สิง่ ที่ส่งมาด้วย

รายละเอียดประกอบการอนุมัติรายการตามมาตรการกระตุน้ การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
หน่วย : บาท

รายการ
รวมทั้งสิน้
งบลงทุน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

1 อาคารเรียน ป.1 ก 2 รื้อถอนฝ้า เปลี่ยนฝ้าเพดาน รื้อถอนปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านเขาตั้ง ต.กระบีน่ ้อย
อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
2 อาคารอเนกประสงค์ รางน้้า ฝ้าเพดานโรงเรียนทุง่ พะยอม ต.กระบีน่ ้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
3 รื้อถอนรั้ว งานซ่อมแซมรั้วโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง ต.กระบีน่ ้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
4 อาคารเรียน อาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบางขนุน ต .คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
5 ส้วม งานรื้อถอน งานมุงหลังคา งานพืน้ งานฝาผนัง ประตู งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ งานทาสี งานบ่อเกรอะ บ่อซึมโรงเรียนบ้านหว่างคลอง ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
6 อาคารเรียน เปลี่ยนเสา ทาสี รางน้้า เชิงชาย ฝาหนัง ฝ้าเพดาน โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม ต.หนองทะเล
อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
7 อาคารเรียน อาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเขาทอง ต .เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
8 ห้องเรียนและห้องพิเศษ ป้ายนิเทศก์ ฝาหนัง ทาสี โต๊ะขาวขาพับ โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า ต .เขาทอง
อ.
เมืองกระบี่ จ.กระบี่
9 โรงฝึกงาน ปูพนื้ โรงเรียนบ้านคลองทราย 'ประชาอุทศิ ' ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
10 อาคารเรียน อาคารประกอบ ปูพนื้ ทาสีฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่
จ.กระบี่
11 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ยาว 50 ม.โรงเรียนบ้านหนองทะเล ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
12 อาคารเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านคลองแห้ง ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
13 อาคารเรียน เปลี่ยนฝาไม้เฌอร่าพร้อมทาสี หน้าต่างโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
14 อาคารเรียน งานรื้อถอน งานหน้าต่าง ประตูเหล็กโรงเรียนบ้านอ่าวน้้าเมา ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
15 อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องพิเศษ ติดตั้งป้ายนิเทศ กันสาด ติดฟิล์มกรองแสงโรงเรียนพระราชทานบ้าน
เกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
16 อาคาร 102/26 ปูพนื้ โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
17 อาคารเรียน ปูพนื้ ค่าขนส่งโรงเรียนบ้านแหลมตง ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
18 อาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ต.ปากน้้า อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
19 อาคาร สปช.2/28 ราวกั้นหน้าระเบียงอาคาร อาคารสปช.206/26 ปูพนื้ ปูตัวหนอนลานกิจกรรม
โรงเรียนอุตรกิจ ต.ปากน้้า อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
20 อาคารเรียน อาคารประกอบ ปูพนื้ ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทศิ ) ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.
กระบี่
21 อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร งานหน้าต่าง ทาสี เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ต .ทับปริก อ.
เมืองกระบี่ จ.กระบี่
22 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทับปริก ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
23 อาคารเรียน งานฝ้าเพดาน เปลี่ยนขอสับหน้าต่าง กลอนหน้าต่าง สายยูประตู บังแดดพร้อมโครงคร่าวโรงเรียน
ชุมชนบ้านทุง่ ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
24 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนทุง่ ต้นปีก ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
25 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

จานวนเงิน
3,898,612,500
149,400
98,800
148,000
98,800
97,400
150,000
136,300
149,500
100,000
99,000
149,600
145,000
141,200
149,100
99,200
100,000
100,000
199,900
200,000
98,600
140,100
138,900
150,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 2

หน่วย : บาท

รายการ
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)

26 อาคารเรียน สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน โรงเรียนวัดห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
27 อาคารสปช.101/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองกก ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
28 อเนกประสงค์ แบบ 205/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านไหนหนัง ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
29 อาคารป.1 ก งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านคลองก้า ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
30 ทาสีก้าแพงรั้ว ทาสีส้วมโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
31 อาคารเรียนป.1ก ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
32 ซ่อมแซมรั้วคอนกรีต โรงเรียนบ้านเหนือ ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
33 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านน้้าร้อน ต.ห้วยน้้าขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
34 อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง กันสาด งานทาสี ฝ้าเพดาน ทาสีฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านห้วยน้้าขาว
ต.ห้วยน้้าขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
35 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน งานทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนบ้านทุง่ เสม็ด ต .ห้วยน้้าขาว อ.
คลองท่อม จ.กระบี่
36 บ้านพักครู งานมุงหลังคา งานพืน้ งานฝาผนัง งานประตู งานหน้าต่าง โรงเรียนบ้านท่าประดู่ ต .ห้วยน้้าขาว
อ.คลองท่อม จ.กระบี่
37 อาคารสปช.102/26 รางน้้า งานมุงหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านควนใต้ ต.ห้วยน้้าขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
38 อาคาร สปช.017 งานทาสีโรงเรียนบ้านทรายขาว ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
39 ทาสีรั้ว ปูกระเบือ้ งอาคาร ป.1 กโรงเรียนบ้านทุง่ คา ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
40 ซ่อมแซมห้องสมุด งานโครงหลังคาพร้อมมุงกระเบือ้ ง งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานประตู หน้าต่าง โรงเรียนบ้านห้วย
ลึก ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
41 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
42 อาคารเรียน ป.1 ก งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านพรุพี ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
43 อาคารเรียน 2 หลัง ทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
44 บ้านพักครู งานหลังคา งานฝาผนัง หน้าต่าง ประตู ฝ้าเพดาน ไม้เชิงชายโรงเรียนบ้านทุง่ ครก ต .คลองพน
อ.คลองท่อม จ.กระบี่
45 อาคารเรียน ป.1ก งานทาสี งานประตู หน้าต่าง เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคลองไคร
ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่
46 อาคารเรียน ป.1ก งานฝ้าเพดาน งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคลองแรด ต .คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่
47 อาคารเรียน สปช.102/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว ต.คลองพน อ.คลองท่อม
จ.กระบี่
48 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหน้าต่าง งานประตูโรงเรียนบ้านหินเพิง ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่
49 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน งานประตู หน้าต่าง ประตูเหล็ก ทาสีรั้วโรงเรียนบ้านคลองปิง้ ต .
คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่
50 อาคารเรียน (บริจาค) งานประตู งานหน้าต่าง งานปูน งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านดินนา ต.คลองพน
อ.คลองท่อม จ.กระบี่
51 ซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอล โรงเรียนบ้านพรุเตย ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
52 อาคาร ป.1 ก งานทาสี งานฝ้าเพดาน งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเขาสามหน่วยา ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม
จ.กระบี่
53 อาคารเรียน อาคารประกอบ (ห้องปฏิบตั ิการวิทย์ฯ คณิตฯ) งานฝ้าเพดาน งานฉาบปุน งานทาสี ประตูกระจก
บานเลื่อน โรงเรียนบ้านพรุดินนา ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
54 อาคาร สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทับไทร ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
55 อาคาร สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่

จานวนเงิน
100,000
100,000
150,000
150,000
200,000
147,800
98,800
149,500
149,400
150,000
148,900
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
149,900
149,700
149,800
150,000
149,000
150,000
100,000
149,600
149,600
100,000

หน ้าที่ 3

หน่วย : บาท

รายการ
(56)
(57)

(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)

56 ปรับปรุงสนามหน้าเสาธง กว้าง 30 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,102 ลบ.ม.โรงเรียนบ้าน
บางคราม ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
57 บ้านพักครู งานรื้อถอน บานประตู เหล็กดัดประตู หน้าต่าง เหล็กดัดหน้าต่าง กั้นผนังห้อง ประตูหอ้ งน้้าพร้อม
อุปกรณ์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารสปช.105/29 (ห้องคอมพิวเตอร์ ) รื้อถอนฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี
โรงเรียนอ่าวลึก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
58 อาคารเรียน ป.1 ก ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านถ้า้ เสือ ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
59 ปรับปรุงลานเรียนรู้อเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านคลองแรด ต .แหลมสัก
อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
60 อาคารห้องสมุด งานหลังคา งานรื้อถอน หน้าต่าง ประตู ฝ้าเพดาน ปุพนื้ กระเบือ้ ง ห้องส้วมแบบ สปช 601
ประตู ไม้เชิงชาย งานหลังคา งานรื้อถอนโรงเรียนวัดสถิตโพธาราม ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
61 ปูพนื้ กระเบือ้ งทางเท้า บริเวณ อาคาร ป.1 ก และ อาคารเอนกประสงค์ อาคาร สปช.405/29 กระจกฝ้าหน้าต่าง
กระจกหน้าต่างบานเลื่อนโรงเรียนบ้านแหลมสัก ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
62 อาคารป.1 ก รางน้้า เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านอ่าวน้้า ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
63 อาคารเรียน 017 งานทาสี ติดตั้งแผ่นสมาร์ทบอร์ด ประตู หน้าต่าง โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ ต.อ่าวลึก
เหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
64 อาคารเรียน ป.1ก ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านทุง่ ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
65 อาคารเรียน ป.1ก ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านถ้า้ เพชร ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
66 อาคารเรียน สปช105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านในยวน ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
67 อาคารเรียน ป.1 ก ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
68 อาคารเรียน ป.1 ก ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
69 อาคารเรียน ป.1 ก งานฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง บัวไม้โรงเรียนบ้านบางเจริญ ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
70 อาคารเรียน ป.1 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทุง่ สูง ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
71 ปรับปรุงลานกิจกรรม ปรับระดับพืน้ ปูตัวหนอน พืน้ ที่ 184.5 ตรม.หนา 5 ซม.โรงเรียนวัดบางโทง ต.นาเหนือ
อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
72 อาคารป.1 3 หลัง งานรื้อถอนฝ้าเพดาน ซ่อมแซมฝ้าเพดาน งานทาสี รางน้้า ท่อรับน้้า ไม้เชิงชายโรงเรียนบ้าน
อ่าวลึกน้อย ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
73 อาคารเรียน ป.1 ก รื้อถอนฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้าเพดาน งานทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ ง รื้อถอนฝาไม้ บล็อคก่อผนัง
โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
74 ซ่อมแซมรั้ว และป้ายโรงเรียน งานปูน งานเหล็ก งานทาสี พืน้ หินขัด ตัวอักษรสแตนเลสโรงเรียนบ้านควนโอ
ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
75 บ้านพักครู 3 หลัง เปลี่ยนฝาผนัง หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านบากัน ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
76 อาคาร ป.1 ก งานฝ้าเพดาน รางน้้าโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
77 อาคารเอนกประสงค์ ประตูเหล็กม้วน ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนบ้านเขางาม ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.
กระบี่
78 ซ่อมแซมรั้วมาตรฐาน 9 ก้อน ฐานรากไม่มีเสาเข็ม ยาว 56.2 เมตร โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง ต.คลองหิน อ.
อ่าวลึก จ.กระบี่
79 อาคารเอนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน งานทาสี อาคารป.1 ก งานฝ้าเพดาน ทาสีรั้วโรงเรียนบ้านคลองหิน
ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
80 อาคารเรียน ป.1 ก งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา งานมุงหลังคา โรงเรียนบ้านช่องไม้ด้า ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.
กระบี่
81 อาคารเรียน ป.1 ก งานประตู งานหน้าต่าง โรงเรียนบ้านเขาแก้ว ต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

จานวนเงิน
143,400
161,800

98,900
99,200
99,200
148,000
99,900
150,000
98,900
99,700
99,700
99,500
100,000
150,000
99,800
100,000
147,800
150,000
100,000
149,600
149,700
100,000
150,000
149,500
100,000
100,000

หน ้าที่ 4

หน่วย : บาท

รายการ
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(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
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(91)
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(98)
(99)
(100)
(101)
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(103)
(104)
(105)
(106)
(107)
(108)
(109)
(110)

(111)

82 อาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนบ้านคลองยา (เจริญราษฎร์สามัคคี) ต.คลองยา อ.
อ่าวลึก จ.กระบี่
83 อาคาร สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 ต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
84 อาคารป.1 ก งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเขาพนม ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่
85 อาคารเรียน ป.1 ก ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองน้้าแดง ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่
86 อาคารเรียน ป.1 ก งานกั้นฝาผนัง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านทับพล ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่
87 อาคารเรียน ป.1 ก งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่
88 อาคารเนกประสงค์ -โรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่
89 อาคาร 017 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคาร ป.1 ก งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา โครงหลังคา ฝ้าเพดาน ซ่อมแซม งาน
หลังคา งานฝ้าเพดาน รางน้้า โรงเรียนวัดพรุเตียว ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่
90 ปรับปรุงลานหน้าเสาธง ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านทุง่ ปรือ ต .พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่
91 อาคารเรียน ป.1 ก งานฝ้าเพดาน ทาสีฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านกอตง ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่
92 ซ่อมแซมถนน งานรื้อถอน งานถมดิน งานเหล็ก งานคอนกรีต โรงเรียนบ้านควนม่วง ต .เขาดิน อ.เขาพนม
จ.กระบี่
93 งานปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 270 ตรม.โรงเรียนวัดภูมิบรรพต ต.เขาดิน อ.เขาพนม
จ.กระบี่
94 อาคาร แบบสปช. 102/26 รื้อถอนฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านถ้า้ โกบ ต.หน้าเขา อ.เขาพนม
จ.กระบี่
95 อาคาร สปช.105/29 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านห้วยน้้าแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่
96 อาคารเรียน ป.1 ก ปูพนื้ กระเบือ้ ง ประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านเขาดิน ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่
97 อาคารเรียน ป.1 ก 3 หลัง งานประตู งานหน้าต่าง โรงเรียนบ้านห้วยสาร ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่
98 อาคารเรียน ป.1 ก รางน้้า ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านควนกลาง ต .สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่
99 อาคารเรียน ป.1 ก ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกคา ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่
100 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนบ้านมะม่วงเอน ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่
101 อาคารเรียน ป.1 ก ติดกระจก ติดอลูมิเนียม งานฝ้าเพดาน ติดผนังสมาร์ทบอร์ด ก่ออิฐกั้นผนังห้องโรงเรียน
บ้านโคกหาร ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่
102 อาคาร สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านหินลูกช้าง ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่
103 อาคารเรียน ป.1 ก ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา ต .สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่
104 อาคารเรียน 017 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านร่าหมาด ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
105 ซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ งานหน้าต่าง งานประตู ซ่อมแซมห้องเรียนชั้น ป.1 ป.2 งานฝ้าเพดาน พร้อมทาสี
โรงเรียนบ้านร่าปู ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
106 อาคาร สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
107 อาคารเรียน ป.1 ก งานฝ้าเพดาน รางน้้าโรงเรียนบ้านปากคลอง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
108 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต โรงเรียนบ้านลิกี ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
109 อาคารเรียน ป.1 ก งานรื้อถอนฝ้าเพดาน งานซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านนาทุง่ กลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะ
ลันตา จ.กระบี่
110 จัดท้าบล็อกแปลงปลูกผักศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดสวนปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ หน้า
อาคารเรียน หน้าห้องน้้าห้องส้วม หน้าอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านคลองยาง ต .คลองยาง อ.เกาะลันตา
จ.กระบี่
111 อาคารเรียน ป.1 ก งานรื้อถอนฝ้าเพดาน งานกั้นฝาผนัง งานทาสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโคกยูง ต.คลองยาง
อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

จานวนเงิน
96,400
150,000
99,600
100,000
98,700
199,200
149,900
150,000
149,900
149,900
149,500
150,000
199,500
148,800
150,000
149,100
148,500
150,000
150,000
150,000
100,000
98,100
150,000
144,000
149,600
94,400
111,400
148,800
150,000

150,000

หน ้าที่ 5

หน่วย : บาท

รายการ
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(117)
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(130)
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(133)
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112 อาคารเรียน 102/26 2 หลัง งานทาสี อาคารป.1 งานพืน้ ทางเท้า ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคาร ป.1ก งานทาสีโรงเรียน
บ้านเขาฝาก ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
113 อาคารเรียน ป.1 ก งานปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารสามัญ 101 งานปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านหลังโสด ต.คลองยาง
อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
114 อาคาร สปช.102/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานประตูโรงเรียนวัดเกาะลันตา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.
กระบี่
115 อาคารเรียน ป.1ก งานทาสี งานหน้าต่าง กระจกช่องแสงโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.
กระบี่
116 ปรับปรุงอาคาร เพือ่ ท้าเป็นห้องเรียน งานไม้ งานหลังคา เสา งานเหล็ก ก่ออิฐ งานหน้าต่าง งานประตู โรงเรียน
บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
117 อาคารป.1 ก ปุพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู ปรับปรุงทีน่ งั่ หน้าอาคาร โรงเรียนบ้านทุง่ หยีเพ็ง ต .ศาลาด่าน
อ.
เกาะลันตา จ.กระบี่
118 อาคารเรียน ป.1 ก งานปูพนื้ กระเบือ้ ง เอนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง สปช . 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้าน
คลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
119 อาคารห้องประชุม งานรื้อถอนกระเบือ้ งหลังคา เหล็กโครงหลังคา งานทาสี หลังคาเมเทิลชีทพร้อมฉนวนกัน
ความร้อน โรงเรียนบ้านทุง่ วิทยพัฒน์ ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
120 อาคาร สปช.102/26 ติดตั้งกันสาดหน้าอาคารเรียน งานเหล็ก เมทัสชีทโรงเรียนบ้านคลองโตนด ต.เกาะลันตา
น้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
121 อาคาร สปช.105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหลังสอด ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
122 ซ่อมแซมสนามเอนกประสงค์ 12,00 ตรม. ถมดินไล่น้าทีล่ ุ่มในสนามและยกพืน้ สนามให้สูงขึ้นพร้อมบดอัดโดย
เครื่องจักรโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
123 อาคาร สปช.105/26 รื้อถอนบานหน้าต่าง เปลี่ยนหน้าต่างบานเลื่อนกระจกโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว ต.ปลาย
พระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
124 อาคารสปช. 105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ ง ซ่อมเปลี่ยนประตูเหล็ก เปลี่ยนเหล้กดัดหน้าต่าง
โรงเรียนวัดนทีมุขาราม ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
125 ปูพนื้ กระเบือ้ งทางเท้า บัวทับแนบโรงเรียนบ้านบางเหียน ต .ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
126 อาคารเรียน ป.1 ก 2 หลัง ปุพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านปากหยา ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
127 อาคาร สปช.105/26 งานทาสี ซ่อมหน้าต่าง ซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านบางเหรียง ต.พรุเตียว อ.เขาพนม
จ.กระบี่
128 โรงอาหาร งานฝ้าเพดาน ไม้เชิงชาย ไม้ทบั แนว งานทาสีโรงเรียนบ้านคลองพระยา ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระ
ยา จ.กระบี่
129 ส้วม 2 หลัง งานหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานสุขภัณฑ์ งานประตู งานทาสี งานรางน้้าโรงเรียนบ้านศรีพระยา
ราษฎร์บ้ารุง ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
130 อาคาร สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคลองปัญญา ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
131 อาคารสปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ปรับปรุงพืน้ ลานกิจกรรม งานคอนกรีตโรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบ้ารุง
ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
132 อาคาร ป.1 ก งานประตู ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านนาเทา ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
133 อาคาร สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดช่องแบก ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
134 อาคาร แบบ 008 งานรางน้้าโรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
135 ซ่อมแซมห้องเรียนพิเศษ งานทาสีโรงเรียนวัดบางเหลียว ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

จานวนเงิน
150,000
100,000
150,000
149,900
150,000
150,000
150,000
149,000
150,000
150,000
200,000
150,000
150,000
198,500
100,000
150,000
100,000
99,000
100,000
150,000
100,000
100,000
99,000
99,800

หน ้าที่ 6

หน่วย : บาท
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136 อาคารแบบ สปช.102/26 งานรื้อถอนหลังคา ฝ้าเพดาน ซ่อมแซม งานหลังคา งานฝ้าเพดาน รางน้้าโรงเรียน
วิทยาประชาคม ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
137 ส้วม 2 หลัง ปรับปรุงทางเท้า เทพืน้ พร้อมปูกระเบือ้ ง งานประตูโรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทศิ ต.ปลายพระ
ยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
138 ซ่อมแซมรั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) 38 เมตรโรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทศิ สาขาบ้าน
ควนเขียว ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
139 อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดเขาต่อ ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
140 ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อโรงเรียน งานรื้อถอน งานเหล็ก งานก่ออิฐ ตัวอักษร ทาสี กระเบือ้ งฝาผนังโรงเรียนวัด
บ้านนา ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
141 โรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบ้านบางโสก ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
142 อาคารป.1 ก 2 หลัง ปูพนื้ กระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน ฝ้าเชิงชาย โรงเรียนบ้านบางหอย ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา
จ.กระบี่
143 อาคาร สปช.2/28 งานหลังคา ไม้เชิงชาย งานฝ้าเพดาน ทาสีฝ้าเพดาน งานรื้อถอนโรงเรียนบ้านล้าทับ ต.ล้าทับ
อ.ล้าทับ จ.กระบี่
144 อาคารเรียน สปช.102/26 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านนาพรุ ต.ล้าทับ อ.ล้าทับ จ.กระบี่
145 อาคาร สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเกาะไทร ต.ทุง่ ไทรทอง อ.ล้าทับ จ.กระบี่
146 อาคารเรียน ป.1 ก รื้อถอนฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้าเพดาน งานทาสี โรงเรียนบ้านย่านอุดม ต.ล้าทับ อ.ล้าทับ จ.กระบี่
147 สปช.202/26 งานฝ้าเพดาน งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสะพานพน ต.ทุง่ ไทรทอง อ.ล้าทับ จ.กระบี่
148 อาคาร สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง บริเวณใต้ถุนอาคาร หน้าอาคาร หน้าระเบียง บันได ทางเท้าระหว่างอาคาร
โรงเรียนบ้านไร่พฒ
ั นา ต.ล้าทับ อ.ล้าทับ จ.กระบี่
149 อาคาร ป.1 ก งานฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนบ้านเสม็ดจวน ต.ดินอุดม อ.ล้าทับ จ.กระบี่
150 อาคาร สปข.102/26 งานรื้อถอน งานซ่อมแซม งานหลังคา งานฝ้าเพดาน ไม้เชิงชาย โรงเรียนบ้านดินแดง ต.ดิน
แดง อ.ล้าทับ จ.กระบี่
151 อาคารสปช.102/26 งานฝ้าเพดาน เปลี่ยนกระเบือ้ ง ไม้เชิงชาย งานรื้อถอนฝ้าเพดาน ประตูโรงเรียนบ้านเขาดิน
ประชาพัฒน์ ต.ดินอุดม อ.ล้าทับ จ.กระบี่
152 อาคารป.1ก เปลี่ยนประตู ช่องแสงโรงเรียนบ้านเกาะจ้า ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
153 บ้านพักครู เปลี่ยนไม้ฝาผนัง งานฝ้าเพดาน โครงหลังคา กระเบือ้ งหลังคา โรงเรียนบ้านเกาะปู ต .เกาะศรีบอยา อ.
เหนือคลอง จ.กระบี่
154 อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
155 อาคาร ป.1 ก งานทาสีโรงเรียนบ้านคลองเตาะ ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
156 บ้านพักครู ฝาผนัง งานฝ้าเพดาน โครงหลังคา กระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านติงไหร ต .เกาะศรีบอยา อ.เหนือ
คลอง จ.กระบี่
157 อาคาร สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานหน้าต่าง งานประตูโรงเรียนบ้านแหลมกรวด ต.คลองขนาน อ.เหนือ
คลอง จ.กระบี่
158 อาคาร 017 งานทาสี เปลี่ยนไม้เนือ้ แข็งเข้าสันวางโรงเรียนวัดโคกยาง ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
159 ปรับปรุงลานแหล่งเรียนรู้ งานเหล็ก แผ่นเมทัลชีท โรงเรียนบ้านทุง่ สาคร ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
160 ซ่อมแซมรั้ว มาตฐาน 9 ก้อน ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม 60 เมตร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 ต.โคกยาง อ.
เหนือคลอง จ.กระบี่
161 อาคารป.1 ก งานหลังคา ไม้เนือ้ แข็ง ไม้ฝาเชอร่า รางน้้าโรงเรียนบ้านควนต่อ ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

จานวนเงิน
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162 อาคารสปช.102/26 งานประตู งานหน้าต่าง งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคลองเขม้า ต.คลองเขม้า อ.เหนือ
คลอง จ.กระบี่
163 อาคาร ป.1 ก งานหน้าต่าง พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคลองหมาก ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
164 อาคารแบบ ป.1 ก งานฝ้าเพดาน รั้วโครงไม้ส้าเร็จรูปพร้อมประตู พืน้ ปูกระเบือ้ ง งานรื้อถอนฝ้าเพดานโรงเรียน
บ้านคลองหวายเล็ก ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
165 อาคารสปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านนาวง ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
166 อาคารสปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนบ้านคลองยวน ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
167 อาคาร ป.1 ก รื้อฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านท่ายาง ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
168 อาคารป.1 ก พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านปากหรา ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
169 โรงฝึกงาน รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา ซ่อมแซม งานหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหาดยาว ต .ตลิ่งชัน อ.เหนือ
คลอง จ.กระบี่
170 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ยาว 120x 4 ตร.ม.โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
171 อาคารเรียน ป.1 ก งานรื้อฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านนาออก ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
172 อาคารแบบ สปช.206/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
173 อาคารแบบ สปช.202/26 ก่ออิฐฉาบผิว วงานหน้าต่าง ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีกันสนิม ทาสีภายนอกโรงเรียนบ้านไร่
ใหญ่ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
174 อาคาร 017 ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องเรียน และทางเท้า โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ ต .เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
175 อาคาร สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านท่านุน่ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
176 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารป.1 ก 3 หลัง ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านนาปง ต.ห้วยยูง
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
177 อาคาร สปช.105/29 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านบกห้อง ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
178 ปรับพืน้ ลานอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงอาหาร โรงเรียนบ้านแชงเปิง ต .คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
179 อาคารเรียนป.1 ก งานฝ้าเพดาน งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านควนแดง ต.ดินอุดม อ.ล้าทับ จ.กระบี่
180 อาคาร สปช.102/26 งานหน้าต่าง งานทาสี โรงเรียนบ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่
181 อาคารอเนกประสงค์ ซ่อมแซมพืน้ เวที งานฝ้าเพดาน บันไดโรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่ 160 ต.คลองท่อมใต้
อ.คลองท่อม จ.กระบี่
182 อาคารอเนกประสงค์ หลังคาเมทัลชีท โครงหลังคา พืน้ ซีเมนต์ผสมเสร็จ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองจิก
ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
183 ทาสีอาคารเรียน 017 ทาสีรั้วโรงเรียนโรงเรียนคลองพน ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่
184 อาคารส้านักงาน หลังคาโครงเหล็กมุงแผ่นเมทัลชีทโรงเรียนสพป.กระบี่ ต.อุตรกิจ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
185 อาคาร สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านน้้าจาน ต.กระบีน่ ้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
186 อาคารเรียนแบบ 017 งานหลังคา
ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บา้ รุง ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
187 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองมงคล ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
188 อาคารเรียนแบบ 017 งานหลังคาโรงเรียนวัดชุกพี้ ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
189 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านท่าหวี ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี
190 อาคารเรียนแบบ ป 1 จ งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองกลางพง ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
191 อาคารเรียนแบบ 017 จ้านวน 2 หลัง
งานหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านเจ้าเณร ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

จานวนเงิน
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จานวนเงิน

192 อาคารเรียนแบบ 102/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองปล้อง ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย
จ.
กาญจนบุรี
193 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานหลังคาโรงเรียนบ้านโกรกตารอด ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
194 อาคารเรียนแบบ 017 งานหลังคาโรงเรียนบ้านท่ามะนาว ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
195 อาคารเรียนแบบ 017 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
196 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานหลังคาโรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
197 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคา บ้านพักครูแบบกรมสามัญ หลังที่ 3
งานหลังคาโรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
198 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก หลังที่ 1 งานหลังคาโรงเรียนบ้านทุง่ นา ต.หนองเป็ด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
199 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านพุเลียบ ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
200 อาคารเรียนกรมสามัญ 017 งานหลังคาโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
201 ส้วมแบบองค์การ หลังที่ 1 งานหลังคา ประตู ส้วมแบบองค์การ หลังที่ 2 งานหลังคา ประตู งานพืน้ อาคารเรียน
แบบ ป 1 จ งานหลังคาโรงเรียนบ้านดอนคราม ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
202 อาคารเรียนแบบ ส 312 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
203 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาสวน ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
204 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านช่องกระทิง ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี
205 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองน้้าขุ่น ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

100,000

206 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหัวหิน ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
207 อาคารเรียนแบบ ป 1 จ งานฝ้าเพดาน งานพืน้ ทาสีโรงเรียนบ้านหัวนา ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.
กาญจนบุรี
208 อาคารเรียนแบบโรงเรียน งานฝ้าเพดาน งานประตูโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.
กาญจนบุรี
209 อาคารเรียนแบบ 017 งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดท่าโป๊ะ ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
210 อาคารอเนกประสงค์แบบ 202/26 งานฝ้าเพดาน งานพืน้ โรงเรียนวัดหนองตะครอง ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.
กาญจนบุรี
211 อาคารเรียนแบบ ป 1 จ งานฝ้าเพดาน งานหน้าต่าง รางน้้าโรงเรียนตลาดส้ารอง ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
212 อาคารเรียนแบบ 017 งานหลังคา ฝ้าเพดาน งานพืน้ โรงเรียนวัดถ้า้ อ่างหิน ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.
กาญจนบุรี
213 อาคารเรียนแบบ 102/26 งานฝ้าเพดาน งานพืน้ ทาสี งานประตูโรงเรียนบ้านหนองสามพราน ต.วังด้ง อ.เมือง
กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
214 อาคารเรียนแบบ 017 งานหลังคาโรงเรียนบ้านกลอนโด ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
215 ส้วม งานพืน้ ประตู งานสุขภัณฑ์ อาคารเรียนแบบโรงเรียน งานหลังคา ฝ้าเพดาน หน้าต่างโรงเรียนบ้านท่ามะไฟ
ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
216 อาคารอนุบาล แบบโรงเรียน
งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านหนองกวาง ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
217 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานฝ้าเพดาน ทาสี อาคารเอนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดสระกลอย
สามัคคีธรรม ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
218 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก จ้านวน 2 หลัง งานพืน้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านจันอุย ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี
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219 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จ้านวน 2 หลัง งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานประตู โรงเรียนวัดวังศาลา ต.วังศาลา
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
220 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองหิน ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
221 อาคารโรงอาหาร งานหลังคา บ้านพักนักเรียน งานหลังคาโรงเรียนวัดถ้า้ องจุ ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
222 ส้วมแบบ สปช.601/26 งานหลังคา อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคา ส้วมแบบกรมสามัญ
งานหลังคาโรงเรียนบ้านนากาญจน์ ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
223 บ้านพักครู งานพืน้ ผนัง ประตู ทาสี งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า ต.ลาดหญ้า อ.เมือง
กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
224 อาคารโรงอาหารแบบกรมสามัญ งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดบ้านยาง ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
225 บ้านพักครู งานหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดม่วงชุม ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
226 อาคารอเนกประสงค์ จ้านวน 4 หลัง งานหลังคาโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บรู ณะ ต.ทุง่ ทอง อ.ท่าม่วง จ.
กาญจนบุรี
227 อาคารอเนกประสงค์แบบ 202 งานฝ้าเพดาน งานพืน้ ประตูโรงเรียนบ้านหินแด้น ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย
จ.กาญจนบุรี
228 อาคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน งานพืน้ ผนัง งานประตูโรงเรียนบ้านวังด้ง ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.
กาญจนบุรี
229 บ้านพักครู งานฝ้าเพดาน งานพืน้ ทาสี งานประตู งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง ต .ท่ากระดาน อ.ศรี
สวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
230 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.201/26 งานหลังคา ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง งานผนังโรงเรียนวัดหนองบัว ต.
กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
231 อาคารโรงอาหารแบบ 312 งานหลังคา โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
232 อาคารห้องสมุด งานหลังคา ฝ้าเพดาน งานพืน้ หน้าต่าง ทาสี อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26 งานประตู
โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
233 บ้านพักครู งานหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี ส้วม งานหลังคา ประตู ทาสีโรงเรียนบ้านดงเสลา ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรี
สวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
234 ส้วม จ้านวน 2 หลัง งานหลังคา ทาสี งานประตู งานสุขภัณฑ์ อาคารเรียนแบบ ป 1 จ งานทาสี อาคารโรงอาหาร
งานประตูโรงเรียนวัดท่าตะคร้อ ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
235 บ้านพักครูแบบกรมสามัญ งานหลังคา งานประตู หน้าต่าง งานฝ้าเพดานโรงเรียนดิศกุล ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี
236 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี
237 บ้านพักครู จ้านวน 2 หลัง งานผนัง อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านสามหลัง ต.เขาโจด อ.
ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
238 บ้านพักครู งานผนัง งานพืน้ โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี
239 อาคารโรงอาหารแบบ 321 งานหลังคา งานพืน้ งานหน้าต่างโรงเรียนวัดจรเข้เผือก ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขาม
เตี้ย จ.กาญจนบุรี
240 อาคารเรียนแบบโรงเรียน งานทาสี บ้านพักครู งานทาสี อาคารอเนกประสงค์สปช.202/26
จ้านวน 2 หลัง งานทาสี งานฝ้าเพดาน อาคารเรียนแบบ ป 1 ก จ้านวน 2 หลัง งานพืน้ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ต.พัง
ตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
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241 อาคารอเนกประสงค์แบบโรงเรียน
งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านวังตะเคียน ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
242 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานฝ้าเพดาน งานพืน้ โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี ต.หนองบัว อ.
เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
243 ส้วม งานหลังคา งานพืน้ งานหน้าต่าง งานสุขภัณฑ์ ทาสีโรงเรียนบ้านพุประดู่ ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.
กาญจนบุรี
244 อาคารโรงอาหาร งานหลังคา งานผนัง งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านแหลมทอง ต .กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย
จ.กาญจนบุรี
245 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านทุง่ ยาว ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.
กาญจนบุรี
246 อาคารโรงอาหาร งานหลังคา รางน้้าโรงเรียนบ้านมะกอกหมู่ (ปุญสิริวิทยา) ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
247 อาคารเรียนแบบ 017 งานหลังคา
งานฝ้าเพดาน งานผนังโรงเรียนบ้านถ้า้ ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
248 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานประตู อาคารเรียนแบบ 017 งานพืน้ โรงเรียนวัดถ้า้ มังกรทอง ต.เกาะส้าโรง อ.เมือง
กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
249 อาคารโรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนบ้านรางสะเดา ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
250 อาคารเรียนแบบ 017 งานผนัง งานประตู ทาสี
โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
251 อาคารเรียนแบบ 017 งานพืน้
โรงเรียนบ้านทับศิลา ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
252 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานพืน้ บ้านพักครูแบบองค์การ งานประตู หน้าต่าง งานทาสี
โรงเรียนบ้านเนินไพร ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
253 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานประตู หน้าต่าง
โรงเรียนบ้านท่าแย้ ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
254 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานประตู หน้าต่าง
โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
255 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานประตู หน้าต่าง ทาสี โรงเรียนบ้านพุน้าเปรี้ยว ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.
กาญจนบุรี
256 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 หลังที่ 1 งานประตู อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 หลังที่ 2 งานหลังคา งาน
ประตู อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 งานหลังคา
โรงเรียนวัดหนองพังตรุ ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

100,000

257 อาคารเรียนแบบสามัญ 004 งานพืน้
โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
258 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้
รั้วคอนกรีต งานทาสี
โรงเรียนบ้านเขาตก ต.เกาะส้าโรง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

100,000

259 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ อาคารเรียนแบบ 107 งานพืน้
โรงเรียนบ้านวังสารภี ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
260 อาคารเรียนแบบ ป 1 จ งานพืน้
อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานพืน้
โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

150,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
146,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000

100,000

100,000

หน ้าที่ 11

หน่วย : บาท

รายการ
(261)

จานวนเงิน

261 อาคารเรียนแบบ 105/26 งานพืน้
โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
262 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้ ทาสี
โรงเรียนบ้านองสิต ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
263 อาคารเรียนแบบโรงเรียน งานหลังคา ทาสี
โรงเรียนบ้านองหลุ ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
264 อาคารเรียนจ้านวน 2 หลัง งานพืน้ ทาสี
โรงเรียนบ้านโป่งโก ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
265 อาคารเรียนแบบ 017 งานพืน้
โรงเรียนบ้านหนองสะแก ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
266 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก จ้านวน 2 หลัง งานพืน้ อาคารประกอบ งานพืน้
โรงเรียนบ้านโป่งหวาย ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
267 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานทาสี อาคารอเนกประสงค์ หลังที่ 2 งานพืน้ งานผนัง โรงเรียนวัด
เขาน้อย ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
268 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26
จ้านวน 2 หลัง งานพืน้
โรงเรียนบ้านทุง่ ศาลา ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

150,000

(269)

269 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานพืน้
อาคารโรงอาหาร งานพืน้
โรงเรียนวัดท่ามะขาม ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

150,000

(270)

270 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้
โรงเรียนวัดหนองตะโก ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
271 อาคารเรียนแบบพิเศษ งานพืน้ ทาสี
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
272 อาคารแบบโรงเรียน งานพืน้ งานผนัง งานหน้าต่าง ประตู ทาสี อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช .203/26 งานพืน้
โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ ต.หนองเป็ด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
273 อาคารเรียน 004 งานพืน้ อาคารเรียน
แบบ ป 1 ก งานพืน้
โรงเรียนวัดบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

150,000

274 อาคารเรียนแบบ 105/29 งานพืน้
โรงเรียนบ้านวังลาน ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
275 อาคารเรียน ป 1 ก งานทาสี อาคารเรียน
ป 1 จ งานแผงลวดตาข่าย ทาสี
บ้านพักครูแบบองค์การ จ้านวน 2 หลัง งานพืน้
โรงเรียนบ้านปากนาสวน ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

150,000

(276)

276 อาคารเรียนแบบ 105/29 งานพืน้
อาคารเรียนเด็กเล็ก งานพืน้
อาคารโรงอาหาร งานพืน้ ส้วม งานประตู
โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

149,000

(277)

277 อาคารเรียนแบบโรงเรียน งานพืน้
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

150,000

(262)
(263)
(264)
(265)
(266)
(267)
(268)

(271)
(272)
(273)

(274)
(275)

141,500
100,000
100,000
149,900
150,000
150,000
150,000

150,000
150,000
149,500

150,000

หน ้าที่ 12

หน่วย : บาท

รายการ
(278)
(279)
(280)

(281)
(282)
(283)
(284)
(285)
(286)
(287)
(288)
(289)
(290)
(291)
(292)
(293)
(294)
(295)
(296)

(297)

จานวนเงิน

278 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานพืน้
โรงเรียนบ้านน้้าพุ ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
279 อาคารหอประชุม งานพืน้
โรงเรียนบ้านน้้ามุด ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
280 อาคารโรงอาหารแบบกรมสามัญ
งานหลังคา ฝ้าเพดาน
โรงเรียนบ้านรางจิก ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

150,000

281 อาคารเรียนแบบ 015 งานพืน้
โรงเรียนวัดลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
282 อาคารเรียนแบบ 017 งานทาสี ส้วม จ้านวน 3 หลัง งานพืน้ ประตู
โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
283 อาคารอเนกประสงค์ แบบกรมสามัญ งานผนัง ทาสี รางน้้า
โรงเรียนบ้านท่าพุ ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
284 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานประตู หน้าต่าง
โรงเรียนจ้ารูญเนติศาสตร์ ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
285 อาคารอเนกประสงค์ (ห้องประชุม) งานพืน้ ทาสี โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
286 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้ ทาสี ประตู รางน้้า โรงเรียนบ้านหนองปากดง ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขาม
เตี้ย จ.กาญจนบุรี
287 อาคารแบบโรงเรียน ทาสี
รั้วคอนกรีต ทาสี โรงเรียนบ้านเขาปูน ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
288 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานผนัง อาคารเรียนแบบ สปช.202/26 งานผนัง อาคารจริยะ ทาสี
โรงเรียนวัดพุน้อย ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
289 อาคารเรียนแบบ ป 1 จ งานพืน้ ทาสี อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานทาสี อาคารห้องสมุด งานทาสี สนามเด็กเล่น
งานทาสี โรงอาหาร งานทาสี โรงเรียนบ้านดงยาง ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
290 อาคารเรียนแบบโรงเรียน งานแผงบังแดด
โรงเรียนบ้านห้วยตลุง ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
291 อาคารเรียนแบบ ป 1 จ งานทาสี อาคารอเนกประสงค์แบบโรงเรียน งานฝ้าเพดาน
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
292 อาคารเรียนแบบ ป 1 จ งานทาสี อาคารเรียนแบบ 105/29 งานทาสี ส้วม งานทาสี
โรงเรียนบ้านทุง่ นานางหรอก ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
293 อาคารเรียนแบบ 017 งานพืน้ งานบันได อาคารเรียนแบบ ป 1 จ งานฝ้าเพดาน งานไฟฟ้า ทาสี โรงเรียน
อนุบาลด่านมะขามเตี้ย ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
294 อาคารอเนกประสงค์ แบบ อบจ.กจ. งานหลังคา งานผนังโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.
กาญจนบุรี
295 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานทาสี อาคารเรียนแบบ สปช.102 งานทาสี อาคารเรียนแบบ สปช.105 งานทาสี
โรงเรียนบ้านไทรทอง ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
296 อาคารเรียนแบบ 017 งานทาสี
อาคารเรียนแบบ 004 งานทาสี
โรงเรียนบ้านแก่งหลวง ต.เกาะส้าโรง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

200,000

297 อาคารเรียนแบบ 015 งานทาสี
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ต.บ้านใต้ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

200,000

150,000
100,000

100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 13

หน่วย : บาท

รายการ
(298)
(299)
(300)
(301)
(302)
(303)
(304)
(305)

(306)
(307)
(308)
(309)
(310)
(311)

(312)
(313)
(314)
(315)
(316)
(317)
(318)
(319)

จานวนเงิน

298 อาคารโรงอาหาร งานพืน้
โรงเรียนวัดท่าล้อ ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
299 อาคารโรงอาหาร งานพืน้ อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานพืน้
โรงเรียนวัดยางเกาะ ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
300 อาคารอเนกประสงค์แบบกรมสามัญ 312 งานพืน้ โรงเรียนบ้านท่าทุม่ ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
301 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้
โรงเรียนบ้านรางสาลี่ ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
302 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ อาคารโรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนวัดท่าน้้าตื้น ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.
กาญจนบุรี
303 อาคารอเนกประสงค์ หลังที่ 3 งานพืน้
โรงเรียนบ้านทุง่ นาคราช ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
304 อาคารอเนกประสงค์ แบบสามัญ งานพืน้ รั้วคอนกรีต ทาสี อาคารเรียนแบบโรงเรียน งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนอง
ผู้เฒ่า ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
305 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้
อาคารเรียนประกอบ งานพืน้ ทาสี
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

150,000

306 อาคารประกอบ งานหลังคา งานประตู
โรงเรียนบ้านหนองหอย ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
307 ห้องวิชาการ งานฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง ห้องธุรการ งานก่ออิฐ งานประตู หน้าต่าง
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
308 ถนนคอนกรีต งานเทพืน้ คอนกรีต
โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
309 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานทาสี อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานฝ้าเพดาน ทาสี
โรงเรียนวัดอินทาราม ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
310 ห้องวิชาการ 2 ห้อง งานฝ้าเพดาน งานไฟฟ้า
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
311 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้
อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานพืน้
อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 งานพืน้ โรงเรียนบ้านห้วยน้้าขาว ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

100,000

312 อาคารโรงจอดรถยนต์ งานโครงหลังคา หลังคา งานพืน้ โรงเรียนสพป.กาญจนบุรี เขต 1 ต.ปากแพรก อ.เมือง
กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
313 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนพัฒน์พงศ์ ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
314 อาคารเรียนแบบ 017 งานทาสีโรงเรียนวัดหนองเสือ ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
315 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/2 งานหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านห้วยน้้าโจน ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง
จ.
กาญจนบุรี
316 อาคารส้านักงาน งานทาสีโรงเรียนสพป.กาญจนบุรี เขต 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
317 ห้องเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
318 ห้องเรียน แบบ 008 งานรื้อถอน งานผนัง งานพืน้ งานประตู โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง ต.สนามแย้
อ.
ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
319 ห้องสมุดแบบโรงเรียน งานหลังคา โรงอาหารแบบโรงเรียน งานหลังคาโรงเรียนบ้านท่ามะกา ต .ท่ามะกา อ.
ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
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150,000
150,000
150,000
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150,000
150,000
150,000
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100,000
150,000
99,900
300,000
100,000
150,000
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หน ้าที่ 14

หน่วย : บาท

รายการ
(320)
(321)
(322)
(323)
(324)
(325)
(326)
(327)
(328)
(329)
(330)
(331)
(332)
(333)
(334)
(335)
(336)
(337)
(338)
(339)
(340)
(341)
(342)
(343)
(344)
(345)
(346)

จานวนเงิน

320 ห้องสมุด งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านชายธูป ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา
จ.
กาญจนบุรี
321 อาคารศูนย์ดนตรี งานทาสี โรงอาหาร งานทาสี งานฝ้าเพดาน ห้องสมุด งานทาสีโรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัด
ปลักเขว้า) ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
322 ห้องสมุด งานพืน้ โรงเรียนเมตตาจิตต ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
323 อาคารห้องสมุด งานหลังคา โรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบ้านพนมนาง ต .ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา
จ.กาญจนบุรี
324 ห้องอนุบาล งานหลังคา งานผนัง งานทาสี งานฝ้าเพดาน งานพืน้ รั้วลวดหนามโรงเรียนบ้านนาใหม่ ต .วังไผ่ อ.
ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
325 อาคารห้องสมุด งานหลังคาโรงเรียนบ้านรางกระต่าย ต.ตะคร้้าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
326 อาคารห้องสมุด งานพืน้ โรงเรียนวัดสระลงเรือ ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
327 ห้องสมุด งานประตูหน้าต่าง งานโครงหลังคา งานผนังโรงเรียนวัดคร้อพนัน ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
328 ห้องสมุด งานรื้อถอน งานฝ้าเพดาน ห้องประชุม งานรื้อถอน งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
ต.อุโลกสี่หมืน่ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
329 ห้องสมุด งานประตู หน้าต่าง โรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนบ้านกระเจา ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
330 ห้องสมุดแบบโรงเรียน งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานทาสี งานประตูหน้าต่าง งานพืน้ โรงเรียนบ้าน
หนองลาน ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
331 ห้องพิเศษ อาคารเรียน สปช.105 งานประตู งานฝ้า งานพืน้ โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ต.หนองสาหร่าย อ.พนม
ทวน จ.กาญจนบุรี
332 อาคารห้องสมุด งานหลังคาโรงเรียนวัดดอนแสลบ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
333 ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ งานหน้าต่าง งานประตู งานสุขภัณฑ์ งานผนังโรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่
142 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
334 ห้องพิเศษ งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
335 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 อาคารที่ 1 งานพืน้ อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 อาคารที่ 2 งานพืน้ โรงเรียนวัด
พระแท่นดงรัง ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
336 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.
กาญจนบุรี
337 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานถนน งานพืน้ อาคารเอนกประสงค์ แบบโรงเรียน งานประตูโรงเรียนวัด
หวายเหนียว 'ปุญสิริวิทยา' ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
338 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 งานทาสีโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทศิ ต.ดอนขมิน้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

100,000

339 ห้องสมุด งานพืน้ งานประตูหน้าต่าง งานทาสี งานหลังคาโรงเรียนบ้านทุง่ มังกะหร่า ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา
จ.กาญจนบุรี
340 อาคารห้องสื่อ งานหลังคา งานประตูหน้าต่าง งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.
กาญจนบุรี
341 อาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนวัดบ้านน้อย ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
342 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
343 อาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองกรด ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
344 อาคารเอนกประสงค์แบบโรงเรียน งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองตาคง ต.ตะคร้้าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
345 อาคารเรียน แบบ ป1 ก งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเขาศาลา ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
346 โรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนบ้านดอนสระ ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(347)
(348)
(349)
(350)
(351)

347 อาคารเรียน แบบ ป1 ก งานทาสีโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
348 อาคารเรียน แบบ ป1 ก งานขูดล้างสี งานทาสีโรงเรียนวัดหนองโรง ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
349 อาคารเรียน แบบ ป1 ก งานหลังคาโรงเรียนวัดนาพระยา ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
350 ส้วม งานหลังคา งานพืน้ งานประตูโรงเรียนบ้านอ่างหิน ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
351 อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) งานทาสี งานพืน้ รั้ว งานทาสีโรงเรียนวัดดงสัก ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

(352)

352 โรงอาหาร งานหลังคา งานทาสีผนัง งานฝ้าเพดานโรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) ต.พงตึก อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี
353 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 0210 สามัญ/336 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านบึงวิทยา ต.ตะคร้้าเอน อ.
ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
354 อาคารเรียนแบบ ป.1ก งานพืน้ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมืน่ ต.อุโลกสี่หมืน่ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
355 ห้องครัว งานหลังคา งานประตู งานหน้าต่าง งานผนังโรงเรียนบ้านดอนเขว้า ต .แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
356 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านสระจันทอง ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.
กาญจนบุรี
357 อาคารเรียน แบบ 004 งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
358 ส้วม งานหลังคา งานผนัง งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองตายอด ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
359 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 งานพืน้ โรงเรียนวัดทุง่ มะกรูด ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
360 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
361 อาคารเรียน ป.1 จ งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองหิน ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
362 อาคารเรียน ป.1 ก งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง ต.ตะคร้้าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
363 ส้วม งานฝ้าเพดาน งานหลังคา งานสุขภัณฑ์ งานผนัง งานพืน้ งานทาสี งานประตูโรงเรียนบ้านรางยอม
ต.
หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
364 อาคารประกอบ (อาคารฝึกงาน) งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านซ่อง ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา
จ.
กาญจนบุรี
365 อาคารเรียน แบบ ป1.ก งานหลังคา โรงเรียนบ้านวังรัก ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
366 อาคารเรียน แบบ 004 งานทาสีโรงเรียนบ้านดอนรัก ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
367 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานประตู งานจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้าน
โคราช ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
368 อาคารเรียน แบบ 017 งานทาสี อาคารเรียน แบบ 004 งานทาสีโรงเรียนบ้านท่าพะเนียง ต.ท่าเสา อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี
369 อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนบ้านไพรงาม ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
370 อาคารเรียน แบบ 017 งานทาสีโรงเรียนวัดห้วยตะเคียน ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
371 อาคารเรียน สปช.101/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ โรงเรียนบ้านเขากรวด ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วย
กระเจา จ.กาญจนบุรี
372 อาคารเรียนแบบ 102/26 งานพืน้ อาคารเรียนแบบ 004 งานพืน้ ส้วมนักเรียน แบบ 106/29 งานพืน้ งาน
สุขภัณฑ์ ประตู งานทาสีโรงเรียนวัดหนองพลับ ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
373 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านเขาช่อง ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
374 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคา อาคารเรียนแบบ 017 งานหลังคา อาคารส้านักงาน งานหลังคา
โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
375 อาคารเรียนแบบ ป 1 จ งานประตู งานหน้าต่าง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองจอก ต.รางหวาย อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี
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376 อาคารเรียน แบบ 017 งานพืน้ อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนวัดห้วยสะพาน ต.หนองโรง อ.
พนมทวน จ.กาญจนบุรี
377 อาคารเรียน แบบ 105/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านทุง่ ประทุน ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
378 อาคารเรียน แบบ 017 งานทาสีโรงเรียนวัดดอนชะเอม ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
379 อาคารอเนกประสงค์ งานรื้อถอน งานหลังคาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
380 โรงอาหาร และห้องครัว งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดบ้านทวน ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
381 อาคารเรียน แบบ สปช.102/2526 งานรื้อถอน งานหลังคาโรงเรียนบ้านตลุง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.
กาญจนบุรี
382 อาคารเรียน แบบ สปช.105/2529 งานทาสีหลังคาโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.
กาญจนบุรี
383 อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) งานรื้อถอน งานหลังคาโรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.
กาญจนบุรี
384 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองขุย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.
กาญจนบุรี
385 อาคารเรียนแบบ 015 งานขูดล้างสี งานทาสีโรงเรียนวัดท่าเรือ 'อุตสาหะวิทยาคาร' ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.
กาญจนบุรี
386 อาคารอเนกประสงค์ แบบโรงเรียน งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนวัดเบญพาด ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
387 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 203/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหลุมหิน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
388 อาคารอนุบาล แบบโรงเรียน งานประตู หน้าต่าง งานหลังคาโรงเรียนวัดพังตรุ ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
389 อาคารโรงอาหาร งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานรื้อถอนโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี
390 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนวัดสนามแย้ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
391 อาคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
392 อาคารเรียน ป.1ก งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านไผ่สี ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
393 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านบ่อระแหง ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
394 อาคารเรียน 017 งานหลังคาโรงเรียนอนุบาลพนมทวน ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
395 อาคารเรียน แบบโรงเรียน งานหลังคา โรงเรียนบ้านดอนมะขาม ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
396 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนวัดสาลวนาราม ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
397 อาคารเรียน แบบ ป.1ก งานพืน้ โรงเรียนประชาวิทยาคาร ต.อุโลกสี่หมืน่ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
398 ส้วม งานรื้อถอน งานหลังคา งานพืน้ งานผนัง งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านวังไผ่ ต .วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.
กาญจนบุรี
399 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนวัดเขาใหญ่ ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
400 ส้วม งานสุขภัณฑ์ งานพืน้ งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ ต .ท่าเสา อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี
401 สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน งานถนนโรงเรียนวัดเขารักษ์ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา
จ.กาญจนบุรี
402 บ้านพักครูกรมสามัญ งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานผนัง งานประตูหน้าต่าง งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์หอ้ งน้้า งาน
ทาสี งานเดินท่อน้้าดีและท่อโสโครกโรงเรียนวัดตะคร้้าเอน ต.ตะคร้้าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
403 บ้านพักครู แบบโรงเรียน งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานหน้าต่าง งานทาสี งานหลังคาโรงเรียนบ้านทัพพระยา ต .
ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
404 รั้วโรงเรียน งานเหล็ก งานทาสีโรงเรียนวัดส้านักคร้อ ต.ตะคร้้าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

จานวนเงิน
149,500
149,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
121,500
150,000
100,000
150,000
200,000
150,000
200,000

หน ้าที่ 17

หน่วย : บาท

รายการ
(405)
(406)
(407)
(408)
(409)
(410)
(411)
(412)
(413)
(414)
(415)
(416)
(417)
(418)
(419)
(420)
(421)
(422)
(423)
(424)
(425)
(426)
(427)
(428)
(429)
(430)
(431)
(432)
(433)
(434)
(435)
(436)

405 รั้วโรงเรียน งานคอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
406 รั้วโรงเรียนแบบมาตรฐานโรงเรียนบ้านบ่อหว้า ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
407 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านห้วยด้วน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
408 รั้วโรงเรียน งานเหล็ก งานทาสีโรงเรียนวัดหนองลาน ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
409 สนามกีฬา งานพืน้ โรงเรียนบ้านห้วยลึก ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
410 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
411 ถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดเขาตะพัน้ ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
412 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านโป่งกูป ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
413 โรงจอดรถ งานพืน้ โรงเก็บของ งานพืน้ โรงเรียนวัดทุง่ สมอ ต .ทุง่ สมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
414 ลานอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน ต.อุโลกสี่หมืน่ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
415 ซ่อมแซมสนาม งานพืน้ โรงเรียนวัดดอนขมิน้ ต.ดอนขมิน้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
416 สนามเด็กเล่น งานพืน้ งานทาสี โรงเรียนวัดท่ากระทุม่ ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
417 อาคารเรียน/งานพืน้ อาคารอเนกประสงค์ /งานพืน้ ภูมิทศั น์ /ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านบ้องตี้ ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี
418 ภูมิทศั น์/รางระบายน้้า ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านห้วยกบ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
419 ภูมิทศั น์/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
420 อาคารเรียน/งานรื้อถอน งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ โรงเรียนบ้านหินดาด ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ
จ.
กาญจนบุรี
421 อาคารอเนกประสงค์ จ้านวน 2 หลัง/งานทาสี งานพืน้ งานประตู -หน้าต่าง อาคารเรียน/งานประตู-หน้าต่าง
โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
422 อาคารประกอบ/งานหลังคา งานพืน้ งานผนัง งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนบ้านซองกาเรีย ต.หนองลู อ.สังขละบุรี
จ.กาญจนบุรี
423 ภูมิทศั น์/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
424 อาคารเรียน/งานพืน้ งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานผนังโรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค
จ.
กาญจนบุรี
425 อาคารเรียน/งานหลังคา งานพืน้ งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนคุรุสภา ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
426 อาคารอเนกประสงค์/งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี
427 อาคารประกอบ/งานพืน้ งานประตู-หน้าต่าง งานทาสี งานรื้อถอน งานสุขาภิบาลโรงเรียนบ้านไร่ ต.ท่าขนุน อ.
ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
428 อาคารประกอบ จ้านวน 3 หลัง/งานรื้อถอน งานหลังคา งานพืน้ อาคารอเนกประสงค์ /งานรื้อถอน งานหลังคา
อาคารเรียน/งานรื้อถอน งานหลังคาโรงเรียนบ้านวังกระแจะ ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
429 อาคารเรียน/งานพืน้ โรงเรียนวัดปากกิเลน ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
430 อาคารเรียน/งานพืน้ อาคารอเนกประสงค์ /งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
431 อาคารอเนกประสงค์/งานหลังคาโรงเรียนบ้านวังใหญ่ ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
432 ภูมิทศั น์/รั้วมาตรฐาน 9 ก้อนโรงเรียนไทรโยคใหญ่ ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
433 อาคารเรียน/งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านหาดงิ้ว ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
434 อาคารเรียน/งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนวัดป่าถ้า้ ภูเตย ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
435 อาคารประกอบ/งานพืน้ งานหลังคา งานผนัง งานทาสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองขอน ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี
436 ภูมิทศั น์/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

จานวนเงิน
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
149,500
150,000
150,000
149,600
200,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
200,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
150,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 18

หน่วย : บาท

รายการ
(437)
(438)
(439)
(440)
(441)
(442)
(443)
(444)
(445)
(446)
(447)
(448)
(449)
(450)
(451)
(452)
(453)
(454)
(455)
(456)
(457)
(458)
(459)
(460)
(461)
(462)
(463)
(464)
(465)
(466)

จานวนเงิน

437 อาคารประกอบ/งานรื้อถอน งานหลังคา งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนวัดใหม่ดงสัก ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค
จ.
กาญจนบุรี
438 อาคารเรียน/งานรื้อถอน งานหลังคา โรงเรียนบ้านทุง่ เสือโทน ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
439 อาคารอเนกประสงค์/งานผนัง งานประตูหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านช่องแคบ ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค
จ.
กาญจนบุรี
440 อาคารเรียน/งานพืน้ โรงเรียนบ้านแก่งประลอม ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
441 อาคารอเนกประสงค์/งานหลังคา งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

100,000

442 อาคารเรียน/งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านพุเตย ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
443 อาคารเรียน/งานรื้อถอน งานพืน้ โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
444 อาคารเรียน/งานทาสี งานผนัง งานประตู -หน้าต่าง งานรื้อถอนโรงเรียนบ้านแก่งระเบิด ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี
445 อาคารเรียน/งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านพุปลู ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
446 บ้านพักครู/งานหลังคา งานประตู-หน้าต่าง งานสุขาภิบาล งานพืน้ โรงเรียนบ้านแก่งจอ ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.
กาญจนบุรี
447 อาคารเรียน/งานพืน้ โรงเรียนบ้านท่าทุง่ นา ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
448 ภูมิทศั น์/รางระบายน้้า ค.ส.ล ท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน ต.ศรีมงคล
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
449 อาคารประกอบ/งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานผนัง งานประตู -หน้าต่าง งานทาสี งานสุขาภิบาล อาคาร
อเนกประสงค์/งานหลังคา โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
450 สนามกีฬา/งานพืน้ โรงเรียนบ้านถ้า้ ดาวดึงส์ ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
451 อาคารประกอบ/งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
452 อาคารอเนกประสงค์/งานพืน้ งานหลังหลังคา งานทาสีโรงเรียนอนุบาลไทรโยค ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
453 ภูมิทศั น์/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านวังผาตาด ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
454 อาคารเรียน/งานรื้อถอน งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านท่าดินแดง ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.
กาญจนบุรี
455 อาคารเรียน/งานพืน้ ภูมิทศั น์/ผิวจราจร ค.ส.ล.โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
456 อาคารเรียน/งานฝ้าเพดาน ห้องคหกรรม/งานหลังคา ห้องสมุด/งานหลังคา งานทาสี ห้องน้้า /งานหลังคา
โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
457 อาคารเรียน/งานรื้อถอน งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านสารวัตร ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
458 อาคารเรียน/งานรื้อถอน งานหลังคาโรงเรียนบ้านเขาพัง ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
459 ภูมิทศั น์/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านปากล้าปิล็อก ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
460 อาคารประกอบ/งานรื้อถอน งานหลังคา งานพืน้ งานทาสี งานฝ้าเพดาน งานประตู -หน้าต่าง ภูมิทศั น์/ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
461 อาคารเรียน/งานพืน้ อาคารประกอบ/งานพืน้ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
462 ห้องสมุด/งานพืน้ อาคารเรียน/งานหลังคาโรงเรียนหลุงกัง ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
463 อาคารเรียน/งานพืน้ โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
464 โรงอาหาร/งานพืน้ โรงเรียนวัดหินดาด ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
465 อาคารเรียน/งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองเจริญ ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
466 ห้องสมุด/งานหลังคาโรงเรียนบ้านพุองกะ ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
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467 ห้องคหกรรม/งานรื้อถอน งานผนัง งานฝ้าเพดาน งานประตู -หน้าต่าง งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านห้วยเสือ ต.
ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
468 ภูมิทศั น์/คอนกรีต 1:2:4 โครงสร้างติดดินโรงเรียนบ้านหินตั้ง ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
469 บ้านพักครู/งานหลังคา งานพืน้ งานผนัง งานประตู -หน้าต่าง งานสุขาภิบาล งานทาสีโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
(บ้านวังกะ) ต.หลองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
470 อาคารอเนกประสงค์/งานหลังคาโรงเรียนบ้านยางขาว ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
471 ภูมิทศั น์/ถนนคอนกรีต ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านประจ้าไม้ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
472 อาคารอเนกประสงค์/งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
473 ภูมิทศั น์/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านดินโส ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
474 อาคารเรียน/งานหลังคาโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทศิ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
475 บ้านพักครู จ้านวน 3 หลัง/งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
476 บ้านพักครู/งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านทุง่ เรือโกลน ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
477 อาคารเรียน จ้านวน 3 หลัง/งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
478 ภูมิทศั น์/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านวังสิงห์ ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
479 อาคารเรียน/งานทาสีโรงเรียนบ้านไร่ปา้ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
480 ห้องส้วม/งานรื้อถอน งานหลังคา งานทาสี โรงเรียนบ้านหินแหลม ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
481 อาคารเรียน/งานหลังคา งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนวัดปรังกาสี ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
482 ภูมิทศั น์/ผิวจราจร ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านทุง่ ก้างย่าง ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
483 อาคารเรียน/งานทาสีโรงเรียนบ้านจันเดย์ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
484 ภูมิทศั น์/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านดงโคร่ง ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
485 อาคารเรียน/งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
486 ภูมิทศั น์/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. รั้วโรงเรียน/งานผนัง งานทาสี งานประตูโรงเรียนบ้านหินดาด ต.ศรี
มงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
487 อาคารประกอบ จ้านวน 2 หลัง/งานรื้อถอน งานหลังคา งานทาสี งานประตู -หน้าต่าง งานผนัง งานฝ้าเพดาน
งานพืน้ โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
488 อาคารอเนกประสงค์/งานประตู-หน้าต่าง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.
กาญจนบุรี
489 บ้านพักครู/งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ โรงเรียนบ้านยางโทน ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
490 อาคารประกอบ/งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานทาสีโรงเรียนเพียงหลวง 3 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
491 อาคารเรียน จ้านวน 3 หลัง อาคารประกอบ จ้านวน 1 หลัง/งานรางน้้าโรงเรียนบ้านอูล่อง ต.ท่าขนุน อ.ทองผา
ภูมิ จ.กาญจนบุรี
492 อาคารเรียน/งานผนัง งานสุขาภิบาล งานประตู -หน้าต่าง งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านนามกุย ต.ลิ่นถิ่น อ.
ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
493 ภูมิทศั น์/รั้วมาตรฐาน 9 ก้อนโรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
494 อาคารเรียน จ้านวน 3 หลัง/งานทาสีโรงเรียนบ้านใหม่พฒ
ั นา ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
495 อาคารเรียน จ้านวน 2 หลัง/งานพืน้ โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
496 อาคารเรียน/งานพืน้ โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
497 อาคารส้านักงาน/งานหลังคาโรงเรียนสพป.กาญจนบุรี เขต 3 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
498 ห้องส้วม/งานรื้อถอน งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานประตู -หน้าต่าง งานสุขาภิบาลโรงเรียนบ้านเขาช้าง
ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
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จานวนเงิน

499 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 16" x 16" อาคาร สปช.105/29โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ ต.หนองปลาไหล
อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
500 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
501 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 (จ้านวน 2 หลัง) อาคารเรียน 105/29 และงานเทพืน้ โรงเรียน
ราษฎร์บา้ รุงธรรม ต.ทุง่ กระบ่้า อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
502 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (อาคารเรียน ป.1 ก 4ห้องเรียน)โรงเรียนบ้านหนองจั่น ต.หนอง
นกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
503 งานเทพืน้ ค.ส.ล. หนา 0.12 ม. ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 40 เมตรโรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน ต.บ่อพลอย อ.บ่อ
พลอย จ.กาญจนบุรี
504 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.203/26โรงเรียนบ้านช่องด่าน ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.
กาญจนบุรี
505 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบโรงเรียน/อาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.
หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
506 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/26 และอาคารประกอบ (ห้องสหกรณ์)โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.หนองปรือ
อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
507 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 กโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
508 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 อาคารเรียน ป.1 ก และอาคารเรียน 017โรงเรียนบ้านหนองแสลบ
ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
509 เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาอาคารแบบ 102/26 (3 ห้องเรียน)โรงเรียนบ้านเขามุสิ ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.
กาญจนบุรี
510 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก 4 ห้องเรียนโรงเรียนบ้านหนองเค็ด ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
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511 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบกรมสามัญ 3 หลังโรงเรียนบ้านยางสูง ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
512 งานเทพืน้ ค.ส.ล. หนา 0.12 ม. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตรโรงเรียนบ้านพยอมงาม ต.หนองปลาไหล อ.
หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
513 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
514 ปรับปรุงซ่อเมแซมห้องส้วมแบบ สปช.601/26 ,สปช. 601/28 ,ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและห้องปฏิบตั ิการ ,
ทาสีรั้วโรงเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทศิ 15(บ้านม่วงเฒ่า) ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
515 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และอาคารเรียน แบบ สปช.105/26โรงเรียนบ้านล้าอีซู ต.หนองรี
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
516 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ แบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ต.หนองประดู่ อ.
เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
517 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 กโรงเรียนหมูบ่ า้ นป่าไม้ ต.ทุง่ กระบ่้า อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
518 ปรับปรุงซ่อมแซม สนาม รั้วและอื่นๆโรงเรียนบ้านวังด้ง ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
519 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองงูเห่า ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
520 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.017 ติดตั้งฝ้าแขวน (หลังที่ 1 ,หลังที่ 2)โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย
ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
521 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป 1 ก (ทาสีภายในและภายนอก) และอาคาร สปช.105/29 (ทาสีภายนอก)โรงเรียน
บ้านพรหมณี ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
522 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.
กาญจนบุรี

150,000
100,000

150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000

150,000
200,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
200,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 21

หน่วย : บาท

รายการ
(523)

จานวนเงิน
150,000

(524)

523 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ แบบ สปช.105/29 ขนาด 8 ห้องเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลิง ต.
หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
524 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 105/29โรงเรียนวังเขาแก้ว(หง้าอุปถัมภ์) ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

(525)

525 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วมแบบ สปช 601/26โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

200,000

(526)
(527)
(528)

150,000
200,000
150,000

(529)

526 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017โรงเรียนบ้านหนองขอน ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
527 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู และห้องส้วมโรงเรียนบ้านหนองรี ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
528 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และอาคารเรียนแบบ สปช 102/26โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง ต.
สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
529 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 102/26โรงเรียนบ้านโป่งไหม ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

(530)
(531)

530 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29โรงเรียนเสรี-สมใจ ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
531 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 102/26โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

100,000
100,000

(532)
(533)

532 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนบ้านน้้าคลุ้ง ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
533 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

100,000
150,000

(534)
(535)
(536)

534 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
535 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียน แบบ รร./40โรงเรียนบ้านเขาแดง ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
536 ปรับรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 102/26 (4ห้องเรียน)โรงเรียนบ้านหนองแกใน ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.
กาญจนบุรี
537 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 102/26 อาคารห้องสมุดและอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านกรับใหญ่
ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
538 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ก และอาคารแบบบ้านหนองเตียนโรงเรียนบ้านหนองเตียน ต.บ่อพลอย อ.
บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
539 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร แบบกรมสามัญโรงเรียนบ้านหนองกุ่ม ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

150,000
100,000
100,000

540 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม/ปรับปรุงซ่อมแซมห้องบริหารงานธุรการโรงเรียนบ้านหนองประดู่ ต.หนองประดู่ อ.
เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
541 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ส้วมแบบ สปช 601/26 (หลังที่ 1)โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง ต.หลุมรัง อ.บ่อ
พลอย จ.กาญจนบุรี
542 งานเทพืน้ ค.ส.ล. หนา 0.12 ม. จ้านวน 460 ตรม.โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
543 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 กโรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
544 งานเทพืน้ ค.ส.ล. กว้าง 5 ม. x 0.15 ม. x ยาว 41 ม. จ้านวน 205 ตร.มโรงเรียนบ้านหนองตาเดช ต.หนองปรือ
อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
545 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก โรงเรียนวัดใหม่ภมู ิเจริญ ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
546 งานรั้วคอนกรีต สูง 2.00 ม. ยาว 50 ม.โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
547 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั่วคราวโรงเรียนบ้านชุมนุมพระ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
548 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม จ้านวน 3 หลัง , ปรับปรุงห้องประชุม ,ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
21 (บ้านล้าเหย) ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

150,000

(537)
(538)
(539)
(540)
(541)
(542)
(543)
(544)
(545)
(546)
(547)
(548)

100,000

150,000

150,000
150,000
100,000

200,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 22

หน่วย : บาท

รายการ
(549)
(550)
(551)
(552)
(553)
(554)
(555)
(556)
(557)
(558)
(559)
(560)
(561)
(562)
(563)
(564)
(565)
(566)
(567)
(568)
(569)
(570)
(571)

จานวนเงิน

549 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนบ้านน้้าโจน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
550 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ จ้านวน 215 ตร.ม.โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
551 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารประกอบ (โรงอาหาร)โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
552 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง จ้านวน 195 ตร.ม โรงเรียนบ้านบะลังกา ต.หนอง
ปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
553 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 หลังที่ 5โรงเรียนวัดทุง่ มะสัง(มิตรภาพที่ 9) ต.หนองกุ่ม อ.บ่อ
พลอย จ.กาญจนบุรี
554 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (งานทาสีอาคารเรียน 960 ตร.ม.)โรงเรียนบ้านห้วยหวาย ต.
หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
555 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช 102/26 (หลังที่ 1)โรงเรียนบ้านทุง่ โป่ง ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.
กาญจนบุรี
556 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 202/26โรงเรียนบ้านหนองเข้ ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.
กาญจนบุรี
557 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ
จ.กาญจนบุรี
558 งานเทพืน้ ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร จ้านวน 73 เมตรโรงเรียนบ้านหนองหว้า ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
559 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.206/29โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.
กาญจนบุรี
560 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ,อาคารเรียนแบบ ป.1 ก โรงเรียนบ้านทุง่ กระบ่้า ต.ทุง่ กระบ่้า
อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
561 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.
กาญจนบุรี
562 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102โรงเรียนบ้านน้้าลาด ต.ทุง่ กระบ่้า อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
563 งานเทพืน้ ค.ส.ล. หนา 0.12ม. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร จ้านวน 240 ตร.ม.โรงเรียนบ้านพุรวก ต.
หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
564 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการ 4 ห้อง ได้แก่หอ้ งวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องศิลปะ ห้องเด็กพิเศษเรียน
รวมโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 กโรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

150,000
100,000
100,000
100,000

566 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ (ห้องสื่อสารเรียนการสอน)โรงเรียนบ้านรางขาม ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.
กาญจนบุรี
567 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จ้านวน 3 หลัง และปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านหลัง
เขา ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
568 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีต สูง 1.5 เมตร ยาว 53.58 เมตรโรงเรียนบ้านเสาหงส์ ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.
กาญจนบุรี
569 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26โรงเรียนบ้านพุพรหม ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

100,000

570 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร)และศาลาพักนักเรียนโรงเรียนบ้านสามยอด ต.ช่องด่าน อ.บ่อ
พลอย จ.กาญจนบุรี
571 เทพืน้ ค.ส.ล. หนา 0.12 ม. จ้านวน 240 ตร.ม.โรงเรียนบ้านหนองหมู ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

150,000

150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000

150,000
150,000
150,000

100,000

หน ้าที่ 23

หน่วย : บาท

รายการ
(572)
(573)
(574)
(575)
(576)
(577)
(578)
(579)
(580)
(581)
(582)
(583)
(584)
(585)
(586)
(587)
(588)
(589)
(590)
(591)
(592)
(593)
(594)
(595)

จานวนเงิน

572 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201/26โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.
กาญจนบุรี
573 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน ,งานมุงกระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย ต.หนองปรือ อ.
หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
574 ซ่อมแซมฝาอาคารเรียน แบบ 017 (เปลี่ยนฝา,ทาสีน้ามัน)โรงเรียนบ้านหนองมะสัง ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.
กาญจนบุรี
575 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (เปลี่ยนฝ้า 48 ตรม.,ปูกระเบือ้ งอาคารเรียน 190 ตร.ม.)โรงเรียนบ้านหนองหวาย
ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
576 งานเเทพืน้ ค.ส.ล. อาคารเอนกประสงค์ หนา 0.10 ม. จ้านวน 252 ตร.ม.โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว ต.เลา
ขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
577 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ แบบ 017 ,ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง
ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
578 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26โรงเรียนบ้านล้าอีซู สาขาบ้านหนองส้าโรง ต.หนองรี อ.บ่อ
พลอย จ.กาญจนบุรี
579 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ และรั้วลวดหนามโรงเรียนบ้านหนองกร่าง ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.
กาญจนบุรี
580 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017โรงเรียนบ้านหนองกระทุม่ ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
581 งานเทพืน้ ค.ส.ล. หนา 0.10 ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 13 เมตร จ้านวน 143 ตร.ม.โรงเรียนบ้านหนองหวาย ต.
ทุง่ กระบ่้า อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
582 ปรับรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ท้าโครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาเมทัลชีทโรงเรียนบ้านหนองผือ ต.เลาขวัญ
อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
583 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 102/26โรงเรียนบ้านรางพยอม ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
584 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน ปูกระเบือ้ งพืน้ ขนาด 12 x 12 นิว้ 500 ตร.ม. เทพืน้ ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.
จ้านวน 200 ตร.ม.โรงเรียนสพป.กาญจนบุรี เขต 4 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
585 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 (ปูพนื้ กระเบือ้ ง 120 ตร.ม.) ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
(โรงอาหาร) ปูกระเบือ้ ง 120 ตร.ม.โรงเรียนประชาพัฒนา ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
586 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
587 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 และเทพืน้ ค.ส.ล. และงานเสาธงโรงเรียนบ้านหนองโสน ต.หนองโสน อ.
เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
588 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
589 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเขาแหลม ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
590 เทพืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
591 เทพืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านท่าว้า ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
592 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านพุบอน ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
593 ปรับปรุงห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสีโรงเรียนขมิน้ ราษฎร์สงเคราะห์ ต .ขมิน้ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000

594 ปรับปรุงห้องเรียน ทาสี ปูพนื้ ด้วยกระเบือ้ งเคลือบ ไฟฟ้าในห้องเรียนโรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย ต .หลักเมือง อ.
กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
595 ปรับปรุงห้องเรียน ทาสี ปูพนื้ ด้วยกระเบือ้ งเคลือบ ไฟฟ้าในห้องเรียนโรงเรียนหนองทุม่ สงเคราะห์ ต .บึงวิชัย อ.
เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000
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รายการ
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จานวนเงิน

596 ปรับปรุงห้องเรียน ทาสี ปูพนื้ ด้วยกระเบือ้ งเคลือบ ไฟฟ้าในห้องเรียนโรงเรียนบ้านโคกกว้าง ต .ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์
597 ปรับปรุงห้องปฏิบตั ิการทางภาษา ปรับปรุงระบบเสียงห้องปฏิบตั ิการทางภาษา เปลี่ยนเครื่องขยายเสียงพร้อม
ล้าโพง อุปกรณ์หฟู งั เก้าอี้ ทาสีผนังห้องโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) ต.นาจารย์ อ.
เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000

598 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนประตูเหล็ก ทาสีโรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมล้าปาว ต.
ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
599 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนกประสงค์ แบบ สปช. 202826 เปลี่ยนหลังคา ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนสองห้อง
ราษฎร์บรู ณะ ต.ร่องค้า อ.ร่องค้า จ.กาฬสินธุ์
600 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูกระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนไม้อัดสัก หน้าต่างบานทึบ ตาข่ายกันนก รางน้้าสังกะสี
โรงเรียนหัวคูประชาอุทศิ ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
601 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ผนังกันห้อง เปลี่ยนไม้อัดสัก หน้าต่างบานทึบ ตาข่ายกันนก รางน้้าสังกะสีโรงเรียนค้า
ไผ่สงเคราะห์ ต.หนองกุง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
602 ปรับปรุงห้องเรียน ทาสี ปูพนื้ ด้วยกระเบือ้ งเคลือบ ไฟฟ้าในห้องเรียนโรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ต.สามัคคี
อ.ร่องค้า จ.กาฬสินธุ์
603 ปรับปรุงห้องเรียน ทาสี ปูพนื้ ด้วยกระเบือ้ งเคลือบ ไฟฟ้าในห้องเรียนโรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา ต .
เหล่าอ้อย อ.ร่องค้า จ.กาฬสินธุ์
604 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ต .ธัญญา อ.กมลาไสย จ.
กาฬสินธุ์
605 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร สปช. 105/26 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนอง
ม่วง ต.ล้าคลอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
606 ปรับปรุงห้องเรียน อาคาร สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ต.เหนือ อ.เมือง
กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
607 ปรับปรุงห้องเรียน ป.1ฉ ทาสีภายนอก - ใน เปลี่ยนกระจกหน้าต่าง ไฟฟ้าโรงเรียนท่าล้าดวนประชาบ้ารุง ต.
หนองกุง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
608 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียน 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง
กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
609 ปรับปรุงห้องเรียน สปช. 104/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์
ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
610 ปรับปรุงห้องเรียน ทาสี เปลี่ยนประตู-หน้าต่าง เปลี่ยนกระจก ติดพัดลมโรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล ต.ล้าพาน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
611 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ สปช 203/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี ติดตั้งโคมไฟ เปลี่ยนกระจกประตูโรงเรียน
บ้านนาวิทยาคม ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
612 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบห้องน้้า - ห้องส้วม เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนโถส้วมโรงเรียนบ้านหนองกุง
ใหญ่ ต.ส้าราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
613 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสี ติดพัดลมเดพาน ติดชุดหลอดไฟ ภายในห้องเรียน
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
614 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ป. 107 ก ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ งานไม้ประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์โรงเรียน
ชุมชนนาจารย์วิทยา ต.นาจารย์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
615 ปรับปรุงห้องเรียน อาคาร 017 ก. ทาสี เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บ้ารุง ต.ภูปอ อ.เมือง
กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
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616 ปรับปรุงซ๋อมแซมห้องเรียน อาคาร ป.1 ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ติดตั้งบานหน้าต่างโรงเรียนกลางหมืน่ สงเคราะห์ ต .
กลางหมืน่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
617 ปรับปรุงซ่อแมซมอคารเรียนแบบ ป.1 ฉ รื้อผนังไม้ ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าโลหะ
ติดตั้งผนังไม้ฝาเฌอร่าโรงเรียนนาคูณวิทยา ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
618 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน ต .นามะเขือ
อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
619 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร สปช. 105/2526 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนประตูไม้อัดสัก หน้าต่าง
บานทึบไม้เนือ้ แข็ง ตาข่ายกันนก รางน้้าสังกะสีโรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.
กาฬสินธุ์

100,000

620 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร 101/2506 ปูกระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนประตูไม้อัดสัก หน้าต่างบานทึบ ตา
ข่ายกันนก รางน้้าสังกะสีโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
621 ปรับปรุงซ่อแมซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค .
ส.ล.โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
622 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคารเรียน สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนหนองตุวิทยา ต.ธัญญา อ.
กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
623 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร สปช 105826 ทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนท่าไคร้สามัคคี ต.บึงวิชัย อ.เมือง
กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
624 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน พร้อมกระจก ทาสีภายในและภายนอกโรงเรียน
บ้านค้าเม็ก ต.ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
625 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/26 เปลี่ยนหลังคา โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา ต.นามะเขือ
อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
626 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน แบบ สปช 105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือนโรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง ต.โนนแหลม
ทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
627 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร สปช 105/29 ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนนามลวิทยาคาร ต.โคกสมบูรณ์ อ.
กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
628 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ ต.บึงวิชัย อ.
เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
629 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวังเกาะเหล็กทุง่ สว่างวิทย์ ต.ล้าพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์
630 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
631 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 107 ก ทาสีน้าอะคลีนิค โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พฒ
ั นา ต.หลุบ อ.เมือง
กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
632 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร สปช 105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนหนองพอกวิทยายน ต.สะอาดไชยศรี อ.
ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
633 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร สปช 105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแสง ต .ภูปอ อ.เมือง
กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
634 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอาคารเรียน สปช 105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชา
สรรพ์ภปู อ ต.ภูปอ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
635 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร สปช 105/29 ปูพนื้ ห้องเรียนกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนทุง่ ศรีเมืองประชาวิทย์
ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
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636 ปรับปรุงซ๋อมแซมห้องเรียน สปช 105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสีภายนอก ซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนท่าแสง
วิทยายน ต.ล้าพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
637 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนโครงหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ ง เทพืน้ คอนกรีต โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บ้ารุง
ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
638 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร ป.1 ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีภายนอก ภายใน อาคารแบบกรมสามัญศึกษา
ผนังก่อคอนกรีต ทาสีภายนอก ภายในโรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร ต.ล้าพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
639 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ป 1 ฉ เปลี่ยนไม้ฝา ประตูหน้าต่าง ทาสี
อาคาร สปช. 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนหนองกุงวิทยาคม ต.ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
640 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ,เทพืน้ ปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดหยาบโรงเรียนค้าประถม
นิคมสงเคราะห์ ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
641 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องดนตรีแบบสร้างเอง เปลี่ยนหลังคา โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย ต .ส้าราญใต้ อ.สามชัย
จ.กาฬสินธุ์
642 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสีอาคารเรียนแบบ สปช. 101/26 ทาสีน้าอะคลูริคกึ่งเงา
โรงเรียนค้าแคนวิทยา ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
643 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร สปช 101/26 ปูกระเบือ้ งเซรามิค ทาสีน้าอะคีลิค ภายในโรงเรียนโคกล่าม
ผดุงวิทย์ ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
644 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 ท้าโครงหลังคา เทพืน้ โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร ต.กลางหมืน่ อ.
เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
645 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (อาคารอเนกประสงค์) จ้านวน 1 หลัง งานอลูมิเนียม,ฝ้าเพดาน,ทาสีน้ามัน,สี
พลาสติก พร้อมติดตั้งหลอดไฟภายในห้องเรียนโรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม ต .กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.
กาฬสินธุ์

150,000

646 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ 105/29 พร้อมห้องส้วม ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนโถส้วมนัง่ ยองพร้อมญฐานราด
น้้า เปลี่ยนประตู PVC พร้อมวงกบโรงเรียนปากน้้าราษฎร์บ้ารุง ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
647 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ทาสีภายในห้องคอมพิวเตอร์ ,ทาสีภายในห้องวิทยาศาสตร์ ติดพัดลมแบบโคจรติด
เพดาน,ติดตั้งโคมไฟโรงเรียนคอนเรียบอนุกูล ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
648 ซ่อมแซมห้องเรียนแบบ สปช 105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนค้าชมภูทา่ เรือสมบูรณ์วิทย์
ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
649 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด เปลี่ยนหน้าต่างกระจก เทพืน้ คอนกรีต ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนโพนสวางพิทยา
คม ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
650 ปรับปรุงห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
651 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนวัดชัยสุนทร ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
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652 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ,ทาสีภายนอกและภายในโรงเรียนโคกล่ามวิทยา ต.ไผ่ อ.เมือง
กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
653 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร ต.กมลาไสย อ.กมลา
ไสย จ.กาฬสินธุ์
654 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ,ทาสี้น้พลาสติกโรงเรียนบ้านโหมน
สงเคราะห์ ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
655 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอนุบาล อาคาร สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ผนังคอนกรีตบล็อก วงกบประตู
ไม้สัก ประตูไม้สักบานทีบ ประตูเหล็กม้วนบานทีบโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
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656 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน แบบ สปช 105/26 ทาสี ปุ้พืน้ กระบือ้ งโรงเรียนค้าโพนค้าม่วงวิทยา ต.นาจารย์ อ.
เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
657 ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องเรียน แบบ ป.1 ฉ ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนหนองหัวช้าง ต.กลางหมืน่ อ.เมือง
กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
658 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคารแบบ สปช 105/26 ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนนาโกวิทยา ต.ขมิน้ อ.เมือง
กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
659 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ฉ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนนาจ้าปา ต.นาจ้าปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
660 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ติดตั้งฝ้าเพดาน เปลี่ยนประตูบานทึบ ห้องเรียน แบบ กส.
2 ติดตั้งฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านกุดแห่ ต.ส้าราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
661 ปรับปรุง้อมแซมอาคารเรี
ซ่
ยน แบบ ป.1 ฉ. (ใต้ถุนสูง) ติดตั้งประตู,หน้าต่าง กลอนอลูมิเนียมพร้อมบานพับ
โรงเรียนโคกส้าราญวิทยา ต.ส้าราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
662 ปรับปรุงซ๋อมแซมห้องเรียน อาคาร แบบ สปช 105/29 ทาสีภายนอก ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้้า
วิทยาคาร ต.วิเศษศิลป์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
663 ปรับปรุงซ๋อมแซมห้องเรียน อาคาร แบบ สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ฝ้ายิบซั่มโรงเรียนโคกเจริญค้าน้้าแซบ
วิทยา ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
664 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร แบบ สปช 105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเซรามิคโรงเรียนแก้งนางราษฎร์บ้ารุง ต.
ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
665 ปรัปบรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ สปช 105/26 ท้าโครงหลัง ปุพนื้ กระเบือ้ งเซรามิกโรงเรียน
กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
666 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ,ทาสีหอ้ งเรียนโรงเรียนดงน้อย
สงเคราะห์ ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
667 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน แบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนตาข่ายลวดช่องลม เปลี่ยนกระจกใสบนช่องหน้าต่าง เปลี่ยน
หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ เปลี่ยนประตู ทาสีประตู หน้าต่างโรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ ต.โนนศิลา อ.สหัส
ขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000

668 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม ต.โพนทอง อ.
เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
669 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร แบบ สปช 105/29 เปลี่ยนไฟฟ้าในห้องเรียนโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
670 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ งเซรามิก เคาเตอร์อิฐบล็อก พร้อมปูกระเบือ้ ง ชุดเหล็กดัดโรงเรียน
สะอาดโนนงามวิทยา ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
671 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาประกอบ เทพืน้ คอนกรีต ,ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.
หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
672 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ งานรื้อถอนฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนไม้เนือ้ แข็ง เปลี่นแผ่นยิปซัม
โรงเรียนม่วงค้าราษฎร์สามัคคี ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
673 ปรับปรุงห้องเรียนแบบ สปช. 105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนเขื่อนภูมิพล ต.ส้าราญใต้ อ.สามชัย จ.
กาฬสินธุ์
674 ปรับปรุงอาคารเรียน สปช 105/26 เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอนสีโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน ต.โพน
งาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
675 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ ต.โพนงาม อ.กมลา
ไสย จ.กาฬสินธุ์
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676 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร เปลี่ยนหลังเหล็กรีดลอน ปรับปรุงห้องส้วม เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนหนองแวง
ประชานุกูล ต.ขมิน้ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
677 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 017 ก เปลี่ยนบานหน้าต่างไม้เนือ้ แข็ง,เปลี่ยนประตูไม้เนือ้ แข็ง,เปลี่ยนพัดลม
เพดาน,ทาสีน้าพลาสติกโรงเรียนบ้านหนองช้าง ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
678 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ มุงหลังคาเหล็กรีดลอน โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา ต.ภู
ปอ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
679 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนปฐมวัย เปลี่ยนกระเบือ้ งแผ่นเรียบ,มุง้ ลวด,ทาสี,เปลี่ยนพัดลมผนังโรงเรียนหนองแซง
วิทยา ต.ส้าราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
680 ปรับปรุงห้องเรียน แบบ สปช 105/29 เปลี่ยนประตู วงกบ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี ภายนอก ภายในโรงเรียนเหล่า
หลวงวิทยาคาร ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
681 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน งานปรับพืน้ ทีพ่ ร้อมถมดินบดอัดแน่นดินลูกรัง ,ตะแกรงส้าเร็จรูปโรงเรียนบ้าน
หนองกุงกลาง ต.ส้าราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
682 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน (อาคารก่อสร้างเอง) เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด,ทาสีน้าพลาสติกโรงเรียนบ้านท่า
งาม สาขาบ้านดานเม็ก ต.ส้าราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
683 ปรับปรุงห้องเรียนคณิตศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ สนามวอลเล่ย์บอล และทาสีอาคารเรียนมัธยม ปูพนื้ กระเบือ้ ง
ทาสี เปลี่ยนกระจก ติดพัดลมเพดาน โรงเรียนด่านใต้วิทยา ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องค้า จ.กาฬสินธุ์
684 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน แบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนหน้าต่าง,ทาสีน้ามัน,เปลี่ยนประตูไม้เนือ้ แข็ง,ติดพัดลมเพดาน
โรงเรียนบ้านท่างาม ต.ส้าราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
685 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน DLIT และห้องเรียน BBL ติดตั้งประตูเหล็ดตัด ติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมล้าโพง
ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม ต.เชียงเครือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
686 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคารเรียน สปช 105/26 ทาสีภายนอกและภายในโรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บ้ารุง
ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
687 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน แบบ สปช 105/29 เปลี่ยนตาข่ายลวดช่องลม เปลี่ยนกระจกใสบนช่องหน่าต่างและ
ประตู เปลี่ยนหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ เปลี่ยนประตูหอ้ งเรียน ทาสีประตู หน้าต่างทีเ่ ปลี่ยนใหม่โรงเรียนบ้านค้า
เชียงวัน ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
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688 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา ต.โนนน้้าเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ จ.
กาฬสินธุ์
689 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ สปช 105/29 ท้าโครงหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนนา
คอกควาย ต.หนองกุง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
690 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานรื้อถอน,ทาสีน้าอะคูลริค,สีน้ามันโรงเรียนค้าปลาฝาโนนชัย ต.ขมิน้
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
691 ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ สปช 105/29 โครงหลังคาเหล็กรีดลอน ทีก่ ั้นบันไดทางขั้นอาคารโรงเรียน
ชุมชนหนองสอวิทยาคาร ต.ล้าปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
692 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูคอนกรีต ตะแกรงเหล็กส้าเร็จรูปโรงเรียนภูปอวิทยา ต.ภูปอ อ.เมือง
กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
693 ปรับปรุงอาคารประกอบ แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี,เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ด,คร่าวโลหะชุบสังกะสีโรงเรียนกุดอ้อ
ประชานุสรณ์ ต.ล้าพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
694 ซ่อมแซมห้องเรียน แบบ สปช 105/29 เปลี่ยนประตูอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ ต.
เหนือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
695 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนผนังอาคารเรียน ตาข่ายกันนก ประตูไม้อัดสักโรงเรียนโคก
ก่องวิทยา ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
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696 ปรับปรุงห้องเรียน อาคาร สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนชุมชนแก้งค้าวิทยา ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.
กาฬสินธุ์
697 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์และห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนหนองแวงเหนือ ต .ภูปอ อ.
เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
698 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนูปกรณ์ ท้าโครงหลังคาเหล็กรีดลอน ก่อผนัง ประตูกระจก หน้าต่างกระจก ปุพนื้
กระเบือ้ งโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
699 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโคกใส ต .โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
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700 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้้า ห้องส้วม จ้านวน 2 หลัง ก่อผนังอิฐบล็อก,เปลี่ยนโถส้วม,เทคอนกรีตรอบอาคาร
,เปลี่ยนประตูพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนหัวขวาวิทยา ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
701 ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนแบบ 017ก. ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลิอบโรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์
จ.กาฬสินธุ์
702 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียน ป.1 ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนสิงห์สะอาด ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.
กาฬสินธุ์
703 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ก และอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 203/26 มุงหลังคากันสาด,
งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเซรามิค ,งานประตูโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
704 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เสาธงชาติ เวที และลานกิจกรรมโรงเรียน
นาสีนวลโสกทรายวิทยา ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
705 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเซรามิคในห้องเรียนและทางเดินโรงเรียนหนองแปนโนนสูงนา
เชือกราษฎร์บ้ารุง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
706 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเซรามิค ,ทาสีน้าพลาสติกโรงอาหารโรงเรียนค้าคาราษฎร์บ้ารุง
ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
707 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 งานมุงหลังคา,งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเซรามิค
โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม ต.โพนทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
708 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 ทาสีน้าอครีลิค ภายนอก ภายในโรงเรียนนิคมล้าปาววิทยา ต.นิคม อ.สหัส
ขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
709 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 102/26 เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนส้าเริงวิทยา ต.สามัคคี อ.
ร่องค้า จ.กาฬสินธุ์
710 ปรับปรุงซ๋อมแซมห้องเรียน อาคาร สปช 105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนหนองโพนวิทยายน ต.ไผ่ อ.
เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
711 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บ้ารุง ) ต.
ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
712 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ในโรงเรียน งานปรับพืน้ ผิวถนนเต็ม,งานถมดินร่วนปนทราย,งานปูพนื้ ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กโรงเรียนสามัคคีส้าราญวิทย์ ต.สามัคคี อ.ร่องค้า จ.กาฬสินธุ์
713 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน เปลี่ยนหลอดไฟ ปูพนื้ กระเบือ้ ง และห้องน้้าห้องส้วม เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอน
ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องน้าโรงเรียนค้าหุง่ ราษฎร์บ้ารุง ต.ส้าราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
714 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 เปลี่ยนประตูบานทึบไม้สึก โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ ต.ล้า
คลอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
715 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องศิลปะอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 106/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ,ฝ้าเพดาน,
ทาสีอะครีลิค,เปลี่ยนประตูหน้าต่างโรงเรียนพิพฒ
ั น์ราษฎร์บ้ารุง ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
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จานวนเงิน

716 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ในโรงเรียน ปูพนื้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี ต.ล้า
ปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
717 ซ่อมแซมอาคารเรียน ท้าโครงหลังคา เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนสายป่าแดงวิทยา ต .สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.
กาฬสินธุ์
718 ซ่อมแซมอาคารประกอบ,อาคารเรียนและห้องเรียน เปลี่ยนประตูยืด,ทาสีอาคาร,เปลี่ยนกระจกช่องประตูหน้าต่าง
,เทคอนกรีตรอบอาคารประกอบโรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

100,000

719 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 104/26 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่,เปลี่ยนครอบกระเบือ้ งโรงเรียน
น้้าจั้นราษฎร์บ้ารุง ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
720 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม แบบ สปช. เปลี่ยนโครงหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนหนองแคนวิทยา ต.ดอนจาน
อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
721 ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน และกันสาด,กระเบือ้ งแผ่นเรียบ,พัดลม
ตั้งพืน้ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
722 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งเพดาน เปลี่ยนไม้โครงสร้างเพดาน เปลี่ยนประตู เปลี่ยนกระจก
ช่องลม หน้าต่าง เปลี่ยนกระจกช่องลมประตู เปลี่ยนตาข่ายช่องลมโรงเรียนวังสวาทนิคมสงเคราะห์ ต.โนนบุรี
อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000

723 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านเหล่าค้อ ต.เชียงเครือ อ.
เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
724 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร แบบ ป.1 ฉ จ้านวน 2 หลัง ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม ต.
หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
725 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อ้านวย
ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
726 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานปรับเกรดพืน้ โรงเรียนค้าโพนทองราษฎร์นิยม ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย
จ.กาฬสินธุ์
727 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ แบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนพืน้ ไม้,เปลี่ยนบันได,เปลี่ยนไฟฟ้า,ทาสีเคลือบ
เงาโรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา ต.กาฬสินธุ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
728 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร แบบ สปช 105/29 เปลี่ยนประตูพร้อมอุปกรณ์,ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนถ้า้
ปลาวิทยายน ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
729 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ติดตั้งประตูม้วน เปลี่ยนฝ้าเพดานซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว
ทาสีรั้ว โรงเรียนบ้านสว่าง ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
730 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน เปลี่ยนพืน้ ไม้ ,เปลี่ยนบันไดพร้อมอุปกรณ์,เปลี่ยนไฟฟ้า,ทาสีชนิดเคลือบเงาโรงเรียน
โนนปลาขาวราษฎร์บรู ณะ ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
731 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร แบบ สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ,ทาสีโรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม ต.
เชียงเครือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
732 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ก ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านดอนสนวน ต.หลุบ อ.เมือง
กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
733 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน เทพืน้ ลานคอนกรีต คสล.โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน ) ต.
สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
734 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน เทพืน้ คอนกรีต โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา
ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
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735 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ป.1 ฉ เปลี่ยนประตูไม้เนือ้ แข็ง,หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์โรงเรียน
บึงไฮโนนสวางวิทยา ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
736 ปรับปรุงภูมิทศั น์ภายในโรงเรียน ซ่อมรั้ว ทาสีโรงเรียนเหล่าอ้อยบ้ารุงวิทย์ ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องค้า จ.กาฬสินธุ์
737 ปรับปรุงพืน้ อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 206/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนชุมชนสีถานด้ารงวิทย์ ต.ดง
ลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
738 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ เปลี่ยนฝาผนัง เปลี่ยนหน้าต่าง ประตู กลอนประตู มือจับ บานพับโรงเรียน
ปลาเค้าวิทยาคาร ต.ล้าคลอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
739 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 107 งานทาสีโรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ต.ร่องค้า อ.ร่องค้า จ.กาฬสินธุ์
740 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะครบชุดพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนหนองแสงราษฎร์
พัฒนา ต.ส้าราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
741 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะครบชุดพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนค้อจารย์วิทยา ต.หนองช้าง
อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
742 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 104/26 งานทาสี,เปลี่ยนบานประตูโรงเรียนค้าแคนราษฎร์วิทยา ต.ค้า
สร้างเทีย่ ง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
743 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง เปลี่ยนประตู,งานฝ้าเพดาน,งานทาสี,งานหน้าต่างโรงเรียน
โคกกลางวิทยา ต.ส้าราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
744 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ฉ งานทาสี,งานประตู,ติดฝ้าเพดานโรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา ต.ส้าราญใต้ อ.
สามชัย จ.กาฬสินธุ์
745 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/26 ซ่อมเปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน โรงเรียนชุมชนน้้าเกลี้ยงกล่อมวิทยา ต.โนนน้้า
เกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
746 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนโคกนางามสามัคคี ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
747 ซ่อมแซมห้องฝึกอาชีพ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนหลังคา ทาสี ปรับปรุงซ๋อมแซมถนนคอนกรีต โรงเรียนดง
น้อยวิทยา ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
748 ซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร สปช 105/26 ทาสีน้าอะคลีริค ภายนอก ภายในโรงเรียนบ้านแกวิทยายน ต.โนนศิลา
อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
749 ซ่อมแซมอาคารประกอบ (โรงอาหาร) เปลี่ยนหลังเหล็กรีดลอน หน้าต่างบ้านทึบไม้เนือ้ แข็ง ทาสีโรงเรียนดงไร่
ราษฎร์พฒ
ั นา ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
750 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนสะอาดไชยศรี ต.สะอาดไชยศรี อ.
ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
751 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร สปช 105/29 พืน้ ปูกระเบืองเคลือบ ก่อผนังฉาบปูน ประตูหน้าต่างและช่อง
แสงโรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
752 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (โรงอาหาร) ปุพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เทคอนกรีตทางเดิน เปลี่ยนหลังคาแผ่น
เหล็กรีดลอนโรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ทา่ ใหม่หนองมะเกลือวิทยา ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
753 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบห้องเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พทิ ยาสัย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง
กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
754 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ใส่ประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดานยิปซัมโรงเรียนค้าลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา ต.สหัสขันธ์
อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
755 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ก่อผนัง ใส่ประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดานโรงเรียนโคกน้้า
เกลี้ยงวิทยาคม ต.โพนทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
756 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร สปช 105/29 ก่ออิฐฉาบปุน เปลี่ยนหน้าต่าง ผนังกระจก ประตูกระจก
กรอบอลูมิเนียม ทาสี ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนท่านาจานวิทยา ต.ค้าสร้างเทีย่ ง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
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757 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคารเรียนแบบ สปช 105/26 เปลี่ยนประตู ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนหนอง
แวงแสน ต.นาจ้าปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
758 ปรับปรุงห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ BBL ก่อผนัง ฉาบปูน หน้าต่างกระจ้า ประตูบานเลื่อน ทาสีภายนอก ภายใน
โรงเรียนเสมาสามัคคี ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
759 ปรับปรุงอาคารเรียน สปช 104/26 ก่อผนัง ฉาบปูน ติดประตู หน้าต่าง อาคารเรียนแบบ 021 กรมสามัญ
เปลี่ยนประตูหน้าต่าง โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ต.สามัคคี อ.ร่องค้า จ.กาฬสินธุ์
760 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนหน้าต่างไม้เนือ้ แข็ง บานพับ กลอนโรงเรียนบ้านจานวิทยา ต.
หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
761 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/26 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัว
ลอย) ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
762 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน แบบ 017 ก ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เครื่อเล่น BBL กระดานลื่นแสตนเลสโรงเรียน
บ้านหลุบอินทรราษฎร์บ้ารุง ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
763 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด เปลี่ยนหน้าต่างกระจก เทพืน้ คอนกรีต ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนโพนสวางพิทยาคม
(สาขาโพนค้า) ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
764 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร แบบ สปช 105/29 ปุพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนดงพยุง
สงเคราะห์ ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
765 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ปรับปรุงห้องน้้า ห้องส้วม เปลี่ยนหลัง เปลี่ยนโถปัสสาวะโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ (สาขาบ้านโนนกกจิกประชา
สรรพ์) ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

100,000

766 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน สปช 105/26 ทาสี ติดตั้งพัดลมเพดาน เปลี่ยนหลอดไฟ เทพืน้ ปูกระเบือ้ งยาง
โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
767 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดานยิบซั่ม โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบ้ารุง ต.ดงลิง อ.
กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
768 ซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนหน้าตาง ประตูโรงเรียน
บ้านศรีสมบูรณ์ ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
769 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร ป.1 ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสี เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนแก่งนา
ขามสามัคคี ต.นาจารย์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
770 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร ป.1 ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสี เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนข้าวหลาม
ชัยศรีดอนยางวิทยา ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
771 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสี เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียน
โคกเมยประชาพัฒนา ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
772 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร สปช. 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสี เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียน
บึงสว่างวิทยาคม ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
773 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร ป.1 ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสี เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนเหล่าสูง
วิทยา ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
774 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร ป.1 ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสี เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนสงยางสง
เปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี) ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
775 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร สปช 105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสี เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียน
บ้านม่วงวิทยายน ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
776 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสี เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์
ต.นาจ้าปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

100,000

100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000

100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 33

หน่วย : บาท

รายการ
(777)
(778)
(779)
(780)
(781)
(782)
(783)
(784)
(785)
(786)
(787)
(788)
(789)
(790)
(791)
(792)
(793)
(794)
(795)
(796)
(797)
(798)

จานวนเงิน

777 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเซรามิค,ทาสี,เปลี่ยนฝ้าเพดาน,ระบบ
เสียงและระบบไฟฟ้าโรงเรียนสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
778 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูพนื้ ห้องเรียน โรงเรียนโคกเจริญวิทยา ต .หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
779 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ห้องสมุด เปลี่ยนประตู เปลี่ยนกระจกช่องแสง ทาสี โรงเรียนนาบงวิทยา ต .หนอง
สรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
780 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูพนื้ ห้องเรียน ทาสี โรงเรียนนาแกราษฎร์อ้านวย ต .นาเชือก อ.ยางตลาด จ.
กาฬสินธุ์
781 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูพนื้ ห้องเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ต .ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

300,000

782 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน เปลี่ยนประตู หน้าต่าง เปลี่ยนกระจกช่องแสงโรงเรียนบ้านชัยศรี ต.ค้าใหญ่ อ.ห้วย
เม็ก จ.กาฬสินธุ์
783 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูพนื้ ห้องเรียนโรงเรียนค้าไฮวิทยา ต .หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
784 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูพนื้ ห้องเรียนโรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

100,000

785 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูพนื้ ห้องเรียน อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ พืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแค
วิทยาเสริม ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
786 ปรับปรงซ่อมแซมห้องเรียน ปูพนื้ ห้องเรียนโรงเรียนบ้านแสนสุข ต .กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
787 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูพนื้ ปรับปรุงผนัง ติดตั้งประตู หน้าต่างโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อ้านวย ต .โนน
สะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
788 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูพนื้ ห้องเรียน อาคารห้องสมุด เปลี่ยนหลังคา โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์
ประสิทธิ์ ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
789 ปรับปรุงห้องเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปรับปรุงลานเอนกประสงค์หน้าเสาธง โรงเรียนหนองไผ่รัฐบ้ารุง ต.โนนสูง
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
790 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูพนื้ ห้อง ห้องปฏิบติการ ปูพนื้ ห้อง โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ต .ทรายทอง
อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
791 ปรับปรุงซ่อมแซฒห้องสมุด ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตูไม้ เปลี่ยนประตู -หน้าต่างกระจก โรงเรียนดงสวรรค์
อุดมมิตร ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
792 ปรบปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน เปลี่ยนฝ้าเพดาน วงกบประตู ผนังอิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี โรงเรียนฮ่องฮี
วิทยา ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
793 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ติดตั้งประตู -หน้าต่าง กระจกบานเลื่อน กระจกช่องแสงโรงเรียนบ้านสา
วิทยาสรรพ์ ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
794 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.
กาฬสินธุ์
795 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ ห้องเรียน ทาสีภายนอก ภายในโรงเรียนวังยางวิทยาคาร ต .ล้าชี อ.ฆ้องชัย
จ.กาฬสินธุ์
796 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝาผนังไม้อัดซีเมนต์โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา ต.เขาพระนอน อ.ยาง
ตลาด จ.กาฬสินธุ์
797 ปรับปรุงซ่อมแซมโณงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ ง ปรับปรุงอาคารโรงครัว ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนเชียงงามวิทยาคาร
ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
798 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.
กาฬสินธุ์
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(799)
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150,000

(819)

799 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีภายนอก ภายใน ซ่อมแซมราวระเบียงบันไดโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์
ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
800 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเกนประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนค้าเหมือดแก้วบ้าเพ็ญวิทยา ต.ค้าเหมือดแก้ว อ.
ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
801 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนบันได ปรับปรุงลานเอนกประสงค์ เทคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนปอแดง
วิทยา ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
802 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร ต .หนองหิน อ.หนอง
กุงศรี จ.กาฬสินธุ์
803 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีภายนอก ซ่อมแซมรั้ว ทาสี โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บ้ารุง ต.ล้าหนอง
แสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
804 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสี เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.
กาฬสินธุ์
805 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา โรงเรียนค้าใหญ่วิทยา ต.ค้าใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
806 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนประตู โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วย
เม็ก จ.กาฬสินธุ์
807 ปับปรุงบริเวณอาคารเรียน เทคอนกรีตเสริมเหล็กระเบียงรอบอาคารโรงเรียนหนองเม็กวิทยา ต.โคกสะอาด อ.
ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
808 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีน้ามัน อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โรงเรียนเนินลาดวิทยา
ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
809 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนหนองโนวิทยา ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
810 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา โรงเรียนบ้านหนองขาม ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
811 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ เปลี่ยนหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนหนองแสงวิทยา ต .บึงนาเรียง อ.ห้วย
เม็ก จ.กาฬสินธุ์
812 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา โรงเรียนบ้านค้าแคน ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
813 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู อาคารห้องสมุด ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนโนนเตา
ไหหนองแก ต.ทรายทอง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
814 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสีภายนอก ภายใน โรงเรียนค้าขามวิทยา ต .ดงมูล อ.หนองกุง
ศรี จ.กาฬสินธุ์
815 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคา โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
816 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีภายนอก โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ ต.บึงนาเรียง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
817 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา โรงเรียนหัวดงวิทยา ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
818 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร ต .ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย
จ.กาฬสินธุ์
819 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา ต .เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

(820)

820 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี หน้าต่างโรงเรียนห้วยเตยวิทยา ต .เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

150,000

(821)

821 ปรับปรุงซ่อมแศมห้องเรียน ปูพนื้ เปลี่ยนหน้าต่างไม้ โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ ต .หัวหิน อ.ห้วยเม็ก
จ.กาฬสินธุ์
822 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู โรงเรียนท่าเมืองส้าราญวิทย์ ต.ท่คันโท อ.ท่าคันโท จ.
กาฬสินธุ์
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จานวนเงิน

823 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูพนื้ ซ่อมผนัง เปลี่ยนประตู หน้าต่าง โรงเรียนสว่างกิจวิทยา ต.เสาเล้า อ.หนอง
กุงศรี จ.กาฬสินธุ์
824 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน ต .บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
825 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนกันสาด หลังคา ปูพนื้ โรงเรียนดอนยานางศึกษา ต .ดอนสมบูรณ์ อ.ยาง
ตลาด จ.กาฬสินธุ์
826 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ซ่อมแซมผนัง ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ ต .หนองบัว อ.หนอง
กุงศรี จ.กาฬสินธุ์
827 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูพนื้ ห้องพิเศษ ปูพนื้ โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี ต .โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย
จ.กาฬสินธุ์
828 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี ประตูไม้ โรงเรียนบ้านค้าแมดพิทยาสรรพ์
ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
829 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคา ทาสี อาคารสร้างเอง ทาสี โรงเรียนหนองบัวชุม ต .
หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
830 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสี ห้องปฏิบตั ิการ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี อาคารประกอบ พืน้ คสล . ผนังห้อง
โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
831 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
832 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนหัวหินราษฎร์บ้ารุง ต .หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
833 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาประกอบ เปลี่นหลังคา ห้องน้้าห้องสส้วม เปลี่ยนหลังคา อาคารเรียน 2 หลัง เปลี่ยน
หน้าต่าง โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ต.หัวนาค้า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
834 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ผนังอิฐฉาบปูน โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
835 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ผนังอิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.
กาฬสินธุ์
836 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนโคกค้าวิทยา ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
837 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารโณงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนหนองบัวหน่วยอ้านวย
วิทย์ ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
838 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ ต.ค้าใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

100,000

839 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ซ่อมผนัง เปลี่ยนประตู โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บ้ารุง ต .
กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
840 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝาผนัง โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.
กาฬสินธุ์
841 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร พืน้ คอนกรีต ติดตั้งอ่างล้างจาน โรงเรียนบ้านดงน้อย ต .หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด
จ.กาฬสินธุ์
842 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฝ้าเพดาน ส้วม เปลี่ยนสุขภัณฑ์ อาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ผนังอิฐฉาบปูน
โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
843 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ห้อประชุม ปูพนื้ โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา ต .ฆ้องชัย อ.ฆ้องชัย จ.
กาฬสินธุ์
844 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรยน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ -170) ต.นาตาล อ.ท่าคัน
โท จ.กาฬสินธุ์
845 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ ทาสี อาคารประกอบ ปูพนื้ ทาสีโรงเรียนดงบังอ้านวยวิทย์ ต .ดงสมบูรณ์ อ.
ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
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(846)

846 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา ปูพนื้ โรงเรียนโคกศรีวิทยายน ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

150,000
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(851)

847 ปรับปรุงลานกีฬา เทคอนกรีตเสริมเหล็กทับพืน้ เดิม โรงเรียนดงบังวิทยา ต.หัวนาค้า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
848 ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโนนอ้านวย ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
849 ปรับปรุงรั้ว มาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนป่าหวายศึกษา ต.ค้าเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
850 ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ มาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
851 ปรับปรุงภูมิทศั น์ พืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลานเสาธง โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ ต.หัวงัว อ.ยางตลาด
จ.กาฬสินธุ์
852 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
853 ปรับปรุงภูมิทศั น์ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเสาธงโรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ ต.หนองบัว อ.หนอง
กุงศรี จ.กาฬสินธุ์
854 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านชัยศรีสุข ต.ยางอู้ม อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
855 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
856 ปรับปรุงภูมิทศั น์ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนดอนขีวิทยา ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
857 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน เปลี่ยนหน้าต่างพร้อมวงกบ อาคารสร้างเอง โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล ต .บัวบาน
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
858 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนพินิจราษฎร์บ้ารุง ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
859 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนผนังอิฐ ทาสีโรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
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860 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคา ปูพนื้ โรงเรียนบ้านหนองแซง ต .นาตาล อ.ท่าคันโท จ.
กาฬสินธุ์
861 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ต .ยางอู้ม อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
862 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ห้องสมุด ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนหน่อค้าประชานุเคราะห์ ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
863 ปรัปรุงซอมแซมอาคารประกอบ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ต.หัวนาค้า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
864 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนค้ามันปลาผดุงวิทย์ ต.ค้าเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.
กาฬสินธุ์
865 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนสายปัญญาสมาคม ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
866 ปรับปรุงห้องพิเศษ ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
867 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
868 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ทาสี ภายนอก ภายในโรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

200,000

869 ปรบปรุงซ่อมแซมห้องเรียน โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
870 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านโคกศรี ต .คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
871 ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสี โรงเรียนสร้างมิง่ ประสิทธิ์ผล ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
872 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.
กาฬสินธุ์
873 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารรประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา ต .หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.
กาฬสินธุ์
874 0ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสี โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
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100,000
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หน่วย : บาท

รายการ
(875)
(876)
(877)
(878)
(879)
(880)
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(882)
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(884)
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(886)
(887)
(888)
(889)
(890)
(891)
(892)
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(894)
(895)
(896)

จานวนเงิน

875 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.
ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
876 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลียนผนัง ทาสี โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม ต.ล้าชี อ.ฆ้องชัย จ.
กาฬสินธุ์
877 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารอเนกประสงค์ ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านหนองบัว ต .
คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
878 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม ต .บึงนาเรียง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
879 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เปลี่ยนหลังคา ทาสี โรงเรียนไชยวารวิทยาคม ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

150,000

880 ปรบปรุงซ่อมแซมอาคารเรรียน เปลี่ยนผนังโรงเรียนหัวนาค้าจรูญศิลป์ ต.หัวนาค้า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
881 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปรับพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทศิ ต.กุดโดน อ.ห้วย
เม็ก จ.กาฬสินธุ์
882 ปรับปรุงภูมิทศั น์ ลานอเนกประสงค์อเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.
กาฬสินธุ์
883 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านโคกกลาง ต .กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
884 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ทาสีภายนอกภายในโรงเรียนค้าบอนวิทยาสรรพ์ ต.ยางอู้ม อ.ท่าคันโท จ.
กาฬสินธุ์
885 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาปรระกอบ เปลียนหลังคา โรงเรียนนางามแก่นล้าดวนวิทยา ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.
กาฬสินธุ์
886 ปรับปรุงภูมิทศั น์ ปับพืน้ ถมดิน สนาม เทคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ ต.ค้าเหมือดแก้ว อ.
ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
887 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ต .ยางตลาด
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
888 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรยน ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ต .ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

150,000
150,000

889 ปรับปรุงภูมิทศั น์ ปรับพืน้ ทีส่ นามถมดิน เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
890 ปรับปรุงภูมิทศั น์ ปรับพืน้ ทีย่ กระดับ เทพืน้ คอนกรีตเสริมหน้าอาคาร โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล ต .หนองกุงศรี
อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
891 ปรับปรุงภูมิทศั น์ ถมดินปรับระดับ เทคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุง
ศรี จ.กาฬสินธุ์
892 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนรางน้้า อาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยหลังคา โรงเรียนบ้านขาม
วิทยาคม ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
893 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน เปลี่ยนเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
894 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคาปรระกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บ้ารุง ต .นา
เชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
895 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเเรียน เปลี่ยนหลังคา ทาสีโรงเรียนหนองมันปลาวิทยา ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.
กาฬสินธุ์
896 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4 หลัง เปลี่ยนเพดาน โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา ต.หัวงัว อ.ยางตลาด
จ.กาฬสินธุ์
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หน่วย : บาท

รายการ
(897)

จานวนเงิน

897 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม ต .หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.
กาฬสินธุ์
898 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ติดตั้วเหล็กดัดหน้าตาง โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) ต.หนองอิเฒ่า อ.
ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
899 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน โรงเรียนค้าถาวรเจริญวิทย์ ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

150,000

900 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี โรงเรียนค้าโองวิทยา ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.
กาฬสินธุ์
901 ปรับปรุงซอมแซมโรงอาหาร เปลี่ยนโครงหลังคา ผนังอิฐฉาบปูน โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม ต .กุงเก่า อ.ท่า
คันโท จ.กาฬสินธุ์
902 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนประตูเหล็ก โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง(สาขาพรมลี) ต.หนองบัว อ.
หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
903 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ต.หัวนาค้า อ.ยาง
ตลาด จ.กาฬสินธุ์
904 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการ ผนัง กระจกช่องลม อาคารเรียน ติดตั้วเหล็กดัดหน้าต่าง เปลี่ยนหลังคา
โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
905 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา ต.กุดฆ้องชัย อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

100,000

906 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปนเกประสงค์ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โรงเรียนยางค้าวิทยา ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.
กาฬสินธุ์
907 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา ต .โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

145,000

100,000
100,000

(914)
(915)
(916)
(917)
(918)
(919)

908 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
909 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่นฝ้าเพดานโรงเรียนหนองโนวิทยาคม ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.
กาฬสินธุ์
910 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ผนังอิฐฉาบปูน ปูกระเบือ้ ง เหล็กดัด โรงเรียนค้าไฮวิทยา ต .หนองตอกแป้น อ.
ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
911 ปรับปรุงซ่อมแซมโณงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ ง เทคอนกรีต โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม ต .โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.
กาฬสินธุ์
912 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
913 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสีภายนอกภายใน โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ต .กุดโดน
อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
914 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บ้ารุง ต.ล้าหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
915 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนกันสาด ปูพนื้ โรงเรียนพิมูลวิทยา ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
916 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้ว มาตรฐานสพฐ.โรงเรียนหลักด่านวิทยา ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
917 ปรับปรุงรั้ว คอนกรีต โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ ต.หัวนาค้า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
918 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ฝ้าเพดาน ผนังอิฐ โรงเรียนบ้านหนองเสือ ต.เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
919 ปรับปรุงห้องเรียน ทาสี ภายนอก ภายใน โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

(920)

920 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีภายนอก ภายในโรงเรียนหนองแวงม่วง ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
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จานวนเงิน

921 ปรับปุงซ่อมแซมอาคารเรียยน เปลี่ยนประตู อาคารอเนกประสงค์ เปลียนประตูเหล็กโรงเรียนหนองอิเฒ่า
วิทยา ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
922 ปรับปรุงอาคารเรียน ทาสี โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
923 ปรับปรุงห้องเรยน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ ต.ล้าชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
924 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม บุผนัง เสา โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว ต .อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
925 ปรับปรุงถนนภายใน โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
926 ปรับปรุงห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
927 ปรับปรุงห้องเรียน เปลี่ยนผนังไม้ เปลียนประตู ฝ้าเพดานโรงเรียนนากุงวิทยาเสริม ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด
จ.กาฬสินธุ์
928 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฝ้าเพดาน โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
929 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปรบปสภาพภูมิทศั น์ โรงเรียนขมิน้ พัฒนวิทย์ ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
930 ปรับปรุงพืน้ คอนกรีตเสริมมเหล็กหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสีสุก ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
931 ปรับปรุงอาคารหอประชุม (ส้านักงานใหม่) ปูพนื กระเบือ้ ง ปรับปรุงพืน้ ที่ รอบอาคาร เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก
โรงเรียนสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
932 ปรับปรุงรั้ว มาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
933 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ เทพืน้ คสล. เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนประตู หน้าต่าง โรงเรียนโนนสูงวิทยา ต.
โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
934 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ซ่อมหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ ง หลังคา โรงเรียนส้าราญ - ประภาศรี ต.ดงมูล อ.
หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
935 ปรับปรุงรั้ว มาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
936 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร เปลี่ยนหลังคา โรงเรียนประชารัฐศึกษา ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
937 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน เปลี่ยนหลังคา ปูพนื้ โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ต .ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

150,000

938 ปรับปรุงอาคารเรียน ทาสี ผนังกั้นห้อง ปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร ต .ดงมูล อ.หนองกุงศรี
จ.กาฬสินธุ์
939 อาคารเรียน แบบ สปช.รย.106/43 ปูพนื้ กระเบือ้ ง , อาคารโรงฝึกงาน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนสามัคคีบวั ขาว ต.
บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
940 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 หลังคา โรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.เนินยาง อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์

100,000

941 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ประตู อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. หน้าต่าง ฝ้าเพดานโรงเรียน
ดงบังนาแก้ววิทยา ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
942 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ใต้ถุนสูง ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาทัน ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.
กาฬสินธุ์
943 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร เทพืน้ กันสาด เปลี่ยนเสา ปูกระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พทิ ยาคาร
ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
944 อาคารเรียน แบบ กส.2 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ , อาคา
เรียนสร้างเองไม่มีแบบ ทาสีภายนอก ตาข่ายโรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
945 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. เทพืน้ คอนกรีตรอบอาคารโรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.
กาฬสินธุ์
946 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. หลังคาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

100,000

100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
300,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000

150,000
150,000

100,000
150,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 40

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(947)

947 ปรับปรุงอาคารโรงทอผ้าไหมสร้างเองไม่มีแบบ หลังคา โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม ต.โพน อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์

150,000

(948)

948 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดงแหลม ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.
กาฬสินธุ์
949 อาคารเรียน สปช. 105/29 ประตู อาคารเรียน ป.1 ฉ.ก่อผนังโรงเรียนแก่งพฤาชัยวิทยา ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.
กาฬสินธุ์
950 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

100,000

951 อาคารเรียน สปช.105/29 หลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนไค้นนุ่ วิทยาพูน ต.ไค้นนุ่ อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
952 อาคารโรงอาหาร หลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านโนนศาลา ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
953 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.206/29 หลังคา โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.
กาฬสินธุ์
954 อาคารเรียน ป.1 ฉ. เสาอาคาร ทาสี ประตู ห้องส้วม สปช.601/26 ประตูโรงเรียนหนองบัวกลาง ต.หนองบัว อ.
นามน จ.กาฬสินธุ์
955 ห้องครัว ฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ ต.โพน อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์
956 ห้องครัว ฝ้าเดาน ผนังโรงเรียนบ้านโคกเพิม่ พูนพิทยา ต.เนินยาง อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์
957 อาคารห้องสมุด ฝ้าเพดาน อาคารอเนกประสงค์ หลังคาโรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา ต.ล้าห้วยหลัว อ.สมเด็จ
จ.กาฬสินธุ์
958 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนหนองขามวิทยา ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

150,000
100,000
200,000

959 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนโคกมะลิวิทยา ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
960 อาคารเรียน ป.1 ฉ. ทาสี อาคารเรียน ป.1 ซ ทาสี อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนมหาไชยโคก
กว้างวิทยา ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
961 อาคารเรียน สปช.105/29 กันสาด ก่อผนัง ทาสีโรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
962 อาคารเรียน สปช.105/26 ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านพรหมสว่าง ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
963 อาคารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หลังคา อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201 ทาสีโรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ต.
เนินยาง อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์
964 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองมะงง ต.ค้าบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

100,000
150,000

150,000
100,000

(967)
(968)
(969)
(970)

965 อาคารเรียน สปช.105/26 ทาสีโรงเรียนบ้านค้าป่าหว้าน ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
966 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย ต.ล้าห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.
กาฬสินธุ์
967 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนดงสวางวรวิทย์ ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
968 อาคารเรียน แบบ สปช.102/25 ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านนาบอน ต.นาบอน อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์
969 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 หลังคาโรงเรียนบ้านวังเวียง ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
970 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

(971)
(972)
(973)
(974)

971 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.204 หลังคาโรงเรียนค้ายิ่งหมีมณีเวทย์ ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
972 อาคารเรียน สปช.105/29 ประตู ทาสีโรงเรียนเย็นสยามวิทยา ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
973 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พทิ กั ษ์ ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
974 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 หลังคาโรงเรียนบ้านจาน ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

100,000
100,000
100,000
100,000

(949)
(950)
(951)
(952)
(953)
(954)
(955)
(956)
(957)
(958)
(959)
(960)
(961)
(962)
(963)
(964)
(965)
(966)

100,000
100,000

100,000
100,000
100,000
150,000
100,000

100,000
100,000
150,000
150,000

100,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 41

หน่วย : บาท

รายการ
(975)

จานวนเงิน
200,000

(983)

975 อาคารเรียน สปช.105/29 หลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านดินจี่ ต.ดินจี่ อ.ค้าม่วง จ.
กาฬสินธุ์
976 อาคารเรียน สปช.102/26 หลังคาโรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
977 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านนากุดสิม ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
978 อาคารเรียน สปช.105/29 หลังคาโรงเรียนบ้านโพนนาดี ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
979 อาคารสร้างเองไม่มีแบบ กัดสาดโรงเรียนนาสีนวลวิทยา ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
980 อาคารอเนกประสงค์ สปช.205/28 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ ต.เหล่มใหญ่ อ.กุฉิ
นารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
981 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสีโรงเรียนบ้านค้าพิมูล ต.ทุง่ คลอง อ.ค้าม่วง
จ.กาฬสินธุ์
982 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ทาสี ฝ้าเพดาน วงกบหน้าต่าง หน้าต่างโรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บ้ารุง ต.แซง
บาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
983 อาคารอเนกประสงค์ สปช.205/29 แผงลวดตาข่าย ทาสีโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

(984)

984 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

100,000

(985)
(986)

985 อาคารเรียน สปช.105/26 ทาสีโรงเรียนบ้านสร้างแสน ต.ล้าห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
986 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.102/26 หลังคา ฝ้าเพดาน โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บ้ารุง ต.หลักเหลี่ยม
อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
987 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโนนยาง ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.
กาฬสินธุ์
988 อาคารห้องสมุด กันสาด , อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 กันสาดโรงเรียนบ้านสร้างแก้ว ต.หนองแวง อ.สมเด็จ
จ.กาฬสินธุ์
989 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ฝ้าเพดาน ประตูโรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ ต.ทุง่ คลอง อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์
990 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา ต.แซงบาดาล อ.
สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
991 อาคาร สปช.205/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
992 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ต.หนองอีบตุ ร อ.ห้วยผึ้ง
จ.กาฬสินธุ์
993 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร ต .บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
994 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนหัวงัววิทยาคม ต .สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
995 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบห้องเรียน ประตู ทาสีโรงเรียนบ้านหนองโง้ง ต.กุดค้าว อ.
กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
996 ปูกระเบือ้ งห้องเรียน อาคารเรียน สปช.105/26โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร ต.สงเปลือย อ.นามน จ.
กาฬสินธุ์
997 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบห้องเรียน อาคารเรียน แบบ สปช.105/26โรงเรียนหนองโพนสูง ต.ยอดแกง อ.นามน จ.
กาฬสินธุ์
998 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบห้องเรียนปฐมวัยโรงเรียนบ้านจอมศรี ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
999 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ทาสีภายใน ก่อผนัง โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บ้ารุง ต.กุดปลาค้าว อ.เขาวง จ.
กาฬสินธุ์

100,000
100,000

(976)
(977)
(978)
(979)
(980)
(981)
(982)

(987)
(988)
(989)
(990)
(991)
(992)
(993)
(994)
(995)
(996)
(997)
(998)
(999)

100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
200,000

100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 42

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(1000)

1000 อาคารอเนกประสงค์ สปช.205 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนนาขามวิทยา ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000

(1001)

1001 อาคารเรียน สปช.105/29 กันสาด , ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

150,000

(1002)

200,000

(1019)
(1020)

1002 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนค้าม่วงจรัสวิทย์ ต.ทุง่ คลอง อ.ค้าม่วง จ.
กาฬสินธุ์
1003 อาคารเรียน สปช.105/29 รางน้้า คอนกรีต , อาคารโรงฝึกงาน รางน้้าโรงเรียนบ้านค้ากุงหนองอิดุม ต.ศรีสมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
1004 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. โครงหลังคา หลังคา ทาสีโรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บ้ารุง ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.
กาฬสินธุ์
1005 อาคารอเนกประสงค์ สปช.205/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านโนนค้อ ต.นาทัน อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์
1006 อาคารเรียน สปช.101/26 หลังคาโรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
1007 อาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเองไม่มีแบบ เสา โครงหลังคา หลังคาโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม ต .ผาเสวย อ.
สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
1008 อาคาเรียน แบบ ป.1 ฉ. รางน้้า ทาสี , อาคารเรียน สปช.105/26 ทาสี , อาคารเรียน สปช.105/29 ทาสีโรงเรียน
บ้านบัวสามัคคี ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
1009 อาคารเรียน แบบ 017 ก. ทาสี , อาคารเรียน สปช.105/29 ทาสี , อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ทาสีโรงเรียนสง
เปลือยวิทยายน ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
1010 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ผนังคอนกรีต หน้าต่าง ประตู วงกบหน้าต่างโรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา ต.แชง
บาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
1011 อาคารโรงอาหาร หลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านค้าม่วง ต.ค้าบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
1012 อาคารเรียน แบบ กส.2 หลังคาโรงเรียนบ้านหนองแสง ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
1013 อาคาคโรงฝึกงาน ฝ้าเพดาน เหล็กดัด ผนัง้นห้
กั้ อง หน้าต่างโรงเรียนบ้านโนนชาด ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.
กาฬสินธุ์
1014 อาคาคอเนกประสงค์ แบบ สามัญ 336 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ก่อผนัง โรงเรียนบ้านคุย ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.
กาฬสินธุ์
1015 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) ต.
สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
1016 อาคารโรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านปลาขาว ต .ค้าบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
1017 อาคารเรียน แบบ 017 ทาสี , อาคารเรียน แบบ 017 ก. ทาสีโรงเรียนบ้านนาคู ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
1018 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. 2 ชั้น 6 ห้องเรียน หลังคา โครงหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนสามเพือ่ นพัฒนา
ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
1019 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. หลังคา โครงหลังคาโรงเรียนบ้านหนองห้าง ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
1020 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีภายนอก ภายในโรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

(1021)
(1022)

1021 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ฝาผนังโรงเรียนบ้านวังมน ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
1022 อาคารเรียน สปช. 105/29 ทาสีภายนอก ภายใน รางน้้าโรงเรียนนาโกวิทยาสูง ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000
150,000

(1023)

1023 อาคารอเนกประสงค์แบบ 312 ทาสีภายนอก ภายใน ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านขมิน้ ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ
จ.กาฬสินธุ์
1024 อาคารเรียน สปช.105/29 หลังคาโรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

100,000

(1003)
(1004)
(1005)
(1006)
(1007)
(1008)
(1009)
(1010)
(1011)
(1012)
(1013)
(1014)
(1015)
(1016)
(1017)
(1018)

(1024)

100,000
150,000
200,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
143,100
100,000
100,000
100,000

150,000

หน ้าที่ 43

หน่วย : บาท

รายการ
(1025)
(1026)
(1027)
(1028)
(1029)
(1030)
(1031)
(1032)
(1033)
(1034)
(1035)
(1036)
(1037)
(1038)
(1039)
(1040)
(1041)
(1042)
(1043)
(1044)
(1045)
(1046)
(1047)
(1048)
(1049)

จานวนเงิน

1025 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ทาสีภายนอก ภายใน , อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26 ทาสีภายนอก ภายใน
โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
1026 อาคารเรียน แบบ 017 ก. หลังคา ประตู หน้าต่างโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.
กาฬสินธุ์
1027 อาคารเรียน สปช.105/29 หลังคา รางน้้า โรงเรียนบ้านกลาง ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
1028 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. หลังคา โรงเรียนบ้านจอมทอง ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
1029 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 หลังคา , อาคารเรียน สปช.105/29 กันสาดโรงเรียนบ้านนาวี ต.สง
เปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
1030 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 หลังคาโรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
1031 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ผนังคอนกรีต ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ประตู ทาสีโรงเรียนโคกกลางสมเด็จ ต.
หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
1032 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 หลังคา ประตู ทาสีโรงเรียนโป่งนกเปล้า ต.ทุง่ คลอง อ.ค้าม่วง จ.
กาฬสินธุ์
1033 อาคารเรียน สปช.105/29 หลังคาโรงเรียนค้าเม็กวิทยา ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
1034 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมไม่มีแบบ หลังคา สุขภัณฑ์ ประตู ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์
บูรณะ ต.แชงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
1035 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. หลังคา โรงเรียนกุดหว้าวิทยา ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
1036 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 หลังคา รางน้้าโรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น ต.หนองอีบตุ ร อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

100,000

1037 อาคารเรียน สปช.105/29 หลังคา ฝ้าเพดาน โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
1038 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/29 ประตู หลังคา ทาสีโรงเรียนสังคมพัฒนา ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.
กาฬสินธุ์
1039 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ฝ้าเพดาน ประตูเหล็กม้วนโรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) ต.
บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
1040 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เหล็กดัดหน้าต่าง , อาคารเรียน ป.1 ฉ. เหล็กดัดหน้าต่างโรงเรียนนางามวิทยา
ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
1041 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ , อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.205/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
เคลือบ ทาสีโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
1042 อาคารเรียน สปช.102/26 ประตู ทาสีโรงเรียนบ้านดงมัน ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
1043 อาคารโรงฝึกงาน หลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนหนองบัวใน ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
1044 อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 หลังคาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (ค้ากั้ง) ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.
กาฬสินธุ์
1045 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล หลังคาโรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
1046 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 ประตูเหล็กม้วน ,อาคารเรียน สปช.206 ปูพ้นกระเบื
ื้
อ้ งเคลือบโรงเรียน
บ้านโนนศรีสวัสดิ์ ต.นาบอน อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์
1047 อาคารสร้างเองไม่มีแบบ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนค้าบงพิทยาคม ต.ค้าบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
1048 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201 หลังคา พืน้ เวที ทาสีโรงเรียนบ้านสุขเจริญ ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.
กาฬสินธุ์
1049 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์
จ.กาฬสินธุ์
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1050 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.
กาฬสินธุ์
1051 อาคารเรียน สปช.105 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบุง่ คล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์
จ.กาฬสินธุ์
1052 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. หลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านกกตาล ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
1053 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. หลังคาโรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
1054 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. หลังคา รางน้้าโรงเรียนบ้านโพนสวาง ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
1055 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 หลังคาโรงเรียนบ้านนาเหนือ ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
1056 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. หลังคา ทาสีโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
1057 อาคารเรียนสร้างเองไม่มีแบบ ประตู หน้าต่างโรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.
กาฬสินธุ์
1058 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
1059 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนแจนแลนวิทยา ต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ์ จ.
กาฬสินธุ์
1060 อาคารเรียน สปช. 105/29 ทาสีโรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
1061 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ผนังโรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.
กาฬสินธุ์
1062 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ฝ้าเพดาน ทาสี , อาคารโรงอาหาร ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนโคกนาดี ต.โนนนาจาน อ.
นาคู จ.กาฬสินธุ์
1063 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก. กันสาดโรงเรียนบ้านม่วงกุล ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
1064 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ทาสีโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
1065 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ฝ้าเพดาน ทาสี โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ต.ไค้นนุ่ อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
1066 อาคารเรียน แบบ 017 ก. หลังคาโรงเรียนบ้านชาด ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
1067 อาคารอเนกประสงค์ สปช.205/29 ปูกระเบือ้ งเคลือบ ประตู งานคอนกรีตโรงเรียนทุง่ มนราษฏร์บ้ารุง ต.นาบอน
อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์
1068 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. หลังคาโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
1069 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
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1070 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ , อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนสามขาราษฎร์บ้ารุง ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
1071 อาคารอเนกประสงค์ แบบ กส.312 หลังคา ,ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านดงหมู ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
1072 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ทาสีโรงเรียนหนองบัวนอก ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
1073 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 หลังคา ประตู ทาสีโรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.
กาฬสินธุ์
1074 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ.ฝาผนัง หน้าต่างโรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
1075 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโจดนาตาล ต.นาทัน อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์
1076 อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 หลังคาโรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล ต.โพน อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์
1077 อาคารเรียน แบบ กส.2 ปรับพืน้ รอบอาคาร เชิงชาย รางน้้าโรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์
จ.กาฬสินธุ์
1078 อาคารเรียน แบบ กส.2 หลังคา ฝ้าเพดาน หน้าต่างโรงเรียนบ้านโนนเทีย่ ง ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
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จานวนเงิน

1079 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา ต.นาทัน
อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์
1080 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ทาสี โรงเรียนบ้านผึ้ง ต.ไค้นนุ่ อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
1081 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 หลังคาโรงเรียนบ้านหนองผือ ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
1082 อาคารเรียน สปช.105/26 ทาสีโรงเรียนบ้านหนองเม็ก ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
1083 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ฝ้าเพดานโรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอ้านวยวิทย์ ต.
แจนแลน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
1084 อาคารเรียน สปช.106/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ฝ้าเพดานโรงเรียนโพธิ์ค้าประชาสรรพ์ ต.แชงบาดาล อ.สมเด็จ
จ.กาฬสินธุ์
1085 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์
จ.กาฬสินธุ์
1086 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แบบพิเศษ เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนนักธุรกิจ (บ้านโคก
สนาม) ต.ดินจี่ อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์
1087 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
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1088 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนค้าโพนทองบริบรู ณ์ราษฎร์บ้ารุง ต.สามขา อ.กุฉิ
นารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
1089 อาคารเรียน แบบ กสง2 หลังคา โรงเรียนบ้านบึงทอง ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
1090 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ทาสีโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
1091 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ หลังคาโรงเรียนค้าหมุนผดุงเวทย์ ต.ค้าบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
1092 อาคารเรียน สปช.105/29 หลังคาโรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
1093 อาคารเรียน สปช.1405/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
1094 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 202 ประตู , อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บ้ารุงวิทยา ต.ล้าห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
1095 อาคารเรียน แบบ กส.102 หลังคา ,อาคารอเนกประสงค์ ประตูโรงเรียนบ้านห้วยม่วง ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์
จ.กาฬสินธุ์
1096 ปรับสภาพแวดล้อมแลบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ปรับถนนดินลูกรัง พันธ์ไม้ประดับ ท่อน้้า
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
1097 บ้านพักครู เสา หลังคา รางน้้า ฝ้าเพดาน ฝาผนัง ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ สุขภัณฑ์โรงเรียนนาทันวิทยา ต .นาทัน
อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์
1098 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ , บ้านพักครู หลังคา โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 ต.นิคม
ห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
1099 บ้านพักครู แบบ สปช.301/26 พืน้ ไม้ บันได ประตู งานคอนกรีตโรงเรียนบ้านค้าอีหงษ์ ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์
จ.กาฬสินธุ์
1100 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ทาสี ,อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ทาสีโรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม ต.เนินยาง
อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์
1101 ห้องคอมพิวเตอร์ ปูกระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน ประตู ทาสี หน้าต่างโรงเรียนบ้านนากระเดา ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.
กาฬสินธุ์
1102 อาคารอเนกประสงค์ สร้างเองไม่มีแบบ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) ต.
สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
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จานวนเงิน

1103 อาคารเรียน สปช.105/29 ห้องโสตทัศนศึกษา บุฝาผนังโรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา ต .กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง
จ.กาฬสินธุ์
1104 อาคารเรียน สปช.105/29 งานคอนกรีตโรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
1105 รั้วโรงเรียน โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
1106 รั้วโรงเรียนโรงเรียนหนองอีบตุ รไพรเวทย์ ต.หนองอีบตุ ร อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
1107 รั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนส้าราญ ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
1108 รั้วโรงเรียนโรงเรียนค้าเมยราษฎร์พฒ
ั นา ต.นาบอน อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์
1109 รั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
1110 สนามกีฬาโรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
1111 รั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองขามป้อม ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
1112 รั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยฝา ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
1113 รั้วโรงเรียนโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
1114 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านค้าหม่วย ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
1115 รั้วโรงเรียนโรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บ้ารุง ต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
1116 รั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านค้าไผ่ ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
1117 รั้วโรงเรียนโรงเรียนอุปรีศรีวิทยา ต.ไค้นนุ่ อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
1118 อาคารเรียน สปช.105/26 ทาสี โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อ้านวย ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
1119 บ้านพักครู หลังคา ประตู ทาสีโรงเรียนบ้านห้วยแดง ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
1120 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.
กาฬสินธุ์
1121 อาคารเรียน สปช.105/29 ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านโคกโก่ง ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
1122 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000

1123 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 ปูกระเบือ้ งเคลือบ ประตูโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ ต.จุมจัง อ.กุฉิ
นารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
1124 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงกันสาดโรงเรียนบ้านหนองสระพัง ต.นาทัน อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์
1125 อาคารอเนกประสงค์ โครงหลังคา หลังคา เสาโรงเรียนสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

146,000

1126 อาคารเรียน สปช.105/26 หลังคาโรงเรียนบ้านน้้าปุน้ ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
1127 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านเขาน้้าเพชร ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.
ก้าแพงเพชร
1128 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 งานฝ้าเพดาน งานทาสี บัวฝ้า โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ต.คณฑี อ.
เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1129 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองสะแก ต.สระแก้ว อ.เมืองก้าแพงเพชร
จ.ก้าแพงเพชร
1130 อาคารเรียน แบบ 017 ก. และบริเวณเสาธง งานกันสาดหลังคา งานเทพืน้ คอนกรีต โรงเรียนยางเลียงราษฎร์
พัฒนา ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1131 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนผินสหราษฎร์พฒ
ั นา ต.นาบ่อค้า อ.เมืองก้าแพงเพชร
จ.ก้าแพงเพชร
1132 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ. งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

100,000
150,000

150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

150,000
300,000

150,000
100,000
100,000
200,000
149,000

หน ้าที่ 47

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(1133)

1133 อาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านคุยป่ารัง ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร

100,000

(1134)

1134 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ข. งานรื้อฝ้าเพดาน งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านเกาะพิมูล ต.ลานดอกไม้ตก อ.
โกสัมพีนคร จ.ก้าแพงเพชร
1135 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 และแบบ 017 ก. งานรื้อประตู-หน้าต่าง งานทาสี งานประตู หน้าต่าง โรงเรียน
บ้านน้้าดิบ(ศรีก้าแพงอุปถัมภ์) ต.หนองปลิง อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1136 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ต.เทพนคร อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

100,000

1137 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานทาสีโรงเรียนวัดคูยาง ต.ในเมือง อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1138 อาคารเรียน แบบ 017 ก. แบบ สปช. 105/29 และอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานฝ้าเพดาน
งานพืน้ งานประตู งานทาสี โรงเรียนบ้านลานตาบัว ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.ก้าแพงเพชร
1139 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานรื้อฝ้า งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านโพธิ์พฒ
ั นา ต.คณฑี อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1140 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และ แบบ สปช. 201/26 งานพืน้ งานหน้าต่างกระจก งานประตูเหล็กม้วน
โรงเรียนบ้านหนองปากดง ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.ก้าแพงเพชร
1141 อาคารเรียน แบบ 008 กองสลากกินแบ่งรัฐบาล งานรื้อฝ้าเพดาน งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ ต.
ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.ก้าแพงเพชร
1142 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ ต.สระแก้ว อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.
ก้าแพงเพชร
1143 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานประตูเหล็ก งานทาสีโรงเรียนบ้านลาน
กระทิง ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
1144 บริเวณโรงเรียน งานถมดินพร้อมปรับเกลี่ยโรงเรียนบ้านพานทอง ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร
1145 อาคารเรียน แบบ 017 ก. งานทาสีโรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.ก้าแพงเพชร
1146 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านล้ามะโกรก ต.สระแก้ว อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

200,000
150,000

1147 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ ต.เทพนคร อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.
ก้าแพงเพชร
1148 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร
1149 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานกระจก งานฝ้าเพดานโรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา ต.หนองไม้
กอง อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร
1150 ส้วม แบบ สปช. 601/26 (2 หลัง) งานรื้อหลังคา งานหลังคา งานพืน้ งานสุขภัณฑ์ งานทาสีโรงเรียนบ้านหนอง
ทราย ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
1151 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ข. งานรื้อพืน้ ไม้ รื้อประตูพร้อมวงกบ รื้อฝาไม้ยาง งานพืน้ งานฝาเฌอร่า งานทาสี งาน
ประตูโรงเรียนอนุบาลไทรงาม ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร
1152 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 และรั้วโรงเรียน ฝ้าเพดาน งานตาข่ายกันนก งานทาสี โรงเรียน
อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.ก้าแพงเพชร
1153 โรงอาหาร (แบบสร้างเอง) งานหลงัคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร

150,000

1154 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานรื้อหลังคา งานรื้อประตู งานหลังคาอะลูซิงค์ งานประตูไม้โรงเรียนบ้านลาน
ไผ่ ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร

150,000

(1135)
(1136)
(1137)
(1138)
(1139)
(1140)
(1141)
(1142)
(1143)
(1144)
(1145)
(1146)
(1147)
(1148)
(1149)
(1150)
(1151)
(1152)
(1153)
(1154)

150,000
100,000

150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000

90,000
150,000
100,000
200,000
143,000
99,000

หน ้าที่ 48

หน่วย : บาท

รายการ
(1155)
(1156)
(1157)
(1158)
(1159)
(1160)
(1161)
(1162)
(1163)
(1164)
(1165)
(1166)
(1167)
(1168)
(1169)
(1170)
(1171)
(1172)
(1173)
(1174)
(1175)

1155 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานฝ้า งานพืน้ โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1156 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานรื้อหลังคา รื้อฝ้า งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านคุยป่ายาง
ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
1157 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานรื้อหลังคา งานหลังคา งาน
พืน้ โรงเรียนบ้านน้้าดิบมะพร้าว ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
1158 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานรื้อประตูเหล็ก งานประตูเหล็ก งานประตูกระจก งานกระจก
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง ต.คณฑี อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1159 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ งานรื้อฝ้า งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานทาสี โรงเรียนบ้านป่าถั่ว ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.
ก้าแพงเพชร
1160 อาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง) งานพืน้ งานผนังก่อ-ฉาบ โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร ต.โกสัมพี อ.โกสัมพี
นคร จ.ก้าแพงเพชร
1161 ส้วม แบบ สปช.601/26 (2 หลัง) งานประตู PVC งานทาสี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) ต.โนน
พลวง อ.ลานกระบือ จ.ก้าแพงเพชร
1162 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานรื้อฝ้า งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านหนองโสน ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.
ก้าแพงเพชร
1163 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 และ แบบ ป.1/23 งานรื้อหลังคา งานรื้อหน้าต่าง งานหลังคา งานพืน้ งาน
หน้าต่าง ไม้โรงเรียนบ้านทุง่ ตาพุก ต.อ่างทอง อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1164 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ งานรื้อหลังคา งานหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนจ้ารูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา ต.วังทอง อ.
เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1165 โรงอาหารและสหกรณ์โรงเรียน (แบบสร้างเอง) งานพืน้ โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย
จ.ก้าแพงเพชร
1166 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 งานพืน้ งานถมทรายโรงเรียนบ้านทุง่ เศรษฐี ต.นครชุม อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1167 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.ก้าแพงเพชร
1168 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 งานฝ้าเพดาน งานประตูเหล็กม้วนโรงเรียนบ้านสระสิงห์โต ต.เทพนคร
อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1169 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานรื้อหลังคา งานหลังคาอะลูซิงค์ โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ ต.อ่างทอง อ.
เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1170 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข งานรื้อฝาไม้ งานรื้อหน้าต่าง งานหน้าต่างไม้ งานฝาผนัง โรงเรียนบ้านวังตะแบก ต .
วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
1171 อาคารเรียน แบบ 0231/20 และ แบบ สปช.105/29 งานรื้อหลังคา งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านลานสะเดา
ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
1172 อาคารเรียน แบบ ป.1/23 ทางเดินและส้วม แบบสร้างเอง งานฝ้า งานตัวหนอน งานทาสีโรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) ต.นิคมทุง่ โพธิ์ทะเล อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1173 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ. งานรื้อหลังคา งานรื้อฝาผนัง งานหลังคา งานฝาผนังโรงเรียนบ้านเก่า ต.ท่าไม้ อ.
พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
1174 รั้วโรงเรียน งานฉาบปูนโรงเรียนบ้านแคทอง ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
1175 อาคารเรียน แบบ ป. 1/23 งานพืน้ งานทาสี โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.
ก้าแพงเพชร

จานวนเงิน
99,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
99,700
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
149,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 49

หน่วย : บาท

รายการ
(1176)
(1177)
(1178)
(1179)
(1180)
(1181)
(1182)
(1183)
(1184)
(1185)
(1186)
(1187)
(1188)
(1189)
(1190)
(1191)
(1192)
(1193)
(1194)
(1195)
(1196)
(1197)

1176 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานพืน้ ส้าเร็จรูป โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.
ก้าแพงเพชร
1177 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานรื้อฝ้า งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเมืองพาน ต.เขาคีริส อ.พราน
กระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
1178 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านทุง่ รวงทอง ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.
ก้าแพงเพชร
1179 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ,แบบสร้างเอง และโรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองขาม ต .อ่างทอง อ.
เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1180 อาคารเรียน แบบ ป. 1ข. งานรื้อฝาไม้ งานฝ้า งานผนัง โรงเรียนบ้านวังไม้แดง ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.
ก้าแพงเพชร
1181 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานพืน้ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร ต.ทรงธรรม อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.
ก้าแพงเพชร
1182 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ห้องคอมพิวเตอร์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม ต.นาบ่อค้า อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1183 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านคลองเรือ ต.เทพนคร อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1184 ส้วม แบบ สปช601/26 (2 หลัง) งานหลังคา งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี (ประสิทธิ์อุปถัมภ์) ต.
เทพนคร อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1185 อาคารเรียน ป. 1 ข. งานรื้อหลังคา งานหลังคา งานทาสี งานบันไดโรงเรียนบ้านสมอโคน ต.ท่าไม้ อ.พราน
กระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
1186 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานพืน้ โรงเรียนบ้านเนินกรอย ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร
1187 โรงฝึกงาน แบบสร้างเอง งานพืน้ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.ก้าแพงเพชร
1188 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานรื้อหลังคา งานหลังคา อะลูวิงค์ งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนประชา
รัฐพัฒนา ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1189 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บ้ารุง ต.ท่าขุนราม อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.
ก้าแพงเพชร
1190 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานรื้อหลังคา งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ ต.ลานดอกไม้ อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1191 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านพรานกระต่าย ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.
ก้าแพงเพชร
1192 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานรื้อหลังคา งานหลังคาอะลูซิงค์ งานทาสีโรงเรียนบ้านบึงลูกนก ต.
เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
1193 อาคารเอนกประสงค์แบบองค์การ งานรื้อหลังคา งานหลังคา งานฝ้าโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด ต.เพชรชมภู อ.
โกสัมพีนคร จ.ก้าแพงเพชร
1194 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานรื้อหลังคา งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองทอง ต.หนองทอง
อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร
1195 อาคารเรียนแบบ สปช.103/29 งานรื้อหลังคา งานหลังคาโรงเรียนหนองลวกราษฎร์บ้ารุง ต.หนองแม่แตง อ.ไทร
งาม จ.ก้าแพงเพชร
1196 อาคารห้องสมุดแบบสร้างเอง งานฝ้าโรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร
1197 อาคารเรียนแบบ สปช. 102/29 งานรื้อหลังคา งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านวังทอง ต.วังทอง อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

จานวนเงิน
99,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
84,000
150,000
97,000
150,000
193,000
100,000
150,000
100,000
147,900
100,000
150,000

หน ้าที่ 50

หน่วย : บาท

รายการ
(1198)
(1199)
(1200)
(1201)
(1202)
(1203)
(1204)
(1205)
(1206)
(1207)
(1208)
(1209)
(1210)
(1211)
(1212)
(1213)
(1214)
(1215)
(1216)
(1217)
(1218)
(1219)

1198 อาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 และแบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานฝ้า งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองตากล้า ต.
ถ้า้ กระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
1199 อาคารเอนกประสงค์แบบ 205/26 งานฝ้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) ต.หนองปลิง อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1200 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานรื้อฝ้า งานฝ้า งานทาสีโรงเรียนคลองใหญ่วิทยา ต.วังทอง อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1201 โรงอาหารแบบ สปช. 312 งานรื้อหลังคา งานหลังคา งานฝ้าโรงเรียนบ้านบึงพิไกร ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย
จ.ก้าแพงเพชร
1202 อาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานฝ้า งานทาสีโรงเรียนบ้านไร่ ต.เทพนคร อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1203 งานคารประกอบแบบสร้างเอง งานรื้อหลังคา งานหลังคา งานฝ้า งานทาสีโรงเรียนสาธิต ต .นครชุม อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1204 อาคารห้องสมุดแบบสร้างเอง งานรื้อหลังคา งานหลังคา งานฝ้า งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3
(แปดอ้อม) ต.นิคมทุง่ โพธิ์ทะเล อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1205 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.205/26 งานประตู หน้าต่างกระจกและเหล็กดัดโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ ต.ท่าขุน
ราม อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1206 ห้องส้วมแบบ สปช. 601/26 งานรื้อถอนประตูวงกบพร้อมสุขภัณฑ์ งานพืน้ งานประตูโรงเรียนบ้านหนองวัวด้า
ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.ก้าแพงเพชร
1207 โรงฝึกงานแบบประชาชนสร้างเอง งานรื้อหลังคา งานหลังคาอะลูซิงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ต.พราน
กระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
1208 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 งานรื้อหลังคา งานหลังคาโรงเรียนบ้านบึงกระดาน ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.
ก้าแพงเพชร
1209 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานรื้อหลังคา งานหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.
ลานกระบือ จ.ก้าแพงเพชร
1210 อาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 งานรื้อฝ้า งานฝ้าโรงเรียนบ้านหนองกรด ต.สระแก้ว อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.
ก้าแพงเพชร
1211 อาคารเรียนแบบ 0231/20 งานรื้อฝ้า งานฝ้าโรงเรียนบ้านโนนจั่น ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร
1212 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 งานรื้อหลังคา งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาป่าแดง ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย
จ.ก้าแพงเพชร
1213 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.203/26 งานฝ้า งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) ต.หนอง
แม่แตง อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร
1214 อาคารเรียนแบบ กรมสามัญ 017 ก งานทาสี งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านเนินส้าราญราษฎร์พฒ
ั นา ต.ไทรงาม อ.
ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร
1215 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานรื้อฝ้า งานฝ้า งานพืน้ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.
ก้าแพงเพชร
1216 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/26 งานรื้อประตูหน้าต่าง งานประตู หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษ
น้อมมิตรอนุกูล) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.ก้าแพงเพชร
1217 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานผนังกระจก งานทาสี โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ต.อ่างทอง อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1218 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 แบบ ป.1 ซ และอาคารแบบ 312 งานรื้อประตูหน้าต่าง งานประตูหน้าต่าง งาน
ทาสีโรงเรียนบ้านวังโขน ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร
1219 อาคารเรียนแบบ สปช. 017 ก งานรื้อฝ้า งานฝ้าโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร

จานวนเงิน
100,000
150,000
100,000
150,000
99,500
150,000
100,000
146,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
149,000
99,000
150,000
98,000
150,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 51

หน่วย : บาท

รายการ
(1220)

จานวนเงิน

1220 อาคารห้องสมุดแบบสร้างเอง งานหลังคาอะลูซิงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองจิก ต .จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.
ก้าแพงเพชร
1221 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 205/26 งานรื้อพืน้ ไม้ งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านปางขนุน ต.นาบ่อค้า อ.
เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1222 อาคารเรียนแบบ 0231/20 งานกรุผนังโรงเรียนบ้านจิกคันช้อน ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร
1223 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานรื้อฝ้า งานฝ้า งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านดงซ่อม ต.โกสัมพี อ.โกสัมพี
นคร จ.ก้าแพงเพชร
1224 อาคารเรียนแบบ ป.1/23 แบบ สปช.102/26 งานรื้อฝ้า งานประตู หน้าต่าง งานฝ้า งานทาสี งานพืน้ โรงเรียน
บ้านไทรย้อย ต.ทรงธรรม อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1225 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านวังชะโอน ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
1226 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านโนนสมอ ต.เทพนคร อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

100,000

1227 อาคารเรียนแบบ 008 งานฝ้า งานทาสีโรงเรียนอนุบาลเมืองก้าแพงเพชร(บ้านนครชุม) ต.นครชุม อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1228 อาคารเอนกประสงค์แบบสร้างเอง งานรื้อหลังคา งานฝ้า งานทาสีโรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี ต.หนองหลวง อ.
ลานกระบือ จ.ก้าแพงเพชร
1229 ส้วมแบบ สปช.602/26 รั้วบริเวณโรงเรียน งานรื้อประตู งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุง่ โพธิ์
ทะเล) ต.นิคมทุง่ โพธิ์ทะเล อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1230 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานฝ้า งานทาสีโรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย ต.หนองปลิง อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1231 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานรื้อประตู งานประตู งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.อ่างทอง อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1232 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/26 งานรื้อฝ้า งานฝ้าโรงเรียนยอดประชาสรรค์ ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.
ก้าแพงเพชร
1233 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข งานรื้อฝ้า งานฝ้า งานทาสีโรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.
ก้าแพงเพชร
1234 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 และแบบ สปช.103/29 งานประตูหน้าต่างกระจกโรงเรียนบ้านบึงทับแรต ต.บึง
ทับแรต อ.ลานกระบือ จ.ก้าแพงเพชร
1235 อาคารเรียนแบบ ป.1/23 งานรื้อหลังคา งานหลังคาโรงเรียนบ้านไทยทวี ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.ก้าแพงเพชร

150,000

150,000

(1239)
(1240)

1236 ส้วมแบบ สปช. 601/26 งานรื้อประตู งานรื้อสุขภัณฑ์ งานประตู งานสุขภัณฑ์ งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้าน
เทพนคร ต.เทพนคร อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1237 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานฝ้า งานกระจก งานทาสีโรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ ต.เทพนคร อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1238 อาคารเอนกประสงค์แบบองค์การ งานรื้อหน้าต่าง งานหน้าต่าง งานประตูกระจก และเหล็กดัด งานทาสีโรงเรียน
วัดพระบรมธาตุ ต.นครชุม อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1239 อาคารเรียนแบบ สปช.017 ก งานพืน้ โรงเรียนบ้านปรือพันไถ ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.ก้าแพงเพชร
1240 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านลานหิน ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

(1241)

1241 อาคารเรียน สปช. 102/26 งานรื้อฝ้า งานฝ้าโรงเรียนบ้านหัวยาง ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร

100,000

(1221)
(1222)
(1223)
(1224)
(1225)
(1226)
(1227)
(1228)
(1229)
(1230)
(1231)
(1232)
(1233)
(1234)
(1235)
(1236)
(1237)
(1238)

150,000
100,000
150,000
97,400
150,000
98,300

99,500
150,000
100,000
150,000
99,000
100,000
150,000
100,000

100,000
150,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 52

หน่วย : บาท

รายการ
(1242)
(1243)
(1244)
(1245)
(1246)
(1247)
(1248)
(1249)
(1250)
(1251)
(1252)
(1253)
(1254)
(1255)
(1256)
(1257)
(1258)
(1259)
(1260)
(1261)
(1262)
(1263)

จานวนเงิน

1242 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งานรื้อหลังคา งานหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านตอรัง ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม
จ.ก้าแพงเพชร
1243 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.. 202/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านตลุกงาม ต.เทพนคร อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.
ก้าแพงเพชร
1244 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 และรั้ว งานรื้อผนัง งานประตูหน้าต่างกระจก งานพืน้ งานประตูรั้วโรงเรียนบ้าน
บึงมาลย์ ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.ก้าแพงเพชร
1245 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.203/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านวังน้้าขาว ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.
ก้าแพงเพชร
1246 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานรื้อฝ้า รื้อพืน้ งานงานผนังไม้โรงเรียนบ้านช่องลม ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.
ก้าแพงเพชร
1247 อาคารเรียนและโรงอาหารแบบสร้างเอง งานพืน้ งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ ต .
โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.ก้าแพงเพชร
1248 อาคารเรียนแบบ 017 ก งานพืน้ โรงเรียนบ้านน้้าโท้ง ต.ท่าขุนราม อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1249 อาคารเรียน อาคารประกอบ แบบสร้างเอง งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านบางลาด ต .หนองหัววัว อ.พราน
กระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
1250 อาคารเรียน แบบ ป.1/23 และแบบ สปช. 102/26 งานพืน้ กระเบือ้ ง และพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านไร่ล้าปาง ต.
โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.ก้าแพงเพชร
1251 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านโนนโก ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1252 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ.และรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาคีริส ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
1253 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานทาสีโรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.
ก้าแพงเพชร
1254 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 แบบ สปช.105/26 และแบบ สปช.105/29 งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้าน
หนองแดน ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.ก้าแพงเพชร
1255 อาคารห้องสมุด ห้องน้้า แบบสร้างเอง งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบ้านปางเรือ (จุฬาสงเคราะห์) ต.คลองแม่ลาย อ.
เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1256 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทุง่ สวน ต.นครชุม อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.
ก้าแพงเพชร
1257 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 และส้วม แบบ สปช.604/45 งานรื้อหลังคา งานหลังคาอะลูซิงค์ งานพืน้ งาน
ทาสีโรงเรียนบ้านเกาะน้้าโจน ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1258 อาคารเรียน แบบ 017 ก. งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านชัยภูมิ ต.นาบ่อค้า อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1259 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านลานดอกไม้ ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.
ก้าแพงเพชร
1260 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ส้วม แบบ สปช.601/26 และรั้วโรงเรียน งานรื้อสุขภัณฑ์ งานพืน้ งานสุขภัณฑ์
งานรั้วเหล็กโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.ก้าแพงเพชร
1261 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนสหวิทยาคม ต.ทรงธรรม อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.
ก้าแพงเพชร
1262 อาคารเรียน แบบ 017 ก. งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนม่วง ต.นครชุม อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

147,900

1263 อาคารโรงอาหาร แบบสร้างเอง งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี ต .เทพนคร อ.เมืองก้าแพงเพชร
จ.ก้าแพงเพชร

100,000

100,000
150,000
145,500
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
96,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
99,400
150,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 53

หน่วย : บาท

รายการ
(1264)
(1265)
(1266)
(1267)
(1268)
(1269)
(1270)
(1271)
(1272)
(1273)
(1274)
(1275)
(1276)
(1277)
(1278)
(1279)

(1280)
(1281)
(1282)
(1283)
(1284)
(1285)
(1286)

จานวนเงิน

1264 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 และอาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านศรี
ไกรลาศ ต.นาบ่อค้า อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1265 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระก้า 5 ต.ลานกระบือ อ.ลาน
กระบือ จ.ก้าแพงเพชร
1266 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย ต.พรานกระต่าย อ.พราน
กระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
1267 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 (2 หลัง) งานประตูขหน้าต่างเหล็กโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ต.หนองปลิง อ.
เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1268 อาคารอเนกประสงค์ แบบกรมสามัญ 312 และรั้ว งานรื้อผนัง งานก่อ-ฉาบ งานพืน้ งานทาสี โรงเรียนบ้านจันทิ
มา ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.ก้าแพงเพชร
1269 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 และแบบ สปช.103/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ต.หนองทอง อ.ไทร
งาม จ.ก้าแพงเพชร
1270 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 อาคารเรียน แบบ ป.1/23 และ ป.1 ฉ งานทาสีโรงเรียนบ้านวังประดา
ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1271 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองก้าแพงเพชร
จ.ก้าแพงเพชร
1272 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 และอาคารเรียน แบบ 0231/20 งานรื้อหลังคา งานหลังคาอะลูซิงค์
งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านทุง่ มหาชัย ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร
1273 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 งานประตูเหล้กม้วนโรงเรียนบ้านเทียมเจริญ ต.คณฑี อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1274 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านทรายทอง ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.ก้าแพงเพชร
1275 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 และแบบสร้างเอง งานทาสีโรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.
ก้าแพงเพชร
1276 ส้วม แบบ สปช.601/26 งานหลังคา งานประตูไม้ งานพืน้ งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านเด่นพระ ต.บึงทับแรต อ.
ลานกระบือ จ.ก้าแพงเพชร
1277 บริเวณโรงเรียน งานพืน้ งานหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ ต.คณฑี อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

100,000

1278 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 และรั้วโรงเรียน งานทาสี งานประตู งาน
ตาข่ายกันนก โรงเรียนบ้านโขมงหัก ต.เทพนคร อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1279 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 และ แบบ 0231/20 งานรื้อพืน้ งาน
พืน้ คอนกรีต โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) ต.นิคมทุง่ โพธิ์ทะเล อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

150,000

1280 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง ต.อ่างทอง อ.เมืองก้าแพงเพชร
จ.ก้าแพงเพชร
1281 บริเวณโรงเรียน งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านธ้ามรงค์ (รองประชาสงเคราะห์) ต.ธ้ามรงค์ อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.
ก้าแพงเพชร
1282 บริเวณโรงเรียน งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านนานอก ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
1283 บริเวณโรงเรียน งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านห้วยน้้าใส ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
1284 บริเวณโรงเรียน งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านคุยประดู่ ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
1285 บริเวณโรงเรียน งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านใหม่พฒ
ั นา ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.ก้าแพงเพชร
1286 บริเวณโรงเรียน งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองคล้า ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร

148,800

100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
74,000
100,000
100,000
100,000
150,000

150,000

150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 54

หน่วย : บาท

รายการ
(1287)
(1288)
(1289)
(1290)
(1291)
(1292)
(1293)
(1294)
(1295)
(1296)
(1297)
(1298)
(1299)
(1300)
(1301)
(1302)
(1303)
(1304)
(1305)
(1306)
(1307)
(1308)
(1309)
(1310)

1287 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง ต.คณฑี อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.
ก้าแพงเพชร
1288 บริเวณโรงเรียน งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านคุยแขวน ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
1289 อาคารเรียน แบบ ป.1 ง. งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านวังมะค่า ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
1290 ลานอเนกประสงค์ งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านคลองเมือง ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.ก้าแพงเพชร
1291 สนามวอลเลย์บอล งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ ) ต.คลองแม่ลาย อ.
เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1292 บริเวณโรงเรียน งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านทรงธรรม ต.ทรงธรรม อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1293 บริเวณสนาม งานพืน้ ดินและปรับระดับโรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.ก้าแพงเพชร
1294 สนามวอลเล่ย์บอลและสนามตะกร้อ งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนวัดโพธาราม ต.ถ้า้ กระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.
ก้าแพงเพชร
1295 สนามบาสเกตบอล งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.
ก้าแพงเพชร
1296 อาคารโรงจอดรถ แบบสร้างเอง งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาลอนคู่ และงานเทพืน้ คอนกรีต และแผ่นเหล็กรีดลอน
เคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา ต.วังทอง อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1297 บริเวณโรงเรียน งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
1298 อาคารเรียน สปช.102/26(2 ห้องเรียน) อาคารเรียนแบบ ป.1ซ. งานทาสีโรงเรียนบ้านลานช้างท่าว ต.ห้วยยั้ง อ.
พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
1299 ห้องสมุด งานประตู หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านลานทอง ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
1300 อาคารเรียนแบบ สปช.106/26 งานรื้อถอนประตู หน้าต่าง และงานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองรี ต.วังทอง
อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1301 อาคารเรียน สปช.105/29 งานผนัง งานปูน งานประตู หน้าต่างโรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) ต.
สระแก้ว อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1302 รั้วโรงเรียน งานผนังโรงเรียนสิริแก้วเจริญ ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร
1303 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานฝ้ายิปซั่มบอร์ด และเปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้านทุง่ น้้าตก ต.หนอง
หัววัว อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
1304 อาคารเอนกประสงค์ สปช.206/26 งานพืน้ กระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนบ้านมอสมบัติ ต.วังทอง อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1305 อาคารเรียน แบบ 0231/20 งานรื้อฝ้า งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) ต.ห้วยยั้ง อ.พราน
กระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
1306 อาคารเรียนแบบ 0231/20 งานรื้อถอนประตู งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุง้ ต.วังทอง อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1307 อาคารเรียน แบบ 017 ก แบบ สปช. 105/29 งานปูกระเบือ้ งเคลือบ และ ยาแนวโรงเรียนบ้านปลักไม้ด้า ต.
ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.ก้าแพงเพชร
1308 อาคารเรียนแบบสามัญพิเศษ 4 ชั้น 36 ห้องเรียน งานพืน้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนอนุบาลก้าแพงเพชร ต.
สระแก้ว อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1309 อาคารเรียนแบบ สปช.106/26 และอาคารเรียนแบบสร้างเอง และหอประชุม งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเซรามิค และ
งานทาสีน้าอะครีลิคโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ ต.วังทอง อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1310 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 และแบบ สปช.102/26 งานพืน้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านจิกลาด ต.หนองไม้
กอง อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร

จานวนเงิน
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
99,700
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
200,000
100,000
90,000

หน ้าที่ 55

หน่วย : บาท

รายการ
(1311)
(1312)
(1313)
(1314)
(1315)
(1316)
(1317)
(1318)
(1319)
(1320)

(1321)
(1322)
(1323)
(1324)
(1325)
(1326)
(1327)
(1328)
(1329)
(1330)

จานวนเงิน

1311 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานรื้อหลังคา งานหลังคา โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ ต.ลานกระบือ อ.ลาน
กระบือ จ.ก้าแพงเพชร
1312 อาคารเรียนแบบ สปช.017 ก งานรื้อถอนหลังคา งานหลังคา งานพืน้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านคลองสีนวล
ต.ธ้ามรงค์ อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1313 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 205/26 งานรื้อถอนหลังคา และงานหลังคาอลูซิงค์โรงเรียนบ้านทุง่ มหาศาล ต.
มหาชัย อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร
1314 อาคารเรียน แบบ ป. 017 ก. งานพืน้ งานประตู-หน้าต่างกระจก งานผนัง โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า ต.หนองปลิง
อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1315 อาคารประกอบ แบบ อาคาร 2/28 อาคารวันครู 004 อาคาร 0231/จังหวัด งานทาสีรวมสึรองพืน้ โรงเรียน
อนุบาลลานกระบือ ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.ก้าแพงเพชร
1316 อาคารโรงฝึกงาน แบบสามัญ 312 งานรื้อถอนหลังคา งานหลังคาโรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี ต.นาบ่อค้า อ.
เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1317 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานตาข่าย งานฝ้าโรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.
ก้าแพงเพชร
1318 ส้วม แบบ สปช 603/26 งานรื้อถอนหลังคา งานหลังคาอะลูซิงค์ งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองละมัง่ ทอง ต.บึงทับ
แรต อ.ลานกระบือ จ.ก้าแพงเพชร
1319 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานรื้อถอนฝ้าเพดาน งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านเกศกาสร ต.ช่องลม อ.
ลานกระบือ จ.ก้าแพงเพชร
1320 ส้วมนักเรียน (แบบชาวบ้านสร้างเอง) และส้วม สปช.601/26 งานรื้อถอนหลังคา งานรื้อถอนประตู รื้อถอน
สุขภัณฑ์ งานพืน้ งานประตู งานสุขภัณฑ์ งานผนัง งานทาสี งานหลังคาโรงเรียนบ้านท่านา ต .เพชรชมภู อ.โกสัม
พีนคร จ.ก้าแพงเพชร

100,000

1321 อาคารโรงฝึกงาน แบบ 312 งานพืน้ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) ต.นิคมทุง่ โพธิ์ทะเล อ.เมือง
ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1322 อาคารเรียนแบบ ป1 ง งานหลังคา งานฝ้าโรงเรียนบ้านวังเฉลียง ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร

100,000

1323 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานปูพนื้ คอนกรีต งานก่อผนัง งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองแขม
ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.ก้าแพงเพชร
1324 อาคารเรียนแบบชาวบ้านสร้าง งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านท่าไม้ ต .ท่าไม้ อ.
พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
1325 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 งานหลังคา เชิงชาย งานโครงหลังคาโรงเรียนบ้านนาบ่อค้า ต.นาบ่อ
ค้า อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1326 สนามบาสเกตบอล งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองหัววัว ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
1327 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 ส้วม,ห้องสมุด,ห้องสหกรณ์ แบบสร้างเอง งานทาสี งานผนังไม้โรงเรียนบ้านแม่
บัว ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร
1328 อาคารส้านักงาน สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 (อาคาร 3) และอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 งานพืน้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนสพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 ต.หนองปลิง อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
1329 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 งานรื้อฝ้า งานรื้อประตู-หน้าต่างเหล็ก งานประตู-หน้าต่างกระจก งาน
ฝ้าโรงเรียนบ้านคุยมะม่วง ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.ก้าแพงเพชร
1330 อาคารเรียน แบบ 0231/20 งานรื้อหลังคา งานหลังคาโรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ.
ก้าแพงเพชร

100,000

100,000
100,000
100,000
150,000
149,000
99,000
100,000
150,000
100,000

100,000

150,000
100,000
150,000
100,000
300,000
100,000
148,000

หน ้าที่ 56

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(1331)

1331 โรงอาหาร (แบบสร้างเอง) งานหลังคาอะลูซิงค์ โรงเรียนบ้านวังชมภู ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.ก้าแพงเพชร

99,000

(1332)

1332 อาคารห้องประชุมส้านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาก้าแพงเพชร เขต 2 งานหลังคา งานโครงสร้าง โรง
เรียนสพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
1333 อาคารเรียน งานผนังโรงเรียนบ้านบึงลาด ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
1334 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านหัวรัง ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1335 อาคารเรียน งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) ต.คลองน้้าไหล อ.
คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร
1336 ห้องโสตทัศศึกษา งานรางน้้า งานหลังคา เชิงชายโรงเรียนบ้านวังหันน้้าดึง ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร

300,000

1337 ส้วม งานโครงสร้าง งานหลังคา งานเชิงชายโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บ้ารุง ต .หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.
ก้าแพงเพชร
1338 อาคารเรียน งานทาสี โรงเรียนบ้านทุง่ หันตรา ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
1339 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 203/26 งานหลังคา งานทาสี งานพืน้ ส้วม สปช.601/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านเขา
พริกไทย ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1340 อาคารเรียน งานทาสี รั้วโรงเรียน งานทาสี โรงเรียนบ้านคอปล้อง ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.ก้าแพงเพชร
1341 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านศรีไพศาล ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1342 อาคารเรียน 017 ก. งานโครงสร้าง งานหลังคาโรงเรียนบ้านท่าช้าง ต.คลองน้้าไหล อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร

150,000

100,000
150,000
100,000
150,000

(1354)
(1355)

1343 อาคาเรียน แบบ ป1ข. งานผนังโรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1344 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
1345 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านแม่ลาด ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
1346 อาคารเรียน สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน
งานหลังคาโรงเรียนบ้านส่องตาแล ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1347 อาคารเรียน สปช.105/26 งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบ้านบึงส้าราญ ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.
ก้าแพงเพชร
1348 อาคารเรียน งานประตูหน้าต่าง โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
1349 อาคารเรียน งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนพิบลู วิทยาคาร ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
1350 อาคารเรียน แบบ ป1ข งานพืน้
โรงเรียนบ้านโป่งแต้ ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1351 อาคารเรียน สปช.102/26 งานพืน้
โรงเรียนบ้านวังน้้าพัฒนา ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1352 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 017 ก. งานฝ้าเพดาน งานประตูโรงเรียนบ้านหนองหิน ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.
ก้าแพงเพชร
1353 อาคารเรียน งานรื้อถอน งานหลังคาโรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27) ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.
ก้าแพงเพชร
1354 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ ต. อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1355 อาคารเรียน สปช.103/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร

(1356)
(1357)

1356 อาคารเรียน งานทาสี โรงเรียนบ้านมาบคล้า ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
1357 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ต.คลองน้้าไหล อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร

100,000
150,000

(1333)
(1334)
(1335)
(1336)
(1337)
(1338)
(1339)
(1340)
(1341)
(1342)
(1343)
(1344)
(1345)
(1346)
(1347)
(1348)
(1349)
(1350)
(1351)
(1352)
(1353)

100,000
150,000
100,000
150,000

100,000
150,000
100,000
100,000
100,000

150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
137,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 57

หน่วย : บาท

รายการ
(1358)
(1359)
(1360)

จานวนเงิน
100,000
100,000
150,000

(1367)

1358 โรงอาหาร และห้องประชุม งานฝ้าเพดานโรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1359 อาคารเรียน งานพืน้ โรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนบ้านสามแยก ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
1360 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พฒ
ั นา ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษ
บุรี จ.ก้าแพงเพชร
1361 อาคารเรียน งานประตู งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา ต.ทุง่ ทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.
ก้าแพงเพชร
1362 ส้วมแบบสร้างเอง งานหลังคา รั้วโรงเรียน งานโครงสร้างโรงเรียนบ้านปางมะนาว ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.ก้าแพงเพชร
1363 อาคารเรียน งานทาสี โรงเรียนบ้านวังน้้า ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
1364 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสี งานพืน้ งานประตูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.
ก้าแพงเพชร
1365 อาคารเรียน สปช.102/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านชายเคือง ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.
ก้าแพงเพชร
1366 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ งานประตู
งานผนัง งานทาสี โรงเรียนบ้านคลองยาง ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
1367 โรงอาหาร งานพืน้ อาคารห้องสมุด งานพืน้ โรงเรียนบ้านหาดชะอม ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร

(1368)
(1369)

1368 อาคาร 0231/20 งานหลังคาโรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1369 อาคารอเนกประสงค์ งานรื้อถอน งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านไร่ใหม่ ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร

100,000
100,000

(1370)

1370 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 (2หลัง) งานทาสี งานประตูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ต.คลองน้้าไหล อ.คลอง
ลาน จ.ก้าแพงเพชร
1371 อาคารเรียน (3หลัง) งานพืน้ โรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนวัดหนองเหมือด ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.
ก้าแพงเพชร
1372 อาคารเรียน สปช.017ก. งานพืน้ งานโครงสร้าง งานทาสี โรงเรียนบ้านดอนขวาง ต.เกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.ก้าแพงเพชร
1373 อาคารเรียน งานทาสี งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านบ่อทอง ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
1374 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานรื้อถอน งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิน่ โต
ประชาสามัคคี ต.คลองน้้าไหล อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร
1375 อาคารเรียน แบบ ป1ข. งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านโนนตารอด ต.เกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.
ก้าแพงเพชร
1376 อาคารเรียน แบบ 017 ก. งานหน้าต่าง งานกระจกโรงเรียนวัดพิกุลทอง ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
1377 ส้วม สปช.106/29 งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านเกาะตาล ต.เกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1378 บ้านพักครูแบบแฟลต งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบ้านวังชะโอน ต .วังชะโอน อ.บึง
สามัคคี จ.ก้าแพงเพชร
1379 อาคารเรียนแบบ ป1.จ งานผนังโรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บ้ารุง ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1380 อาคารอเนกประสงค์ แบบประชาชนสร้าง
งานฝ้าเพดาน งานพืน้ โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
1381 โรงอาหาร งานพืน้
โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทศิ วิทยาคาร) ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร

150,000

(1361)
(1362)
(1363)
(1364)
(1365)
(1366)

(1371)
(1372)
(1373)
(1374)
(1375)
(1376)
(1377)
(1378)
(1379)
(1380)
(1381)

150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000

150,000
100,000
99,600
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
98,900

หน ้าที่ 58

หน่วย : บาท

รายการ
(1382)

จานวนเงิน

1382 อาคารเรียน แบบ 017 ก.
งานหลังคา งานเชิงชายโรงเรียนบ้านหนองโมก ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
1383 อาคารเรียนแบบ ป1ฉ งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนอนุบาลทุง่ ทราย(บ้านหนองนกชุม) ต.ทุง่ ทราย อ.ทราย
ทองวัฒนา จ.ก้าแพงเพชร
1384 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเขาน้้าอุ่น ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร

100,000

1385 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานหลังคา งานเชิงชาย
งานประตู-หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนทุง่ น้อยพัฒนา ต.คลองสมบูรณ์ อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
1386 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บ้ารุง ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.
ก้าแพงเพชร
1387 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ ต.คลองสมบูรณ์ อ.
คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
1388 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนอนุบาลคลองลาน ต.คลองน้้าไหล อ.คลองลาน จ.
ก้าแพงเพชร
1389 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 งานฝ้าเพดาน อาคารโรงอาหาร งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี
ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1390 งานเทพืน้ คสล.โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา ต.คลองสมบูรณ์ อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
1391 ส้วม งานสุขภัณฑ์ งานประตู งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบ้านหัวเสลา ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร

100,000

(1392)
(1393)

1392 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านไผ่งาม ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.ก้าแพงเพชร
1393 อาคารเรียน แบบ 017 ก. งานทาสี
อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสี
ส้วม แบบ สปช.601/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม ต.คลองสมบูรณ์ อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร

100,000
100,000

(1394)

1394 อาคาเรียน งานประตูหน้างต่าง
โรงอาหาร งานประตูโรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1395 อาคารเรียน งานหลังคา โรงเรียนบ้านหนองกระทุม่ ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1396 ส้วม แบบ สปช.601/29 งานหลังคา งานประตู งานพืน้ งานสุขภัณฑ์ งานทาสี งานผนัง โรงเรียนอนุบาลวังไทร
ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
1397 โรงอาหาร แผงลวดตาข่ายโรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1398 อาคารเรียน งานหลังคา งานทาสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านวังพลับ ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร

100,000

1399 อาคารเรียน สปช.105/29 งานโครงสร้าง งานเชิงชาย
งานหลังคา งานประตูโรงเรียนบ้านสามเรือน ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
1400 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1401 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานรื้อถอน งานหลังคา
ส้วม แบบ สปช.601/26 งานหลังคา งานรื้อถอน งานหลังคา งานประตู งานทาสี โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา
ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร

150,000

1402 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานทาสี งานประตูโรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.
ก้าแพงเพชร
1403 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานทาสี รั้งโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา ต.วังชะโอน อ.
บึงสามัคคี จ.ก้าแพงเพชร

150,000

(1383)
(1384)
(1385)
(1386)
(1387)
(1388)
(1389)
(1390)
(1391)

(1395)
(1396)
(1397)
(1398)
(1399)
(1400)
(1401)

(1402)
(1403)

150,000
100,000

150,000
100,000
200,000
150,000
100,000
150,000

100,000
150,000
100,000
100,000

145,500
100,000

100,000

หน ้าที่ 59

หน่วย : บาท

รายการ
(1404)
(1405)
(1406)
(1407)
(1408)
(1409)
(1410)
(1411)
(1412)
(1413)
(1414)
(1415)
(1416)
(1417)
(1418)
(1419)
(1420)
(1421)
(1422)
(1423)
(1424)

(1425)
(1426)
(1427)

จานวนเงิน

1404 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานพืน้ งานรื้อถอนโรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
1405 ส้วม งานรื้อถอน งานหลังคา งานเดินท่อโรงเรียนบ้านพัดโบก ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1406 โรงจอดรถนักเรียนแบบท้าเอง งานโครงสร้าง งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ ต.วังไทร อ.คลองข
ลุง จ.ก้าแพงเพชร
1407 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานรื้อถอน งานหลังคาโรงเรียนบ้านมอเจริญ ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.
ก้าแพงเพชร
1408 อาคารเรียน งานหลังคา งานทาสี
โรงเรียนบ้านหนองน้้าแดง ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1409 อาคารเรียนแบบ 017 ก งานประตู งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านวังหามแห ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.
ก้าแพงเพชร
1410 อาคารเรียน แบบ สปช 105/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านทุง่ ทอง ต.ทุง่ ทอง อ.ทรายทองวัฒนา จ.ก้าแพงเพชร
1411 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านช้างคับ ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร

100,000
150,000
100,000

1412 อาคารเรียนแบบ สปช 103/26 งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา ต. อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1413 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
1414 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคา งานโครงสร้างโรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย ต.หิน
ดาต อ.ปางศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร
1415 อาคารอเนกประสงค์แบบ 102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.
ก้าแพงเพชร
1416 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ ต.คลองน้้าไหล อ.คลองลาน จ.
ก้าแพงเพชร
1417 อาคารเรียน 017 ก งานหน้าต่าง งานทาสี อาคารเรียน 105/29 งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนบ้าน
หนองชะแอน ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1418 อาคารเรียน แบบ 017ก. งานทาสีโรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร
1419 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
งานพืน้ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
1420 ปรับปรุงรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร
1421 อาคารเรียนแบบ สปช 103/26 งานทาสี งานฝ้าเพดาน งานหลังคา งานประตู โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ ต.
วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1422 อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองจอก ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
1423 อาคารอเนกประสงค์ งานรื้อถอน งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา ต .หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.
ก้าแพงเพชร
1424 อาคารเรียนแบบ ป1ก ตึก 4 ห้องเรียน (2525) งานพืน้
อาคารเรียนแบบ สปช 102/26 (3ห้อง) งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.
ก้าแพงเพชร

100,000
150,000
100,000

1425 อาคารเรียน สปช. 2/28 งานรื้อถอน
งานกระจก งานประตู งานพืน้ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
1426 อาคารเรียนแบบ 017 ก งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองปล้อง ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.
ก้าแพงเพชร
1427 บ้านพักครู(แบบกรมสามัญ) งานหลังคา งานรื้อถอนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.ทุง่ ทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.
ก้าแพงเพชร

150,000

150,000
149,200
99,800
150,000
100,000

100,000
99,900
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000

100,000
100,000

หน ้าที่ 60

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(1428)

1428 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานพืน้ โรงเรียนวัดคลองเจริญ ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร

150,000

(1429)

1429 อาคารเรียนแบบ ป1/23
งานทาสี งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านวังล้อมร้าลึก ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1430 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/29 งานติดตั้งแผงลวดตาข่ายโรงเรียนบ้านบึงสามัคคีก้าแพงเขต ต.บึง
สามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.ก้าแพงเพชร
1431 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
งานหลังคากันสาด งานทาสี โรงเรียนบ้านคลองแขยง ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
1432 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานทาสี
อาคารเรียนแบบ 0231 งานหน้าต่างโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1433 อาคารเรียน งานหลังคา โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร
1434 อาคารอเนกประสงค์ งานเทพืน้ โรงเรียนบ้านคลองน้้าไหลใต้ ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร
1435 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
งานฝ้าเพดาน งานทาสี
งานปรับปรุงสนามเด็กเล่น งานทาสีโรงเรียนบ้านวังบัว ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร

100,000

(1436)

1436 อาคารอเนกประสงค์แบบ 102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร

100,000

(1437)

1437 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 งานทาสี ส้วม แบบ สปช. 601/26 งานประตู งานพืน้ งานทาสี โรงเรียนวัดแสง
อุทยั ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
1438 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานโครงสร้าง งานพืน้ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ ต.หินดาต อ.ปาง
ศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร
1439 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ งานหลังคา งานหน้าต่าง งานทาสี งานส้วมโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ ต.บ่อถ้า้ อ.ขาณุวร
ลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1440 อาคารเรียนอาคารประกอบ แบบ ป.1 งานผนัง งานพืน้ งานประตู -หน้าต่าง งานทาสี โรงเรียนบ้านนิคม ต.วังยาง
อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
1441 อาคารเรียน แบบ 017 ก งานทาสีโรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ ต.ทุง่ ทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.ก้าแพงเพชร
1442 อาคารแบบ สปช 103/28 งานหลังคา งานรื้อถอนโรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ต.บ่อถ้า้ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.
ก้าแพงเพชร
1443 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานหลังคา งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านวังตะล่อม ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร

100,000

1444 อาคารประกอบแบบ สปช 202/26
งานหลังคา งานทาสี โรงเรียนบ้านเปาะสวอง ต.บ่อถ้า้ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1445 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร

100,000

1446 อาคารเรียนแบบ 104/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ต.บ่อถ้า้ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1447 อาคารเรียน งานหลังคา งานรื้อถอนโรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
1448 อาคารเรียนแบบ 017 ก งานทาสีโรงเรียนบ้านบ่อกระบาก ต.บ่อถ้า้ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1449 อาคารเรียนอเนกประสงค์ 205/26 งานหลังคา โรงเรียนบ้านคลองเตย ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.
ก้าแพงเพชร
1450 โรงฝึกงาน งานโครงสร้าง งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) ต.สลกบาตร อ.ขาณุวร
ลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร

150,000
150,000
100,000
150,000

(1430)
(1431)
(1432)
(1433)
(1434)
(1435)

(1438)
(1439)
(1440)
(1441)
(1442)
(1443)
(1444)
(1445)
(1446)
(1447)
(1448)
(1449)
(1450)

150,000
100,000
99,600
100,000
150,000
150,000

150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000

150,000

100,000

หน ้าที่ 61

หน่วย : บาท

รายการ
(1451)
(1452)
(1453)
(1454)
(1455)
(1456)
(1457)
(1458)
(1459)
(1460)
(1461)
(1462)
(1463)
(1464)
(1465)
(1466)
(1467)
(1468)
(1469)
(1470)
(1471)
(1472)
(1473)

จานวนเงิน

1451 อาคารเรียนแบบ 017 ก งานทาสีโรงเรียนบ้านโนนปอแดง(รัฐพินิจประชาสรรค์) ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.ก้าแพงเพชร
1452 อาคารแบบ สปช 202/26
งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสี โรงเรียนบ้านรังแถว ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1453 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านแปลงสี่ ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร
1454 อาคารเรียนแบบ 105/29 งานพืน้ โรงเรียนวชิรสารศึกษา ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1455 อาคารอเนกประสงค์แบบ 001/24
แบบจังหวัด งานหลังคา งานทาสี โรงเรียนบ้านหนองบอน ต.บ่อถ้า้ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1456 อาคารเรียนแบบ สปช 102/26 งานพืน้ รั้วโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ต.วังชะพลู อ.ขาณุวร
ลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1457 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 งานพืน้ งานไฟฟ้าโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ต.คลองลานพัฒนา อ.คลอง
ลาน จ.ก้าแพงเพชร
1458 อาคารเรียนแบบ 017 ก 4 ห้องเรียน
งานหลังคากันสาดโรงเรียนบ้านช่องลม ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1459 อาคารเรียน อาคารประกอบ
งานหลังคา งานผนัง งานทาสี โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1460 อาคารเรียนแบบ 017 ก งานหลังคา
อาคารเรียนแบบ 105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1461 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านถนนน้อย ต.ถาวรวัฒนา อ.
ทรายทองวัฒนา จ.ก้าแพงเพชร
1462 อาคารอเนกประสงค์แบบ 203/26
งานกระจก งานประตู งานทาสี โรงเรียนบ้านวังน้้าซึม ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1463 ห้องโสตทัศนูปกรณ์
งานกระจก งานประตู งานทาสีโรงเรียนบ้านวังตาช่วย ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1464 อาคารเรียน งานฝ้าเพดาน งานหลังคา งานประตู งานผนัง งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี ต .บึง
สามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.ก้าแพงเพชร
1465 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29
งานหน้าต่าง งานทาสี งานประตูโรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทศิ ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1466 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29
งานหลังคากันสาด งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านสระตาพรม ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1467 อาคารเรียน อาคารประกอบ
งานกระจก งานประตู งานทาสีโรงเรียนบ้านดงด้ามิตรภาพที่ 88 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1468 อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ งานพืน้ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1469 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร
1470 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานรื้อถอน งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ต.คลองลาน
พัฒนา อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร
1471 อาคารเรียนแบบ ป1ฉ 2 ห้องเรียน งานผนังโรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร

100,000

1472 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานหลังคา งานโครงสร้าง งานทาสีโรงเรียนบ้านทุง่ ซ่าน ต.บึงสามัคคี อ.บึง
สามัคคี จ.ก้าแพงเพชร
1473 อาคารเรียน งานรื้อถอน งานหลังคาโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ ต.คลองน้้าไหล อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร

150,000

100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
99,000
149,300
100,000
100,000
100,000
150,000
200,000
100,000

100,000

หน ้าที่ 62

หน่วย : บาท

รายการ
(1474)

จานวนเงิน

1474 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26
งานพืน้ โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร
1475 งานปรับปรุงภูมิทศั น์ เทพืน้ ถนนคอนกรีต โรงเรียนบ้านสุขส้าราญ ต.คลองน้้าไหล อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร
1476 รั้วคอนกรีตอิฐบล๊อค โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร
1477 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
งานกระจก งานประตู งานพืน้ โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร
1478 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานทาสี รั้วโรงเรียน งานทาสี โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง ต.บึงสามัคคี อ.
บึงสามัคคี จ.ก้าแพงเพชร
1479 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26
จ้านวน 2 หลัง งานทาสีโรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร
1480 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
งานพืน้ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร
1481 อาคารเรียน สปช.205/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านชุมนาก ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.
ก้าแพงเพชร
1482 อาคารเรียนแบบสร้างเอง
งานทาสีโรงเรียนบ้านท่าขึ้น ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร
1483 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบ้านโป่งน้้าร้อน ต .โป่งน้้าร้อน อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร

100,000

(1484)

1484 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
งานหน้าต่าง งานประตู งานพืน้
อาคารเรียน ป.1 ฉ งานประตูโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร

100,000

(1485)

1485 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26
งานหลังคา งานรื้อถอนโรงเรียนบ้านหนองหล่ม ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร
1486 ส้วม แบบ สปช.601/26 งานหลังคา งานประตู งานสุขภัณฑ์ งานเดินท่อ งานทาสี งานผนัง ส้วม แบบ สปช.
601/26 งานหลังคา งานประตู งานสุขภัณฑ์ โรงเรียนบ้านคลองไพร ต.โป่งน้้าร้อน อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร

100,000

1487 ส้วม สปช.601/26 งานหลังคา
งานประตู งานทาสี งานสุขภัณฑ์ โรงเรียนบ้านคลองขุด ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร
1488 อาคารเรียน 0231/20 งานผนัง งานประตู -หน้าต่าง งานกระจก อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ งานผนัง งานกระจก
โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ ต.ทุง่ ทอง อ.ทรายทองวัฒนา จ.ก้าแพงเพชร
1489 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานหลังคา งานทาสี รางน้้า เชิงชายโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี (บ้านทุง่ สนุน่ )
ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.ก้าแพงเพชร
1490 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
และ อาคารเรียนแบบ 0231/20
งานทาสีโรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร

100,000

1491 โรงจอดรถภายในโรงเรยน งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย ต .โป่งน้้าร้อน อ.
คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร
1492 อาคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านดงเย็น ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.ก้าแพงเพชร
1493 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานทาสี โรงเรียนบ้านคลองมดแดง ต.โป่งน้้าร้อน อ.คลองลาน
จ.ก้าแพงเพชร

100,000

(1475)
(1476)
(1477)
(1478)
(1479)
(1480)
(1481)
(1482)
(1483)

(1486)

(1487)
(1488)
(1489)
(1490)

(1491)
(1492)
(1493)

148,300
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000

150,000

150,000
150,000
150,000

100,000
150,000

หน ้าที่ 63

หน่วย : บาท

รายการ
(1494)
(1495)
(1496)
(1497)
(1498)
(1499)
(1500)

(1501)
(1502)
(1503)
(1504)
(1505)
(1506)
(1507)
(1508)
(1509)
(1510)
(1511)
(1512)
(1513)
(1514)
(1515)
(1516)
(1517)
(1518)

จานวนเงิน

1494 แผงบังแดดคร่าวไม้เนือ้ แข็ง แผ่นกระเบือ้ งเส้นใยแผ่นเรียบหนา 6 มม. รางระบายน้้า คสล.รูปตัววี ลาน คสล.
หนา 10 ซ.มโรงเรียนบ้านวังน้้าแดง ต.ทุง่ ทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.ก้าแพงเพชร
1495 อาคารเรียน งานพืน้ งานฝ้าเพดาน
งานทาสีโรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา ต.โป่งน้้าร้อน อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร
1496 อาคารเรียน แบบ 017 ก. งานทาสี อาคารประกอบแบบสร้างเอง
งานประตู-หน้าต่าง งานหลังคาโรงเรียนบ้านสามขา ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.ก้าแพงเพชร
1497 อาคารเรียน สปช.102/26
งานทาสีโรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร ต.โป่งน้้าร้อน อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร
1498 อาคารเรียน สปช.102/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านท่ามะเขือ ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร
1499 อาคารเรียน ป.1 ซ งานประตู อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านดงเจริญ ต.ทุง่ ทอง อ.
ทรายทองวัฒนา จ.ก้าแพงเพชร
1500 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานรื้อถอน งานหลังคา
อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานรื้อถอน งานหลังคา
โรงอาหาร งานรื้อถอน งานหลังคาโรงเรียนบ้านเพชรนิยม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร

150,000

1501 รั้วโรงเรียน รั้วมาตรฐานแบบโปร่งโรงเรียนบ้านโพธิ์เอน ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.ก้าแพงเพชร
1502 ส้วม สปช.601 ขนาด 4 ทีน่ งั่ งานหลังคา งานเชิงชาย งานประตู อาคารเรียน 102/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านมอ
สมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร
1503 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านกระบวยทอง ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.ก้าแพงเพชร
1504 อาคารเรียน สปช.102/26 งานหลังคา
งานเชิงชายโรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร
1505 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านโนนพลวง ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.ก้าแพงเพชร
1506 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้
งานผนัง งานทาสี งานประตู โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร
1507 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37) ต.สักงาม อ.
คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร
1508 อาคารเรียน สปช.102/26
งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านปางลับแล ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร
1509 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านป่าเหียง ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
1510 อาคารเรียน แบบ สปช.0321/29 งานรื้อถอน งานหลังคาโรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทอง
วัฒนา จ.ก้าแพงเพชร
1511 อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 งานฝ้าเพดาน งานทาสี โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ต.โป่งน้้าร้อน อ.คลองลาน
จ.ก้าแพงเพชร
1512 อาคารเรียน งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านห้วยน้อย ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
1513 ถนนภายในโรงเรียน งานเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนรอดนิลวิทยา ต.คลองน้้าไหล อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร
1514 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านวังน้้าพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน ต .ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.
ก้าแพงเพชร
1515 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านนาเหนือ ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
1516 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านร้อยไร่ ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
1517 อาคารเรียน งานพืน้ งานรื้อถอนโรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร
1518 อาคารเรียน งานพืน้ งานรื้อถอน งานประตูโรงเรียนบ้านปางตาไว ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร
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รายการ

จานวนเงิน

(1519)

1519 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร
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(1520)
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1520 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านวังเจ้า ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.ก้าแพงเพชร
1521 อาคารเรียน งานหลังคา งานรื้อถอน โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สาขาบ้านโนนมะกอก ต .ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง
จ.ก้าแพงเพชร
1522 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
1523 อาคาร สปช.102/26 งานฝ้าโรงเรียนบ้านน้้าเกี้ยงโนนสว่าง ต.ส้าราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1524 งานถนนโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
1525 งานถนนโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1526 ป 1 ซ งานพืน้ งานประตูโรงเรียนบ้านหนองหัววัว ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1527 สปช.105/29 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบ้ารุง ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1528 โรงอาหาร รั้ว งานพืน้ โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
1529 โรงฝึกงาน งานพืน้ งานฝ้าโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
1530 งานถนนโรงเรียนบ้านแก่นเท่า ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
1531 งานถนนโรงเรียนพงษ์ภญ
ิ โญ 2 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
1532 งานถนนโรงเรียนบ้านซ้าจานเนินทอง ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1533 งานถนนโรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1534 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานฝ้า งานพืน้ โรงเรียนบ้านโนนค้อ ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
1535 อาคาร ป 1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านเหล่านางาม ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1536 อาคารห้องสมุด แบบสร้างเอง งานฝ้า งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ ต .ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น
1537 งานถนนโรงเรียนบ้านค้าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
1538 อาคารห้องสมุดแบบสร้างเอง งานหลังคา งานฝ้า , ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ต.โนนท่อน
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1539 งานถนนโรงเรียนบ้านแก่นประดู่ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
1540 สปช.101/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านวังโพน ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
1541 แบบ 017 งานผนัง, ส้วม งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ต.แดงใหญ่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1542 ส้วม 601/26 งานพืน้ งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1543 อาคารสร้างเอง งานหลังคาโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
1544 งานถนนโรงเรียนบ้านเลิงเปือย ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1545 งานรั้วโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1546 อาคารสร้างเอง งานหลังคา งานฝ้า งานทาสีโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ต.เทศบาลนคร อ.เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น
1547 งานปรับพืน้ ถนนโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1548 สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนพระบุบา้ นหันราษฎร์ประสาท ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
1549 อาคาร ป 1 ก งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1550 ป 1 ฉ งานฝ้า งานทาสี งานประตู งานปรับปรุงลานคุณธรรมโรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี ต.เทศบาล อ.เมือง
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1551 งานรั้วโรงเรียนบ้านเพีย้ ฟานโนนตุ่น ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1552 งานปรับปรุงสนามโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1553 สปช.104/26 งานพืน้ โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
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จานวนเงิน

1554 อาคาร สปช.104/26 งานพืน้ โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บ้ารุง ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
1555 ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม ต .บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
1556 อาคาร สปช.105/29 งานพืน้ งานฝ้า งานทาสี . อาคาร สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ต.แดงใหญ่
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1557 อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา ต .ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1558 งานซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านเลิง ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1559 อาคาร 105/29 งานพืน้ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ ต.เทศบาล อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1560 งานซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทศิ ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1561 งานซ่อมแซมถนนโรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
1562 อาคาร 105/26 งานทาสีโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1563 อาคาร สปช.102/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1564 อาคารเรียน งานพืน้ งานฝ้า งานทาสีโรงเรียนบ้านโนนเรือง ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1565 อาคาร ป 1 ก งานทาสี, อาคารเรียนแบบอื่นๆ งานทาสีโรงเรียนบ้านไก่นา ต.ส้าราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
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1566 โรงอาหารแบบสร้างเอง งานพืน้ โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1567 ปรับปรุงพืน้ ผิวถนนโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1568 อาคารแบบ ป 1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านทุม่ ต.บ้านทุม่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1569 อาคารเรียน ป 1 ก งานฝ้า งานเพดาน งานประตูโรงเรียนบ้านม่วงโป้ ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1570 สปช.105/29 งานฝ้า งานเพดานโรงเรียนบ้านโสกแต้ ต.ป่าหวายนัง่ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
1571 อาคารอเนกประสงค์ 203/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ ต.บ้านทุม่ อ.เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น
1572 อาคาร สปช.102/26 งานรางน้้า, ส้วมแบบสร้างเอง งานพืน้ งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก ต.บ้านทุม่
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1573 อาคาร สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านค้อ ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
1574 งานซ่อมแซมถนนโรงเรียนบ้านกระเดื่อง ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
1575 งานซ่อมแซมถนนโรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
1576 อาคาร สปช.101/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านบะยาว ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
1577 งานซ่อมแซมถนนโรงเรียนบ้านม่วง ต.บ้านทุม่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1578 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
1579 ป 1 ฉ งานซ่อมทางเดินและราวบันไดโรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
1580 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านหนองคลอง ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
1581 ปรับปรุงภูมิทศั น์โรงเรียนบ้านนาล้อม ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
1582 ซ่อมแซมถนนโรงเรียนบ้านสว่างมรรคา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1583 อาคาร สปช.105/29 งานผนัง งนทาสี , ป 1 ฉ งานพืน้ , ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านสะอาด ต.เมืองเก่า อ.เมือง
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1584 สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1585 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
1586 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านโคกแปะ ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1587 สปช.102/26 งานพืน้ , ลานอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านห้วยชัน ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1588 อาคารเรียน งานหลังคา งานพืน้ , ห้องสมุด งานประตู งานเหล็กดัดโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
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100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
97,300
150,000

หน ้าที่ 66

หน่วย : บาท

รายการ
(1589)
(1590)
(1591)
(1592)
(1593)
(1594)
(1595)
(1596)
(1597)
(1598)
(1599)
(1600)
(1601)
(1602)
(1603)
(1604)
(1605)
(1606)
(1607)
(1608)
(1609)
(1610)
(1611)
(1612)
(1613)
(1614)
(1615)
(1616)
(1617)
(1618)
(1619)
(1620)
(1621)

จานวนเงิน

1589 อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานฝ้า , อาคาร สปช.201/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ ต.พระยืน อ.พระ
ยืน จ.ขอนแก่น
1590 อาคาร ป 1 ฉ งานพืน้ โรงเรียนบ้านป่าส่าน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
1591 อาคาร สปช.201/26 งานประตู งานหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านดงพอง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

150,000

1592 ปรับปรุงภุมิทศั น์ งานปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง ต .สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1593 อาคาร สปช.102826 งานพืน้ งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบ้ารุง ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น
1594 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1595 ห้องสมุดแบบสร้างเอง งานพืน้ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ต .หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
1596 อาคารเรียน งานผนัง งานทาสีโรงเรียนเขื่อนกระพีศ้ ึกษา ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
1597 อาคาร สปช.105/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม ต.ส้าราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1598 สปช.105/26 งานหน้าต่าง งานฝ้า งานเพดานโรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบ้ารุง) ต.ท่าพระ อ.เมือง
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1599 ปรับปรุงภูมิทศั น์ พืน้ สนามโรงเรียนบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1600 สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1601 งานปรับปรุงภูมิทศั น์ พืน้ สนามโรงเรียนบ้านกุดนางทุย ต.บ้านทุม่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1602 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
1603 ถนนคอนกรีตโรงเรียนหินกองวิทยา ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
1604 สปช.102/26 งานพืน้ , ห้องสมุด งานพืน้ โรงเรียนบ้านหินขาว ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1605 อาคาร สปช.102/26 งานประตู งานทาสีโรงเรียนบ้านนาเพียง ต.ส้าราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1606 อาคาร สปช.202/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองหิน ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1607 อาคารเรียน งานผนัง งานเหล็กดัด งานพืน้ งานปรับปรุงภูมิทศั น์โรงเรียนบ้านงิ้ว ต .สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น
1608 ลานพืน้ หน้าอาคารและบริเวณเสาธง งานพืน้ โรงเรียนพงษ์ภญ
ิ โญ 1 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1609 ส้วม งานพืน้ งานประตู งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1610 ถนนโรงเรียนบ้านบึงแก ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1611 สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1612 รั้วโรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1613 อาคาร สปช.105/29 งานพืน้ งานฝ้า งานทาสีโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

100,000
100,000

1614 สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านแดงน้อย ต.บ้านทุม่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1615 โรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1616 รั้ว ปรับภูมิทศั น์ งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ สนามโรงเรียนบ้านบ่อแก ต .ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
1617 อาคารอเนกประสงค์ งานทาสี . ป 1 ฉ งานทาสี โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
1618 อาคาร สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
1619 อาคารเรียน สปช.104/26 งานพืน้ , สปช.105/29 งานประตูโรงเรียนบ้านค้าหญ้าแดง ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.
ขอนแก่น
1620 ถนนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1621 อาคารอเนกประสงค์ งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านโคกท่า ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

150,000
150,000
100,000
132,200
150,000
150,000

99,800
100,000

150,000
150,000
99,800
148,500
100,000
97,900
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
85,600
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
149,200

150,000
99,200

หน ้าที่ 67

หน่วย : บาท

รายการ
(1622)
(1623)
(1624)
(1625)
(1626)
(1627)
(1628)
(1629)
(1630)
(1631)
(1632)
(1633)
(1634)
(1635)
(1636)
(1637)
(1638)
(1639)
(1640)
(1641)
(1642)
(1643)
(1644)
(1645)
(1646)
(1647)
(1648)
(1649)
(1650)
(1651)
(1652)
(1653)
(1654)

1622 อาคาร สปช.104/26 งานหลัง, สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปีย้ ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น
1623 ถนนโรงเรียนบ้านโนนลาน ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1624 อาคาร สปช.102/29 งานทาสี, ส้วม 601/26 งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร ต.โคกงาม อ.บ้าน
ฝาง จ.ขอนแก่น
1625 สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านป่าหวาย ต.ป่าหวายนัง่ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
1626 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านกอก ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1627 สนามเด็กเล่น งานหลังคาโรงเรียนบ้านค้าไฮหัวทุง่ ประชาบ้ารุง ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1628 ส้วม สปช.601/26 งานหลังคา งานประตู งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
1629 ถนนโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
1630 ถนนโรงเรียนบ้านดอนยาง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1631 ป 1 ฉ งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านเหล่านาดี ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1632 โรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองคู ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1633 อาคารประกอบ แบบ 312 งานหลังคา โรงเรียนบ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1634 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านดงกลาง ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
1635 อาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนบ้านดงเก่า ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
1636 รั้วโรงเรียนบ้านโจดใหญ่ ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
1637 ลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านชาด ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
1638 อาคาร สปช.105/29 งานพืน้ งานประตูโรงเรียนบ้านขามป้อมส้านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86 ต.ขามป้อม
อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
1639 รั้ว งานทาสี, ส้วม งานทาสี งานประตูโรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น
1640 ป 1 ฉ งานประตู งานหน้าต่าง โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1641 อาคาร สปช.105/29 งานหน้าต่าง โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1642 ป 1 ฉ งานทาสี, รั้ว งานทาสีโรงเรียนบ้านบึงฉิม ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1643 โรงอาหาร แบบสร้างเอง งานพืน้ งานประตูโรงเรียนบ้านหนองปอ ต .บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1644 อาคารอเนกประสงค์ (อาคารอนุบาล) งานทาสี, รั้ว งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด ต.ป่าหวาย
นัง่ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
1645 อาคาร 017 งานพืน้ โรงเรียนบ้านเป็ด ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1646 อาคารเรียน งานพืน้ งานประตูโรงเรียนบ้านสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1647 ป 1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1648 ถนนโรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
1649 ภูมิทศั น์ ปรับพืน้ สนามโรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
1650 สปช.106/26 งานรื้อถอน งานฝ้า สปช.2/28 งานรื้อถอน งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนสนามบิน ต.เทศบาล
นคร อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1651 สปช.105/26 งานรื้อถอน งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองปิง ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1652 อาคารเรียน งานหน้าต่าง งานประตู , อาคารอเนกประสงค์ งานหน้าต่าง งานประตู , โรงอาหาร งานหน้าต่าง
งานประตู , ส้วม งานประตูโรงเรียนบ้านโคกล่าม ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1653 ป 1 ฉ งานหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพมิ ลวิทยา ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
1654 อาคาร สปช.102/26 งานประตูโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

จานวนเงิน
100,000
94,400
149,500
98,000
90,000
100,000
100,000
150,000
100,000
138,800
98,000
149,200
100,000
99,900
100,000
100,000
150,000
100,000
94,900
100,000
99,800
100,000
150,000
150,000
149,600
148,800
100,000
100,000
300,000
150,000
100,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 68

หน่วย : บาท

รายการ
(1655)
(1656)
(1657)

จานวนเงิน
99,500
99,900
150,000

(1663)
(1664)

1655 ถนนโรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1656 อาคาร สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านดอนช้าง ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1657 อาคารเรียน งานประตู งานทาสี , ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.
ขอนแก่น
1658 อาคาร สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
1659 อาคาร สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ ต.เทศบาล อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1660 อาคาร สปช.105/29 งานรางน้้า งานทาสี งานประตู , สปช.202/26 งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านเต่านอ ต.ศิลา อ.
เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1661 ป 008 งานหลังคา งานผนังโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทอง ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1662 อาคาร สปช.101/26 งานผนัง, ส้วม งานหลังคา งานสุขภัณฑ์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านโนนแต้ ต.ส้าราญ อ.เมือง
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1663 โรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1664 ห้องสมุด งานหลังคา, ปรับปรุงพืน้ สนาม งานพืน้ โรงเรียนบ้านตอกแป้น ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

(1665)
(1666)
(1667)
(1668)
(1669)
(1670)

1665 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1666 ปรับปรุงภูมิทศั น์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านดอนบม ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1667 อาคาร สปช.102/26 งานพืน้ , ปรับปรุงถนนโรงเรียนบ้านศิลา ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1668 โรงอาหาร งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นนุ่ ต .บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1669 ปรับปรุงภูมิทศั น์ ซ่อมแซมถนนโรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1670 ปรับปรุงภูมิทศั น์ ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านดอนธาตุทา่ ฉางท่าพระทราย ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

142,400
150,000
98,300
150,000
100,000
100,000

(1671)
(1672)

1671 อาคาร สปช.105/29 งานพืน้ งานประตูโรงเรียนบ้านค้าบอน ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1672 อาคาร สปช.105/29 งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บ้ารุง ต.แดงใหญ่ อ.เมือง
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1673 อาคาร สปช.103/26 งานทาสีโรงเรียนอานันทนวิทยา ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1674 ปรับปรุงภูมิทศั น์ ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1675 อาคาร ป 1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนกู่ ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1676 อาคารห้องสมุด งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
1677 อาคาร สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านโนนบ่อ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
1678 ส้วม อาคารส้านักงาน งานพืน้ งานผนัง งานสุขภัณฑ์โรงเรียนสพป .ขอนแก่น เขต 1 ต.ในเมือง อ.เมือง
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1679 ปรับปรุง้อมแซมรั
ซ่
้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านส้าราญเพีย้ ฟาน) ต.ส้าราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1680 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ถนนโรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นนุ่ วังหิน ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1681 ส้วม งานพืน้ งานสุขภัณฑ์ งานผนังโรงเรียนบ้านโกทา ต .ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1682 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบ้านทองหลาง ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1683 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนสว่างศิริพฒ
ั นา ต.ป่าหวายนัง่ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
1684 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26, อาคารเรียนแบบ สปช.103/26, อาคารอเนกประสงค์ แบบ
312 งานพืน้ โรงเรียนบ้านส้มป่อย ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
1685 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนบบ ป 1 ฉ, โรงอาหารแบบอื้นๆ (สร้างเอง) งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา
ต.ค้าแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000
100,000

(1658)
(1659)
(1660)
(1661)
(1662)

(1673)
(1674)
(1675)
(1676)
(1677)
(1678)
(1679)
(1680)
(1681)
(1682)
(1683)
(1684)
(1685)

100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000
200,000
150,000
300,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 69

หน่วย : บาท

รายการ
(1686)
(1687)
(1688)
(1689)
(1690)
(1691)
(1692)
(1693)
(1694)
(1695)
(1696)
(1697)
(1698)
(1699)
(1700)
(1701)
(1702)
(1703)
(1704)
(1705)

จานวนเงิน

1686 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง ต.หิน
ตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1687 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ, อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านขามป้อม
ราษฎร์นุกูล ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1688 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 อาคารอเนกประสงค์แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานทาสี
โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา ต.หนองน้้าใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1689 ปรับปรุงซ่อแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ, งานหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยไร่ ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

150,000

1690 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ, อาคารอเนกประสงค์แบบ 321 งานพืน้ โรงเรียนบ้านสระแก้วประชา
สรรค์ ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
1691 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนหนองแซงวิทยาคม ต.หนองแซง อ.บ้าน
แฮด จ.ขอนแก่น
1692 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงาน แบบสามัญ 312 งานพืน้ งานถมดินโรงเรียนสระแก้วโคกกลาง ต.บ้านแท่น อ.ชนบท
จ.ขอนแก่น
1693 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 312 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหัวนากลาง ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.
ขอนแก่น
1694 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานฝ้าเพดาน งานพืน้ โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า ต.นางาม อ.
มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1695 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.604/45, รั้วคอนกรีต งานทาสีโรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ ต.
หนองน้้าใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1696 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองน้้าใส ต.หนองน้้าใส อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น
1697 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง ต.ปอแดง
อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
1698 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานหลังคาโรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง ต.ในเมือง อ.
บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1699 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานฝ้าเพดาน งานพืน้ โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา ต.วังแสง
อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
1700 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านมูลตุ่น ต.สวนหม่อน อ.
มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1701 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านเขวา ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000

1702 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาวอลเล่ย์บอล งานคอนกรีตโรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.
ขอนแก่น
1703 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านมูลนาค ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.
ขอนแก่น
1704 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงานแบบกรมสามัญ งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านเมืองเพีย ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.
ขอนแก่น
1705 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จ้านวน 2 หลัง งานทาสีโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา ต.
โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000

100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 70

หน่วย : บาท

รายการ
(1706)
(1707)
(1708)
(1709)
(1710)
(1711)
(1712)
(1713)
(1714)
(1715)
(1716)
(1717)
(1718)
(1719)
(1720)
(1721)
(1722)
(1723)
(1724)
(1725)
(1726)
(1727)

จานวนเงิน

1706 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานหลังคาโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.
ขอนแก่น
1707 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26, อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานพืน้ โรงเรียน
บ้านหินลาดนาโนหนองกุง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1708 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบอื่น ๆ (สร้างเอง), โรงอาหารแบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานหลังคา งาน
ผนัง งานประตู-หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1709 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานหลังคาโรงเรียนบ้านไส้ไก่ ต.ท่าศาลา อ.มัญจา
คีรี จ.ขอนแก่น
1710 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานพืน้ งานลวดตาข่ายโรงเรียนบ้านป่าปอสาขา
บ้านหนองข่าลิ้น ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1711 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ, อาคารอเนกประสงค์แบบ 312 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองนก
เขียนนาเสถียร ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
1712 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วคอนกรีต งานทาสี โรงเรียนบ้านสวนหม่อน ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1713 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านโสกนาค ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

100,000

1714 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26, บ้านพักครูแบบองค์การ งานหลังคา งานทาสี งานพืน้
โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว ต.โคกส้าราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
1715 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปีย้ ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด
จ.ขอนแก่น
1716 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานฟ้าเพดาน งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม
ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
1717 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานพืน้ โรงเรียนบ้านแก้งค้อ ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.
ขอนแก่น
1718 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนทัน ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.
ขอนแก่น
1719 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บ้ารุง ต.โนนพะยอม อ.
ชนบท จ.ขอนแก่น
1720 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29, อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านนาข่า
ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1721 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานทาสี งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองเต่า ต.หนองแซง อ.
บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
1722 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต ต.
บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
1723 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านโจด ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1724 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ, อาคารเรียนแบบ ป 1 ก อาคารอเนกประสงค์แบบอื่น ๆ (สร้างเอง)
งานฝ้าเพดาน งานพืน้ โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
1725 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโนนข่า ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
1726 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29, อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ งานพืน้ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์
ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1727 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
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1728 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26, อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานทาสีโรงเรียน
บ้านค้าปากดาว ต.ค้าแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1729 ปรัปปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานผนัง
งานลวดตาข่าย งานประตู -หน้าต่าง
โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
1730 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านนาจานซับสมบูรณ์ ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคก
โพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
1731 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านเก่าน้อย ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.
ขอนแก่น
1732 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ, อาคารเรียนแบบ สปช.103/26, อาคารเรียนแบบ สปช.102/26
งานทาสีโรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1733 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานพืน้ งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง ต.บ้าน
ลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1734 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านเกิ้ง ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1735 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานพืน้ โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข ต.ชนบท อ.
ชนบท จ.ขอนแก่น
1736 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29, อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียน
บ้านดู่ใหญ่ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1737 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น
1738 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนสวัสดี ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1739 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา ต.เปือย
น้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
1740 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนขามป้อมประชานุ
กูล ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
1741 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ, อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานพืน้ โรงเรียนไตรมิตร
ประชาบ้ารุง ต.หนองน้้าใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1742 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.101/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี
จ.ขอนแก่น
1743 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29, โรงอาหารแบบอื่นๆ (สร้างเอง) งานพืน้ งานทาสีโรงเรียน
ดอนหมู ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
1744 ปรับปรุงซ่อมแซม ส้วมแบบ สปช.601/26, อาคารอเนกประสงค์แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานหลังคา งานพืน้ งาน
ทาสีโรงเรียนบ้านวังแคน ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1745 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ ต.บ้านไผ่ อ.บ้าน
ไผ่ จ.ขอนแก่น
1746 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองไห ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.
ขอนแก่น
1747 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานพืน้ งานถมดินโรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี
จ.ขอนแก่น
1748 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองผือกอบง ต.บ้านไผ่ อ.บ้าน
ไผ่ จ.ขอนแก่น
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จานวนเงิน

1749 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 102/26, อาคารอเนกประสงค์แบบ 202/26, โรงอาหารแบบอื่น ๆ
(สร้างเอง) งานพืน้ โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1750 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานหลังคาโรงเรียนบ้านซับแดง ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย
จ.ขอนแก่น
1751 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านนางาม ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1752 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านขามป้อม ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.
ขอนแก่น
1753 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานฝ้า งานผนังโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง
วิทยา ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1754 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 , อาคารเรียนแบบ 017ก , อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ งาน
พืน้ โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
1755 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีต งานทาสีโรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.
ขอนแก่น
1756 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ ต.ท่าศาลา
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1757 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ, อาคารอเนกประสงค์แบบ 312, อาคารอเนกประสงค์แบบอื่น ๆ
(สร้างเอง) งานประตูหน้าต่าง งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.
ขอนแก่น
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1758 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานหลังคา
โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1759 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ก , อาคารเรียนแบบ 105/29 งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนประชา
พัฒนาบ้านแฮด ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
1760 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 102/26, อาคารเรียนแบบ ป 1 ซ, อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ, บ้านพัก
ครูแบบกรมสามัญ งานทาสี งานประตูหน้าต่าง งานพืน้ โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ต .วังแสง อ.
ชนบท จ.ขอนแก่น
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1761 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.
ขอนแก่น
1762 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานหลังคา งานเชิงชายโรงเรียนบ้านหินตั้ง ต.ซับสมบูรณ์
อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
1763 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 102/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย ต.บ้านแท่น อ.ชนบท
จ.ขอนแก่น
1764 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช 205/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ต.ในเมือง
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1765 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 312 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี ต.ห้วย
แก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
1766 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา ต.ท่าศาลา
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1767 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 102/26, อาคารเรียนแบบ ป1 ฉ, อาคารอเนกประสงค์แบบอื่น ๆ
(สร้างเอง) งานทาสีโรงเรียนบ้านหัวนา ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1768 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช 601/26 งานหลังคา งานประตูหน้าต่าง งานพืน้ โรงเรียนบ้านวังแสง ต.วังแสง
อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
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1769 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 102/26 งานพืน้ โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้้าขุ่น ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.
ขอนแก่น
1770 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 101/26 งานรางน้้า งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง ต.แคนเหนือ
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1771 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารแบบอื่น ๆ (สร้างเอง) ส้วมแบบ สปช 604/45 งานหลังคา งานทาสี
โรงเรียนบ้านแคนเหนือ ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1772 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช 205/26 งานประตูหน้าต่าง งานแผงลวดตาข่าย งานผนัง
งานทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
1773 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านท่าม่วง ต.ศรีบญ
ุ เรือง อ.
ชนบท จ.ขอนแก่น
1774 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26, อาคารเรียนแบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานหลังคา งานพืน้
โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1775 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ , อาคารเรียนแบบ สปช 102/26 งานประตูหน้าต่าง โรงเรียนบ้าน
โนนเค็ง ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1776 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช 201/26, ส้วม แบบ สปช 604/25 งานสุขภัณฑ์ งานพืน้
งานฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนบ้านแฮด ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
1777 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานหลังคา งานพืน้ งานสุขภัณฑ์ โรงเรียนบ้านโนนคุต ต.
โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1778 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านภู
เหล็ก ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1779 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานหลังคา โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.
ขอนแก่น
1780 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช 201/26 งานฝ้าเพดาน งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านดอน
ปอแดง ต.โคกส้าราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
1781 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบอื่น ๆ (สร้างเอง), อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ, อาคารเรียนแบบ สปช
105/29 งานฝ้าเพดาน งานพืน้ โรงเรียนบ้านละว้า ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1782 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานหลังคา งานปูพนื้ โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา ต.สวน
หม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1783 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบอื่น ๆ (สร้างเอง), อาคารอเนกประสงค์ สปช 205/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านท่า
นางเลื่อนท่าข่อย ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
1784 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานฝ้าเพดาน งานผนังโรงเรียนบ้านโนนงาม ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์
ไชย จ.ขอนแก่น
1785 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานประตูหน้าต่าง งานพืน้
โรงเรียนบ้านโคกส้าราญ ต.โคกส้าราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
1786 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช 203/26, อาคารเรียนแบบ ป.พิเศษ, รั้วคอนกรีต งานพืน้
งานประตูหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านลาน ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1787 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด
จ.ขอนแก่น
1788 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองผักตบ ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.
ขอนแก่น
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จานวนเงิน

1789 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานฝ้าเพดาน งานปูพนื้ โรงเรียนบ้านสว่าง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.
ขอนแก่น
1790 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 102/26, อาคารประกอบแบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานหลังคา งานพืน้
งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนค้ามี ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
1791 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ก, อาคารอเนกประสงค์
แบบอื่น ๆ (สร้างเอง)โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
1792 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 104/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด ต.นาข่า อ.
มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1793 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองแปน ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000

1794 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26, อาคารประกอบ (สร้างเอง) งานรางน้้า งานผนัง งานทาสี
งานประตู-หน้าต่าง งานปูพนื้ โรงเรียนไตรมิตรศึกษา ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1795 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.
ขอนแก่น
1796 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด แบบอื่น ๆ (สร้างอื่น) งานฝ้าเพดาน งานปูพนื้ โรงเรียนบ้านหินฮาวล้าวังชู ต.ขามป้อม
อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
1797 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ร.ย.105/43, อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 202/26, อาคารเรียนแบบ
อื่น ๆ (สร้างเอง) งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
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1798 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ก, ส้วมแบบ สปช 601/26, อาคารอเนกประสงค์แบบอื่น ๆ (สร้างเอง)
งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
1799 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 202/26, อาคารเรียนแบบ สปช 102/26, โรงอาหารแบบอื่น ๆ
(สร้าเอง) งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนสามหมอโนนทัน ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
1800 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานฝ้าเพดาน งานปูพนื้ โรงเรียนบ้านโกน้อย ต.ขามป้อม อ.
เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
1801 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงานแบบ 312 งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทศิ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.
ขอนแก่น
1802 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด ต.หนองแปน
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1803 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช 601/26 (2หลัง) งานพืน้ โรงเรียนบ้านห้วยแร่ ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.
ขอนแก่น
1804 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26, อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานประตู-หน้าต่าง
โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
1805 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/26 งานถมดิน งานหลังคา งานเชิงชายไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียน
บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1806 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดแบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนบัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว )
ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1807 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ งานทาสี งานหลังคาโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทศิ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น
1808 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ งานประตูหน้าต่าง งานพืน้ โรงเรียนบ้านนาตับเต่า ต.ซับสมบูรณ์ อ.
โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
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จานวนเงิน

1809 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 102/26, ห้องสมุดแบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานพืน้ งานบัวเชิงผนัง
งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
1810 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานพืน้ โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา ต.โพนเพ็ก อ.
มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1811 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.601/26, ส้วมแบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานหลังคา งานผนัง งานสุขภัณฑ์ งาน
เชิงชายไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
1812 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ งานถมดิน งานหลังคา งานเชิงชายไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนบ้านดอน
หมากพริกลิ้นฟ้า ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1813 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ , อาคารเรียนแบบ สปช 102/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านป่าดู่ ต.ค้า
แคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1814 ปรับปรุงซ่อมแวมอาคารเรียนแบบ สปช 102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านค้าโซ่ ต.ค้าแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

100,000

1815 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโนนส้านัก ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.
ขอนแก่น
1816 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ, ห้องสมุดแบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบัว
เหลือง ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1817 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 103/26, อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช 202/26 งานพืน้ งานทาสี
โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1818 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.601/26 งานสุขภัณฑ์ งานพืน้ งานทาสี งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนบ้าน
กุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
1819 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา ต.โพธิ์ไชย อ.
โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
1820 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานรางน้้าโรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บ้ารุง ต.หนองแซง
อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
1821 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านกุดเชือก ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น
1822 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด แบบอื่น ๆ (สร้างเอง), ลานกีฬาอเนกประสงค์ งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านวังหว้า
ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
1823 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบอื่น ๆ (สร้างเอง), สนามฟุตบอล งานหลังคา งานเชิงชายไม้เนือ้ แข็ง
งานถมดินโรงเรียนบ้านชีกกค้อ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1824 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26, อาคารอเนกประสงค์ แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานพืน้ งาน
ประตู-หน้าต่าง
โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

100,000

1825 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานทาสี
โรงเรียนบ้านวังม่วง ต .วังม่วง
อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
1826 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) หอประชุมแบบอื่นๆ (สร้างเอง) ส้วมแบบอื่น ๆ (สร้างเอง)
งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย ต .ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

150,000

1827 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย ต.
ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

100,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000

100,000

หน ้าที่ 76

หน่วย : บาท

รายการ
(1828)
(1829)
(1830)
(1831)
(1832)
(1833)
(1834)
(1835)
(1836)
(1837)
(1838)
(1839)
(1840)
(1841)
(1842)
(1843)
(1844)
(1845)
(1846)
(1847)
(1848)

จานวนเงิน

1828 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.
ขอนแก่น
1829 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ อาคารอเนกประสงค์ แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) รั้วคอนกรีต งานพืน้
งานทาสี งานลวดตาข่ายโรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1830 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านบัว ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1831 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคา งานทาสี งานเสาคอนกรีต
โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1832 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29, ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/29 งานทาสี งานสุขภัณฑ์โรงเรียน
ชุมชนบ้านโคก ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
1833 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26, โรงอาหารแบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานพืน้ โรงเรียนบ้านสร้าง
เอี่ยน ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1834 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเหล่ากกหุง่ สว่าง ต.สวนหม่อน อ.
มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1835 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานทาสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย ต.นาข่า อ.
มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1836 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ ต.กุดเค้า
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1837 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา ต.กุดเค้า อ.
มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1838 ปรับปรุงซ่อมแซม ส้วม แบบ สปช.601/26 2 หลัง งานพืน้ งานผนัง งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ ต.
ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
1839 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29, อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานทาสี งานหลังคา
โรงเรียนบ้านขุมดิน ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1840 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ต.โคกส้าราญ อ.
บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
1841 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานประตู งานทาสีโรงเรียนห้วยยางมัญจาคีรี ต.กุด
เค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1842 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26, อาคารอเนกประสงค์ แบบกรมสามัญ งานพืน้ งานหลังคา
โรงเรียนบ้านทุง่ มน ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1843 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเล่ย์บอล, สนามเซปัคตะกร้อ งานถมดิน งานพืน้ โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาด
วิทยา ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
1844 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยอึ่ง ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.
ขอนแก่น
1845 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านโคกโก ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

200,000

1846 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29, อาคารอเนกประสงค์ แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานฝ้าเพดาน
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเบีย้ ดอนข่า ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
1847 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 (2 หลัง) งานทาสี โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม ต.ค้าแคน อ.
มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1848 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านปอแดง ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.
ขอนแก่น
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หน่วย : บาท

รายการ
(1849)

จานวนเงิน

1849 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน ต.โคกส้าราญ อ.บ้าน
แฮด จ.ขอนแก่น
1850 ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องสมุด แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานหลังคา งานผนัง งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนบ้านค้า
น้อย ต.ค้าแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1851 ปรับปรุงซ่อมแซม สนามวอลเล่ย์บอล งานพืน้ โรงเรียนบ้านน้อยกลางค้าแคนเหนือ ต.ค้าแคน อ.มัญจาคีรี จ.
ขอนแก่น
1852 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 (จ้านวน 3หลัง) งานประตู งานกันสาด โรงเรียนโนนพะยอม
พิทยไพศาล ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
1853 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.604/26 (จ้านวน 2 หลัง)งานหลังคา งานผนัง งานพืน้ งานสุขภัณฑ์ งาน
ประตู-หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม ต.ศรีบญ
ุ เรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
1854 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านทุม่ ห้วย ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

100,000

(1855)

1855 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26, อาคารเรียนแบบ สปช.102/26, อาคารอนเกประสงค์แบบ
กรมสามัญ งานพืน้ งานทาสี งานหลังคาโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บ้ารุง ต.ศรีบญ
ุ เรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

100,000

(1856)

1856 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26, ส้วมแบบ สปช.601/26โรงเรียนบ้านแจ้ง ต.หนองแปน อ.
มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1857 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ แบบอื่น (สร้างเอง) ส้วม แบบ สปช.601/26 งานทาสี งานประตูหน้าต่าง งานพืน้ งานผนัง งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านหันแฮด ต .บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
1858 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารห้องสมุด แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก ต.
โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
1859 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ, อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานทาสีโรงเรียนบ้านค้าแคน ต.ค้า
แคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1860 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ (จ้านวน 2 หลัง) งานกันสาดโรงเรียนบ้านแท่น ต.บ้านแท่น อ.
ชนบท จ.ขอนแก่น
1861 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.
ขอนแก่น
1862 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.
ขอนแก่น
1863 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานพืน้ โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง ต.ค้าแคน อ.มัญจาคีรี จ.
ขอนแก่น
1864 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.
ขอนแก่น
1865 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 อาคารอเนกประสงค์แบบ 312 งานพืน้ งานหน้าต่างโรงเรียน
บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1866 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น
1867 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ก ,ป 1 ฉ งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านขามเรียน ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.
ขอนแก่น
1868 ปรุบปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานพืน้ โรงเรียนบ้านเป้าประชาบ้ารุง ต.บ้านไผ่ อ.
บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
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รายการ
(1869)
(1870)
(1871)
(1872)
(1873)
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(1876)
(1877)
(1878)
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1869 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.
ขอนแก่น
1870 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานหลังคาโรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ (สาขาห้วยหินเกิ้ง) ต.
โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1871 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ,สปช 102/26,อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช 202/26 งานพืน้ งาน
ทาสีโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
1872 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานหลังคา งานผนัง งานพืน้ งานประตู -หน้าต่าง
งานทาสีโรงเรียนสพป.ขอนแก่น เขต 2 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1873 ปรัปบรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.
ขอนแก่น
1874 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26, อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 งานพืน้ งานทาสี
โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
1875 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ, อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย ต.โพธิ์
ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
1876 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ งานประตู-หน้าต่าง งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ภูเหล็ก
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1877 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.601/26 งานพืน้ งานสุขภัณฑ์ งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น ต.นาข่า อ.
มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1878 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ ต.โคกส้าราญ อ.
บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
1879 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 203/26 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านโนนพันชาติ ต.โคก
ส้าราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
1880 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานหลังคา งานผนัง งานพืน้ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม ต.
บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1881 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานประตู-หน้าต่าง งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองทุม่ วิทยา ต.บ้านโคก อ.
โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
1882 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ก, ส้วมแบบ สปช.601/26 งานประตู-หน้าต่าง งานพืน้ โรงเรียนโนนคูณ
อัมพวัน ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
1883 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26, อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ, อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.
102/26 งานประตู-หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1884 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานหลังคา งานประตูหน้าต่าง งานสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
1885 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ ต.กุดเพียขอม
อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
1886 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.พิเศษ, อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานผนัง งานทาสีโรงเรียน
วัดจันทร์ประสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1887 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานฝ้าเพดาน งานทาสี โรงเรียนบ้านเล็บเงือก ต.โคกส้าราญ
อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
1888 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานฝ้าเพดาน งานรางน้้า งานทาสีโรงเรียนบ้านนาฮี ต.โพนเพ็ก
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

จานวนเงิน
100,000
100,000
100,000
300,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 79

หน่วย : บาท

รายการ
(1889)

จานวนเงิน

1889 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานหลังคา งานพืน้ งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนโนน
เขวาประชารักษ์ ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1890 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ, รั้วคอนกรีต งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านโสกนาดี ต.บ้านโคก อ.โคก
โพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
1891 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานรางน้้าโรงเรียนบ้านห้วยฮ
วก ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
1892 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านป่าม่วง ต.โคกส้าราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

100,000

1893 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ, โรงอาหารแบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนหนองหญ้า
ปล้องโนนสว่าง ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
1894 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ งานหน้าต่าง งานผนังโรงเรียนบ้านป่าปอ ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.
ขอนแก่น
1895 อาคารเรียน ป.1ฉ งานทาสี งานพืน้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.
ขอนแก่น
1896 อาคารเรียน ป.1ฉ งานทาสี งานฝ้าเพดาน งานหลังคาโรงเรียนวังบงน้อยวิทยา ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.
ขอนแก่น
1897 อาคารเรียน ป.1ซ งานพืน้ งานลานคอนกรีตโรงเรียนบ้านส้าราญ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
1898 อาคารห้องสมุด งานทาสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านแวงน้อย ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
1899 อาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองแปน ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น
1900 ห้องส้วมแบบสร้างเอง 2 หลัง งานหลังคา งานทาสี
อาคารโรงอาหาร งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก ต .โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
1901 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต กว้าง 4 ม. ยาว 65 ม.โรงเรียนบ้านโสกน้้าขาว ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.
ขอนแก่น
1902 อาคารเรียน สปช.102/26 งานผนังกั้นห้องโรงเรียนบ้านหนองกาว ต.ส้าโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
1903 อาคารเรียน สปช.103/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านตะกั่วป่า ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
1904 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานพืน้ ใต้ถุนอาคารโรงเรียนบ้านขุมปูน ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
1905 อาคารโรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองเปล่ง ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
1906 อาคารเรียน สปช.102/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น
1907 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว งานรั้วมาตรฐานโรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
1908 อาคารเรียน สปช.105/29 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
1909 อาคารเรียน ป.1ฉ งานพืน้ งานบันได
ห้องส้วม 2 หลัง งานประตู งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

100,000

(1910)

1910 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านทุง่ น้อยหนองโจดหนองหอย ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น

150,000

(1911)

1911 อาคารเรียน สปช.102/26 งานฝ้าเพดาน งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนจันทึกห้วยแกวิทยา ต.ใหม่นาเพียง อ.แวง
ใหญ่ จ.ขอนแก่น
1912 ส้วม สปช.601/26 จ้านวน 2 หลัง งานประตู งานพืน้ งานหลังคา งานเดินท่อน้้าโรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ ต.
โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
1913 อาคารเรียน 102/26 งานผนังกั้นห้องโรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น

150,000

(1890)
(1891)
(1892)
(1893)
(1894)
(1895)
(1896)
(1897)
(1898)
(1899)
(1900)
(1901)
(1902)
(1903)
(1904)
(1905)
(1906)
(1907)
(1908)
(1909)

(1912)
(1913)

100,000
100,000
100,000

150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000

150,000
100,000
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รายการ
(1914)
(1915)

จานวนเงิน
150,000
150,000

(1923)
(1924)
(1925)
(1926)
(1927)
(1928)
(1929)
(1930)

1914 อาคารเรียน สปช.102/26 งานหลังคาโรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
1915 อาคารเรียน ป.1ฉ งานประตู-หน้าต่าง งานพืน้ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง
จ.ขอนแก่น
1916 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
1917 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนโนนทองวิทยา ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
1918 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
1919 อาคารเอนกประสงค์แบบสร้างเอง งานพืน้
อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานพืน้ โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น
1920 อาคารเรียน งานไฟฟ้าโรงเรียนบ้านป่าเป้า ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น
1921 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น
1922 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม.โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบัว่ (คุรุราษฎร์ประสิทธิ)์ ต.เก่างิ้ว
อ.พล จ.ขอนแก่น
1923 อาคารโรงเรียน(สร้างเอง) งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองแดง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
1924 อาคารเรียน ป.1ก งานพืน้ โรงเรียนบ้านโสกไผ่ ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
1925 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านศุภชัย ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
1926 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น
1927 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบ้านคึมชาด ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
1928 รั้วโรงเรียน งานซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
1929 อาคารเรียน สปช.101/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านทับบา ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
1930 อาคารเรียน สปช.102/26 งานหลังคา งานรื้อถอนโรงเรียนบ้านโนนท่อน ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

(1931)

1931 อาคารเรียน สปช.102/26 งานพืน้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองแสง ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

100,000

(1932)
(1933)
(1934)
(1935)

100,000
100,000
150,000
150,000

(1936)

1932 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
1933 อาคารเรียน ป.1ฉ งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
1934 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านท่านางแนว ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
1935 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ งานปรับปรุงเวทีโรงเรียนจตุคามวิทยา ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น
1936 อาคารเรียน สปช.105/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง ต.ส้าโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

(1937)

1937 อาคารเอนกประสงค์ งานฝ้าเพดานโรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น

100,000

(1938)

1938 อาคารโรงฝึกงาน งานพืน้ โรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ ต .หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น

100,000

(1939)
(1940)
(1941)
(1942)

1939 อาคาร ป.1ฉ งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองทุม่ หนองสะแบง ต.หัวทุง่ อ.พล จ.ขอนแก่น
1940 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บ้ารุง ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
1941 อาคารเรียน สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
1942 อาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26 งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.
ขอนแก่น
1943 อาคารเรียน สปช.102/26 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านป่าเป้งน้้าซับ ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
1944 ส้วมนักเรียน งานสุขภัณฑ์ งานประตู งานพืน้ โรงเรียนบ้านเพ็กน้อย ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น

100,000
100,000
150,000
100,000

(1916)
(1917)
(1918)
(1919)
(1920)
(1921)
(1922)

(1943)
(1944)

150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

150,000

100,000
100,000
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จานวนเงิน

(1945)
(1946)
(1947)
(1948)

1945 อาคารเรียน สปช.102/26 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านกุดรู ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
1946 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านโจดใหญ่ ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
1947 อาคารเรียน สปช.103/26 งานผนังกั้นห้องโรงเรียนบ้านหนองไทร ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
1948 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ รั้วโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านส้าโรง ต.ส้าโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

100,000
100,000
100,000
150,000

(1949)
(1950)
(1951)
(1952)

1949 อาคารเรียน ป.1ซ งานหลังคาโรงเรียนบ้านสว่างวิทยา ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
1950 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ ต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
1951 อาคารเรียน สปช.102/26 งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
1952 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง 4 เมตรโรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้้า ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

100,000
150,000
100,000
100,000

(1953)
(1954)
(1955)

1953 อาคารเรียน ป.1ฉ งานผนังกั้นห้องโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
1954 ห้องสมุด งานโครงสร้าง งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
1955 อาคารเรียน สปช.105/26 งานพืน้ ห้องคอมพิวเตอร์ งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านโนนธาตุ ต.โนนธาตุ อ.หนอง
สองห้อง จ.ขอนแก่น
1956 ส้วมแบบสปช.605/29 งานประตู งานทาสีโรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล ต.หัวทุง่ อ.พล จ.ขอนแก่น
1957 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ต.หนองสองห้อง อ.หนองสอง
ห้อง จ.ขอนแก่น
1958 อาคารเอนกประสงค์ สปช.201/26 งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง
จ.ขอนแก่น
1959 อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านโนนกราด ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
1960 อาคารเรียน ป.1ฉ งานหลังคา งานรื้อถอนโรงเรียนป่าไม้อุทศิ 1(บ้านลาด) ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
1961 อาคารเอนกประสงค์ สปช.201/26 งานพืน้ อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ งานประตู โรงเรียนไตรมิตร
พัฒนศึกษา ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
1962 อาคารเอนกประสงค์ สปช.105/26 งานพืน้ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล
จ.ขอนแก่น
1963 อาคารเรียน สปช.102/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านดอนดู่ ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
1964 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น
1965 ส้วม สปช.602/26 งานหลังคา อาคารประกอบ งานพืน้
อาคาร ป.1ฉ งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองบัวลอง ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
1966 อาคารเรียน 105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
1967 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบ้านหนองวัดป่า ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น
1968 อาคารโรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยแคน ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
1969 อาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ ต.คึมชาด อ.หนอง
สองห้อง จ.ขอนแก่น
1970 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานมุงหลังคาโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ ต.โนนสะอาด อ.
แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
1971 ปรับปรุงภูมิทศั น์ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านหนองทุม่ หนองหว้า ต.โนนแดง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
1972 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานมุงหลังคา งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนบ้านโนนขามป้อม ต.หนอง
เม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
1973 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนชุมชนหนองเม็ก ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
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(1974)

จานวนเงิน
100,000

(1982)
(1983)

1974 อาคารเรียน ป.1ฉ อาคารเอนกประสงค์ อาคารอนุบาล ส้วม ห้องครัว งานทาสีโรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน ต .
แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
1975 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนชุมชนบ้านชาด ต.เมืองพล อ.พล จ.
ขอนแก่น
1976 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านบะแค ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
1977 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานพืน้ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
1978 ห้องเรียนอนุบาล และห้องดนตรี งานทาสีโรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี ต .หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.
ขอนแก่น
1979 อาคารเรียน ป.1ฉ งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
1980 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 และแบบสร้างเองโรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
1981 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ต.
ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
1982 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านแฝก ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
1983 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งานเทพืน้ โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

(1984)

1984 ซ่อมแซมรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง 46 เมตรโรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

100,000

(1985)
(1986)

1985 อาคารเรียน ป.1ซ งานหลังคาโรงเรียนวัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น
1986 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

100,000
100,000

(1987)

1987 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

100,000

(1988)
(1989)
(1990)

1988 อาคารเรียน งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบ้านหนองยาง ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
1989 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
1990 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น
1991 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 264 ตร.ม.โรงเรียนบ้านทางขวาง ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
1992 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านวังคูณ ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
1993 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
1994 อาคารเรียน สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านทุง่ แค ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
1995 ซ่อมแซมห้องสมุด งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก ต .ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
1996 ซ่อมแซมลาน คสล. หนา 10 ซ.ม.โรงเรียนบ้านหันใหญ่ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
1997 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานพืน้ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
1998 อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 งานทาสี งานประตูโรงเรียนบ้านโคกสง่า ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
1999 อาคารโรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หวั คู ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น
2000 อาคารเรียน ป.1ซ งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น
2001 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบ้ารุง ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น
2002 อาคารโรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองเรือ ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น
2003 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนมิตรภาพ 2 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น
2004 อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น
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รายการ
(2005)
(2006)
(2007)
(2008)
(2009)
(2010)
(2011)
(2012)
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)
(2024)
(2025)
(2026)
(2027)
(2028)
(2029)
(2030)
(2031)

จานวนเงิน

2005 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/26 ,สปช 105/29 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านห้วยทรายทุง่ มน ต.
ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
2006 อาคารเรียน สปช.105/29,105/26,103/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านลอมคอม ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น
2007 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนตะโก ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น
2008 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง ต .โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น
2009 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านป่าพร้าว-บูรณะ ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น
2010 อาคารห้องสมุด (ซ่อมแซมประตู-หน้าต่าง)โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

150,000

2011 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) ต.ก้านเหลือง
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
2012 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองแวงมน ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น
2013 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น
2014 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น
2015 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านห้วยโจด ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น
2016 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 งานสี งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบ้านตลาดหนองแก ต.ก้านเหลือง
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
2017 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ต.หนองสองห้อง อ.หนอง
สองห้อง จ.ขอนแก่น
2018 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1ฉ (5ห้องเรียน) งานหลังคาโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม ต.โจดหนองแก อ.พล
จ.ขอนแก่น
2019 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง ต .ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

150,000

2020 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 งานรื้อถอน งานมุงหลังคาโรงเรียนบ้านหินลาดนาดี ต.ส้าโรง อ.
หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
2021 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น
2022 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น
2023 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
2024 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
2025 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.
ขอนแก่น
2026 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น
2027 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
2028 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 งานหลังคา งานรางน้้าโรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี ต.เพ็ก
ใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
2029 ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ อาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านเมย ต.หนองสองห้อง อ.หนอง
สองห้อง จ.ขอนแก่น
2030 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น

100,000

2031 อาคารเอนกประสงค์ สปช.102/26 งานพืน้ งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนหนองโกโสกกระนวน ต.ก้านเหลือง อ.
แวงน้อย จ.ขอนแก่น
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จานวนเงิน

2032 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว (คุรุราษฏร์สามัคคี) ต.เพ็ก
ใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
2033 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 014 ขนาด 3 ห้องเรียน งานหลังคาโรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา ต.
ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
2034 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานพืน้
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน งานร่องระบายน้้าโรงเรียนบ้านหนองอรุณ ต .ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น

100,000

2035 ซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านคอนฉิม ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
2036 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ งานพืน้
อาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านยานาง ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
2037 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
2038 ซ่อมแซมถนนรอบโรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนโจด ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
2039 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ งานหลังคาโรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
2040 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งานเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุม่ ต .วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

100,000
100,000

2041 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26 งานพืน้ งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ ต.โนนทอง อ.
แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
2042 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 งานปูกระเบือ้ ง งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร ต.
ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
2043 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานกระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนวังหิน ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น
2044 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ 312 งานรื้อถอน งานมุงหลังคา งานฝ้าเพดาน
ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม งานประ-ตูหน้าต่างโรงเรียนไตรคามราษฎร์บ้ารุง ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น

100,000

2045 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วลวดตาข่ายสาน ฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบ้านดงเค็ง ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น
2046 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านเปาะ ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น
2047 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาคาร งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้ว ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
2048 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ งานฝ้าเพดาน งานประตู-หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองแวงนาง
เบ้า ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น
2049 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหลักด่าน ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
2050 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ งานบันได งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนบ้านปอแดง ต.คึมชาด อ.หนองสอง
ห้อง จ.ขอนแก่น
2051 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.
ขอนแก่น
2052 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29,105/26,103/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางต้าแย(ไพจิตร
อุปถัมภ์) ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น
2053 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม สปช 601/26 (2หลัง) งานหลังคา งานพืน้ งานประตู งานทาสี งานสุขภัณฑ์ งานเดินท่อ
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
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จานวนเงิน
100,000

(2060)

2054 ปรับปรุงซ่อมแแซมส้วม สปช 604/26 งานเหล็กโครงรูปพรรณ งานหลังคา งานพืน้ งานประตู งานสีโรงเรียน
บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
2055 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านรัตนะ ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
2056 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนชาด ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
2057 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แบบ ป.1 ฉ งานประตู งานทาสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา ต.หนองแวง
โสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น
2058 ปรับปรุงซ่อมแซม สปช 105/29 ,สปช 102/26 งานประตูงานพืน้ โรงอาหารโรงเรียนบ้านหันศิลางาม ต.บ้านหัน
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
2059 ปรับปรุงซ่อมแซม โรงอาหาร งานหลังคา งานประตู งานหน้าต่าง งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านกุดหว้า ต .ดอนดู่
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
2060 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วคอนกรีตฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบ้านหันน้อย ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น

(2061)

2061 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วลวดตาข่ายฐานรากไม่มีเสาเข็ม โรงเรียนบ้านละหานนา ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
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(2062)

2062 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช 102/26 งานพืน้ โรงเรียนหนองมะเขือซองแมววิทยา ต.หนองมะเขือ
อ.พล จ.ขอนแก่น
2063 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก ต.หนองมะเขือ
อ.พล จ.ขอนแก่น
2064 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านผักหวาน ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.
ขอนแก่น
2065 ปรับปรุงซ่อมแซม โรงอาหาร หอประชุม , อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนแดง ต.โนน
แดง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
2066 ปรับปรุงซ่อมแซม ส้วม สปช 601/26 งานหลังคา งานประตู งานพืน้ งานทาสี งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านหลุบคา
ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
2067 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.
ขอนแก่น
2068 ปรับปรุงซ่อมแซม ส้วม แบบ สปช 601/26 งานหลังคา งานประตู งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่
ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
2069 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1 ฉ งานผนังห้องเรียนโรงเรียนบ้านหินแร่ ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

100,000

2070 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง ต.หนอง
ไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
2071 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม งานพืน้ งานประตู งานทาสี งานสุขภัณฑ์ งานท่อน้้าโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย ต .ดอนดั่ง
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
2072 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น
2073 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช 102/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.
ขอนแก่น
2074 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป.1 ฉ งานพืน้ งานทาสี โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอน ต.หนองสองห้อง อ.หนอง
สองห้อง จ.ขอนแก่น

100,000
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100,000
100,000
150,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000
100,000
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150,000
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100,000
150,000
100,000
100,000
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รายการ
(2075)

จานวนเงิน
100,000

(2086)

2075 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร ต.หัวทุง่ อ.พล
จ.ขอนแก่น
2076 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม งานพืน้ งานประตู งานทาสี งานสุขภัณฑ์ งานท่อน้้าโรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา ต .ดง
เค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
2077 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารโรงอาหาร งานหลังคา งานปูพนื้ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ต .ตะกั่วป่า อ.หนองสอง
ห้อง จ.ขอนแก่น
2078 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานเสาเสริมคอนกรีต งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานหลังคาโรงเรียนสพป .
ขอนแก่น เขต 3 ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น
2079 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานพืน้ งานหลังคา โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ ต.ละหานนา
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
2080 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด งานพืน้ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
2081 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งานเสา งานโครงสร้าง งานก่อผนังโรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้้าขุ่นเหนือ ต.บ้านหัน
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
2082 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ค.ศ.ล เสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองแต้ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
2083 ห้องสมุดและอาคารประกอบแบบสร้างเอง งานผนัง ,งานหลังคา,งานเทพืน้ ,ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนศิลา
โป่งค้า ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
2084 อาคารแบบ สปช.102/26 งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านแสงสว่าง ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
2085 อาคารประกอบแบบ สร้างเอง งานืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.
ขอนแก่น
2086 อาคารเอนกประสงค์ แบบ อบจ. งานหลังคาโรงเรียนบ้านป่าเปือย ต.โนนสมบูรณ์. อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

(2087)
(2088)
(2089)

2087 อาคารแบบ สปช.102/26 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาอ่างทอง ต.ค้าม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
2088 หอประชุม งานพืน้ กระเบืองโรงเรียนบ้านกุดพังทุย ต.พังทุย อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2089 อาคารเอนกประสงค์แบบสร้างเอง งานพืน้ โรงเรียนบ้านค้านางปุม่ ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

100,000
100,000
100,000

(2090)
(2091)
(2092)

2090 อาคารอเนกประสงค์ - งานมุงหลังคาโรงเรียนบ้านค้าแก่นคูณ ต.ม่วงหวาน อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2091 อาคารแบบสร้างเอง งานมุงหลังคาโรงเรียนบ้านโสกแสง ต.หนองกุง อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2092 อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานประตูและหน้าต่าง,งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านท่าลาดค้าตานา ต.หัวนาค้า อ.
กระนวน จ.ขอนแก่น
2093 อาคารแบบ ป.1 ข งานทาสี งานติดตั้งเหล็กดัดโรงเรียนบ้านโนนน้้าผึ้ง ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.
ขอนแก่น
2094 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานมุงหลังคา งานทาสี งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบ้านกุดกว้าง ต.กุดน้้าใส อ.น้้าพอง
จ.ขอนแก่น
2095 แบบ สปช.102/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง ต.ห้วยเตย อ.ซ้าสูง จ.ขอนแก่น
2096 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาเหล็กโรงเรียนบ้านห้วยหินลาด ต.ม่วงหวาน อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2097 โรงอาหารแบบสร้างเอง งานปูกระเบืองโรงเรียนบ้านป่าหวายนัง่ ราษฎร์บ้ารุง ต .เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.
ขอนแก่น
2098 อาคารโรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน ต.น้้าพอง อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2099 อาคาร สปช. 202/26 งานเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม ต.ทรายมูล อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2100 อาคารแบบ ป.1 ซ งานพืน้ โรงเรียนบ้านนาง้อง ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
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รายการ
(2101)
(2102)
(2103)
(2104)
(2105)
(2106)
(2107)
(2108)
(2109)
(2110)
(2111)
(2112)
(2113)
(2114)
(2115)
(2116)
(2117)
(2118)
(2119)
(2120)
(2121)
(2122)
(2123)
(2124)
(2125)
(2126)
(2127)
(2128)
(2129)
(2130)

จานวนเงิน

2101 อาคารประกอบแบบสร้างเอง งานหลังคา งานประตูหน้าต่าง งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านน้้าสามวัง ต .ห้วย
ยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
2102 สปช. 102/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหัวบึง ต.พังทุย อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2103 อาคารแบบ สปช.105/29 งานพืนโรงเรียนบ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2104 อาคารแบบ สปช.105/29 งานมุงหลังคา งานหน้าต่าง งานฝ้าเพดาน งานกระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนหนอง
แวงเรือประชาศึกษา ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
2105 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานมุงหลังคาโรงเรียนบ้านนามูล ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
2106 ส้วมแบบ สปช.605/45 งานมุงหลังคา งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานผนัง งานประตู งานทาสีโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ต .
บัวเงิน อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2107 ซ่อมแซมเสาธง ซ่อมแซมฐานโรงเรียนบ้านกุดน้้าใส ต.กุดน้้าใส อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2108 อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนบ้านแห้ว ต.บ้านโนน อ.ซ้าสูง จ.ขอนแก่น
2109 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น
2110 อาคารบ้านพักครูแบบเรือนแถว 5 คูหา ( 2 ชั้น) - งานมุงหลังคา,งานฝ้าเพดาน, งานประตูหน้าต่าง,งานปูพนื้
กระเบือ้ งโรงเรียนสพป.ขอนแก่น เขต 4 ต.น้้าพอง อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2111 อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ. งานโครงหลังคา, โรงเรียนบ้านฟากพอง ต.กุดน้้าใส อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2112 สปช.102/26 งานพืน้ , งานทาสี, งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านนาขาม ต.พังทุย อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2113 อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานมุงหลังคา,งานทาสีโรงเรียนศรีเมืองแอม ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

100,000

2114 งานหลังคา, งานเพดาน, งานทาสี, งานพืน้ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง ต.สะอาด อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2115 สปช.203/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาเรียง ต.หนองกุง อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2116 สปช.202/26 งานทาสี, งานพืน้ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
2117 อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บ้ารุง ต .ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.
ขอนแก่น
2118 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29
งานพืน้ โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ ต.ท่ากระเสริม อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2119 อาคารเรียน งานทาสี งานเหล็กเส้นโรงเรียนบ้านค้าม่วมดงเย็น ต.บัวใหญ่ อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2120 อาคาร ป.1 ก , งานมุงหลังคา , งานพืน้ , งานทาสีโรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม ต.บ้านโนน อ.ซ้าสูง จ.ขอนแก่น
2121 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนน้้าพองประชานุกูล ต.น้้าพอง อ.น้้าพอง จ.
ขอนแก่น
2122 สปช.203/26 งานพืน้ , งานประตูโรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา ต.น้้าพอง อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2123 เสาธง - งานซ่อมแซมเสาธงโรงเรียนโคกสูงกุดน้้าใส ต.น้้าพอง อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2124 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่นๆโรงเรียนบ้านค้ามืด ต.น้้าพอง อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2125 ซ่อมแซมถนน ค.ล.ส.โรงเรียนบ้านหนองหารจาง ต.น้้าพอง อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2126 แบบ ป.1 ฉ. งานพืน้ โรงเรียนบ้านฝางวิทยา ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
2127 สปช.202/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ ต.บัวเงิน อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2128 โรงอาหาร งานหลังคา งานประตูโรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า ต.บัวเงิน อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2129 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนบ้านเพีย้ ฟานโนนสวรรค์ ต.บัวเงิน อ.น้้าพอง จ.
ขอนแก่น
2130 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง ต.บัวเงิน อ.น้้าพอง จ.
ขอนแก่น
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รายการ
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2131 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเล่ย์บอล,สนามฟุตบอล
งานพืน้ งานพืน้ คอนกรีตส้าเร็จรูปและตะแกรงเหล็ก โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.บัวเงิน อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2132 อาคาร สปช.102/26 งานสีโรงเรียนบ้านห้วยเตย ต.ห้วยเตย อ.ซ้าสูง จ.ขอนแก่น
2133 สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านค้าจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) ต.บัวเงิน อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2134 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานผนัง งานประตู งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย ต.ศรี
สุขส้าราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
2135 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนบ้านดงเย็น ต.บัวเงิน อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2136 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานพืน้ งานหน้าต่างโรงเรียนกู่สว่างสามัคคี ต.บัวใหญ่ อ.น้้า
พอง จ.ขอนแก่น
2137 สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ ต.บัวใหญ่. อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2138 ซ่อมแซมห้องคหกรรมโรงเรียนบ้านบะแต้ ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
2139 งานหลังคา, งานประตู, งานทาสีโรงเรียนบ้านค้าสมบูรณ์ ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
2140 แบบ สปช. 105/29 -งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านวังเกิ้ง ต.วังชัย อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2141 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว งานเสารั้วคอนกรีต งานเหล็กเส้นกลม งานผนังก่อโรงเรียนพระธาตุขามแก่น ต.บ้านขาม อ.
น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2142 สปช.202/26 งานหลังคา, งานประตู, งานหน้าต่าง, งานพืน้ โรงเรียนบ้านโนนเชือก ต.บ้านขาม อ.น้้าพอง จ.
ขอนแก่น
2143 อาคารประกอบ โรงอาหาร งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
2144 งานพืน้ , งานผนัง, งานประตู, งานทาสีโรงเรียนบ้านส้าโรง ต.บ้านขาม อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2145 งานทาสี, งานประตูหน้าต่าง, งานพืน้ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล ต.บ้านขาม อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2146 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

100,000

2147 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานกระจก งานทาสีโรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิ ิคซฯอุปถัมภ์ ต.กุด
น้้าใส อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2148 อาคาร สปช.102/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านสว่าง ต.ห้วยเตย อ.ซ้าสูง จ.ขอนแก่น
2149 งานเพดาน, งานพืน้ , งานทาสีโรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ ต.ม่วงหวาน อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2150 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานมุงหลังคา งานพืน้ งานผนัง งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบ้านโสกม่วง
ต.พังทุย อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2151 แบบ สปช. 105/29 - งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ ต.บ้านขาม อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น

100,000

2152 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26และอาคารเรียน แบบ ป.1 ก. งานกั้นผนังเบา,งานทาสี,งานประตูหน้าต่าง
โรงเรียนบ้านหนองผือ ต.ทุง่ โป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
2153 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ. งานทาสีโรงเรียนบ้านกระนวนซ้าสูง ต.กระนวน อ.ซ้าสูง จ.ขอนแก่น
2154 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน งานประตูโรงเรียนบ้านม่วงหวาน ต.ม่วงหวาน
อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2155 ซ่อมลานคอนครีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว ต.วังชัย อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2156 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ,รั้ว
งานพืน้ คอนกรีต งานเหล็กเส้น งานรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านวังชัย ต.วังชัย อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2157 งานซ่อมแซมสนามวอลเล่ย์บอล, งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง ต.สะอาด อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2158 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ. งานปูกระเบือ้ ง, งานผนัง, งานประตู, งานหน้าต่าง, งานฝ้าโรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
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2159 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียบแบบ สปชใ 102/26 งานผนัง,'งานทาสี,งานปรับปรุงรั้วโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
ห้วยโจดโนนขามแป ต.กุดน้้าใส อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2160 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนบ้านค้าบง ต.สะอาด อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2161 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนบ้านดงมัน ต.สะอาด อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2162 งานประตูหน้าต่าง, งานทาสีโรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ ต.สะอาด อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2163 สปช.202/26 งานหลังคา, งานเพดานโรงเรียนบ้านบึงกลาง ต.หนองกุง อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2164 ซ่อมแซมโรงอาหาร, งานพืน้ โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา ต.หนองกุง อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2165 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนบ้านหม้อ ต.คูค้า อ.ซ้าสูง จ.ขอนแก่น
2166 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก. งานมุงหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองโอง ต.หนอง
กุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
2167 อาคาร สปช.105/26 งานหน้าต่าง, งานทาสี, งานพืน้ โรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

100,000

2168 ซ่อมแซมป้ายโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนจิก ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
2169 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านหัวดง ต.บ้านขาม อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2170 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานประตู งานกระจก งานฝาผนังโรงเรียนบ้านนาเลาะ ต.หนอง
โน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
2171 อาคารเรียนแบบ สปช. 202/26 - งานฝ้าเพดาน,งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ ต.ทรายมูล อ.น้้าพอง จ.
ขอนแก่น
2172 อาคารประกอบแบบ สปช.202/26
งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนสองห้องประชาบ้ารุง ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
2173 งานอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 งานประตูหน้าต่าง,อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานมุงหลังคา
โรงเรียนบ้านภูค้าเบ้า ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
2174 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง ต.ทุง่ โป่ง
อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
2175 ซ่อมแซมรั้ว, ซ่อมแซมห้องสมุด, ซ่อมแซมถนนโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
2176 อาคารแบบ สปช 105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านค้ามืดวิทยา ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
2177 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

100,000
100,000
100,000

2178 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 งานหลังคา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง) ต.หนองโน อ.กระนวน จ.
ขอนแก่น
2179 อาคาร สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ ต.ค้าม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
2180 งานประตู, งานทาสีโรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ ต.ทุง่ โป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
2181 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกุดกระหนวน ต.นาค้า อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
2182 อาคารแบบ ป.1ข. งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนนาค้าพิทยาสรรพ์ ต.นาค้า อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
2183 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนบ้านหนองขามพิทยาคม ต.นาค้า อ.อุบลรัตน์
จ.ขอนแก่น
2184 อาคารแบบ สปช.102/26 งานมุงหลังคาโรงเรียนบ้านทรัพย์ภพู านค้าปลายหลายหนองผักแว่น ต.บ้านดง อ.อุบล
รัตน์ จ.ขอนแก่น
2185 งานพืน้ , งานผนังโรงเรียนบ้านกุดเชียงมี ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
2186 งานหลังคา, งานนประตูโรงเรียนบ้านขุนด่าน ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
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2187 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเล่ย์บอล งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น
2188 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนบ้านบ่อ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
2189 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านหลุบเลา ต.ห้วยเตย อ.ซ้าสูง จ.ขอนแก่น
2190 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ(โรงอาหาร)
งานผนัง งานประตู-หน้าต่าง งานพืน้ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ ต .ศรีสุขส้าราญ อ.อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น

100,000

2191 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี ต.ศรีสุขส้าราญ อ.
อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
2192 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย ต.ศรีสุขส้าราญ อ.อุบล
รัตน์ จ.ขอนแก่น
2193 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนบ้านศรีสุขส้าราญ ต.ศรีสุขส้าราญ อ.อุบลรัตน์
จ.ขอนแก่น
2194 สปช.202/26 และ สปช.103/26 งานนเพดาน, สี,ผนัง, ประตู, หน้าต่างโรงเรียนค้าบอนวิทยา ต.บัวเงิน อ.น้้า
พอง จ.ขอนแก่น
2195 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 งานพืน้ โรงเรียนดูนสาด ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
2196 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองซา ต.น้้าอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
2197 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนชุมชนน้้าอ้อม ต.น้้าอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

100,000

2198 อาคารห้องสมุดแบบสร้างเอง งานหน้าต่าง งานประตู งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง ต .บ้านฝาง อ.
กระนวน จ.ขอนแก่น
2199 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต - งานคอนกรีตโรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น ต.น้้าพอง อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2200 อาคาร สปช.102/26 งานพืน้ , งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองแวงคูปา่ ชาติ ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
2201 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ และอาคารอเนกประสงค์ งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบ้านค้าบอนคุรุราษฎร์บ้ารุง ต.โคก
สุง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
2202 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบแบบ ป.1 ก
งานมุงหลังคาโรงเรียนบ้านทุง่ ใหญ่ ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
2203 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 งานถมดิน,งานเทพืน้ ,งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนหนองโนวิทยาคาร ต.
หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
2204 อาคาร สปช.105/29 งานหลังคา โรงเรียนบ้านวังโพน ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
2205 อาคาร สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
2206 งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
2207 อาคารแบบ สปช.2/28 งานผนัง งานประตูโรงเรียนชุมชนกระนวน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
2208 อาคารแบบสร้างเอง งานมุงหลังคาโรงเรียนบ้านค้าไฮผักแว่น ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
2209 สภาพแวดล้อม งานพืน้ คอนกรีตส้าเร็จ งานเหล็กเส้นโรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ ต.บัวใหญ่ อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น

100,000

2210 อาคารเอนกประสงค์ งานรางน้้า , งานเพดานโรงเรียนทุง่ บ่อวิทยา ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
2211 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ (ห้องโสตฯ)
งานหน้าต่าง งานผนัง งานเหล็กเสริมคอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองโก ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
2212 อาคาร สปช.202/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยเชือก ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
2213 งานประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมือดึงโรงเรียนบ้านทุง่ โป่ง ต.ทุง่ โป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

150,000
150,000

150,000
100,000
100,000

100,000
150,000
100,000
200,000
150,000
150,000

100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000

100,000
100,000

หน ้าที่ 91

หน่วย : บาท

รายการ
(2214)

จานวนเงิน

2214 บ้านพักครูแบบ สปจ.1 งานปูพนื้ งานประตู -หน้าต่าง งานทาสี งานมุงหลังคา งานฝาผนังโรงเรียนบ้านโคกกลาง
ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
2215 อาคารประกอบ สปช.102/26 ,งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

100,000

100,000

(2226)

2216 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าห้องส้วม
งานหลังคา งานพืน้ งานฝาผนังโรงเรียนบ้านป่าติ้ว ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
2217 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานมุงหลังคา งานซ่อมแซมรั้วโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด ต.ห้วย
โจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
2218 อาคารเรียน แบบสร้างเอง งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซ้า ต .บ้านโนน อ.ซ้าสูง จ.
ขอนแก่น
2219 อาคารอเนกประสงค์ - งานมุงหลังคาโรงเรียนบ้านโนนพยอม ต.ม่วงหวาน อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2220 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ(โรงอาหาร) รั้ว สภาพแวดล้อม งานหลังคา งานพืน้ คอนกรีตส้าเร็จรูป งาน
เหล็กโรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
2221 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26,งานทาสี,งานปูพนื้ ,งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง ต.บัวใหญ่ อ.น้้าพอง จ.
ขอนแก่น
2222 งานประตู, งานหน้าต่างโรงเรียนชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา ต .ห้วยโจด อ.กระนวน
จ.ขอนแก่น
2223 อาคารประกอบ โรงอาหาร/ห้องประชุม 100/27 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนบ้านนาคู ต.หนองกงุ อ.น้้า
พอง จ.ขอนแก่น
2224 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1 ก งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.
ขอนแก่น
2225 อาคารแบบสร้างเอง งานมุงหลังคา งานฝ้าเพดาน งานหนาต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต .ห้วยยาง
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
2226 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนบ้านค้าครึ่ง ต.หัวนาค้า อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

(2227)

2227 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงฝึกงาน งานพืน้ โรงเรียนบ้านหัวนาค้า ต.หัวนาค้า อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

150,000

(2228)

2228 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ
งานหลังคา งานเหล็กโครงสร้าง งานทาสีโรงเรียนบ้านนาค้อ ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
2229 อาคาร สปช.102/26 งานเพดานโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

100,000

2230 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26, สปช.105/29 งานมุงหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลเขา
สวนกวาง ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
2231 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานมุงหลังคา โรงเรียนบ้านค้าม่วง ต.ค้าม่วง อ.เขาสวนกวาง
จ.ขอนแก่น
2232 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26, สปช.104/26 งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานผนังโรงเรียนบ้าน
ทางพาดเขาสวนกวาง ต.ค้าม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
2233 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านโนนสง่า ต.ค้าม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.
ขอนแก่น
2234 อาคาร สปช. 105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก ต.ค้าม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
2235 อาคารสร้างเอง งานเพดานโรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

200,000

(2215)
(2216)
(2217)
(2218)
(2219)
(2220)
(2221)
(2222)
(2223)
(2224)
(2225)

(2229)
(2230)
(2231)
(2232)
(2233)
(2234)
(2235)

100,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000

100,000

100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
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รายการ

จานวนเงิน

(2236)

2236 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

150,000

(2237)
(2238)

2237 อาคารประกอบ โรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนบ้านผักหนาม ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
2238 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26
งานประตู-หน้าต่าง งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนบ้านค้าแคนค้าเจริญ ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.
ขอนแก่น

150,000
100,000

(2239)
(2240)

2239 อาคาร สปช.105/29 งานมุงหลังคาโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ทา่ มะเดื่อน้อย ต.ท่ากระเสริม อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2240 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวน
กวาง จ.ขอนแก่น
2241 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26
งานประตู-หน้าต่าง งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.
ขอนแก่น

100,000
100,000

2242 อาคารแบบ สปช 105/29 งานมุงหลังคา งานคอนกรีตโรงเรียนน้้าพอง ต.หนองกุง อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2243 งานหลังคา งานเพดานโรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
2244 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ (ห้องเรียนพาเพลิน) งานหน้าต่าง งานผนัง งานเหล็กโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ ต.
โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
2245 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 102
งานผนัง งานประตู-หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านทุง่ โพธิ์ชัย ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
2246 แบบ สปช. 102/26 - งานฝ้าเพดาน, งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง ต.วังชัย อ.น้้าพอง จ.
ขอนแก่น
2247 อาคารอเนกประสงค์ งานมุงหลังคาโรงเรียนบ้านท่ากระเสริม ต.ท่ากระเสริม อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2248 แบบ สปช. 102/26 - งานมุงหลังคาโรงเรียนบ้านหินลาด ต.พังทุย3 อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2249 อาคารประกอบแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสระกุด ต.ม่วงหวาน อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2250 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.006 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านค้าแมด ต.ค้าแมด อ.ซ้าสูง จ.
ขอนแก่น
2251 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนบ้านหนองบัวค้ามูล ต.คูค้า อ.ซ้าสูง จ.ขอนแก่น

200,000
100,000
150,000

2252 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ.ขนาด 3 ห้องเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ ต.คูค้า อ.ซ้าสูง
จ.ขอนแก่น
2253 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองแสง ต.ท่ากระเสริม อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2254 อาคารเรียนอนุบาลแบบ สร้างเอง
งานพืน้ งานเหล็กเส้น งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองคู ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
2255 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนบ้านโนน ต.บ้านโนน อ.ซ้าสูง จ.ขอนแก่น
2256 แบบ ป. 1 ก -งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านดงเรือง ต.พังทุย3 อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
2257 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.
ขอนแก่น
2258 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 , งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านนาฝาย ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
2259 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานมุงหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ต.เขาสวนกวาง
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
2260 อาคาร สปช.202/26 งานสี, งานผนัง, งานพืน้ , งานประตูหน้าต่างโรงเรียนคูค้าพิทยาสรรพ์ ต.คูค้า อ.ซ้าสูง จ.
ขอนแก่น

100,000

(2241)

(2242)
(2243)
(2244)
(2245)
(2246)
(2247)
(2248)
(2249)
(2250)
(2251)
(2252)
(2253)
(2254)
(2255)
(2256)
(2257)
(2258)
(2259)
(2260)

100,000

100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000

100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 93

หน่วย : บาท

รายการ
(2261)

จานวนเงิน
100,000

(2263)
(2264)
(2265)
(2266)
(2267)
(2268)
(2269)

2261 อาคารแบบสร้างเอง งานปูพนื้ , งานประตู หน้าต่าง, งานหลังคาโรงเรียนบ้านค้าป่าก่อ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวน
กวาง จ.ขอนแก่น
2262 อาคารอเนกประสงค์ - งานหลังคา งานรางน้้าพร้อมท่อรับน้้า พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ต .
ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
2263 โรงฝึกงาน - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2264 อาคาร ป.1ก. - งานหลังคาโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2265 อาคารอเนกประสงค์- งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโนนหนองแวง ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2266 อาคารสปช.102/26 - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านนาค้าน้อย ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2267 สปช.202/26 - งานฝ้าเพดาน งานประตูโรงเรียนบ้านหนองทุม่ ประชาสรรค์ ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2268 ป.1 ฉ - งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุง่ แสง ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
2269 อาคารอเนกประสงค์ - งานฝ้าเพดาน รั้วมาตรฐานโรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

(2270)
(2271)
(2272)
(2273)

2270 อาคารอเนกประสงค์ - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2271 ป.1ฉ - งานหลังคาโรงเรียนบ้านศรีสุข ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2272 ป.1ฉ - งานฝ้าเพดาน งานประตูโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2273 อาคารอเนกประสงค์ - งานผนัง งานประตูพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านศาลาดิน ต.ขนวน อ.หนองนาค้า จ.ขอนแก่น

100,000
150,000
100,000
100,000

(2274)
(2275)
(2276)
(2277)
(2278)
(2279)

2274 อาคารอเนกประสงค์ - งานหลังคาโรงเรียนบ้านอ่างศิลา ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
2275 สปช.105/26 - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านกุดเลา ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2276 สปช.105/26 - งานฝ้าเพดานโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2277 สปช.202/26 - งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนโก ต.นาหนองทุม่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2278 รั้วคอนกรีต -โรงเรียนบ้านสะอาด ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2279 สปช.102/26,ห้องสมุด - งานหลังคา งานคอนกรีตท้ากันสาดโรงเรียนบ้านหนองตาไก้พทิ ยา ต.สีชมพู อ.สีชมพู
จ.ขอนแก่น
2280 สปช.203/26 - งานรื้อถอน งานหลังคา งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ ต .โนนทอง
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2281 สปช.102/26 - งานหลังคา โรงเรียนภูหา่ นศึกษา ต.ภูหา่ น อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2282 สปช.102/26 - งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านโนนงาม ต.ภูหา่ น อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2283 ป.1ฉ - งานหลังคา งานปรับพืน้ รางน้้าพร้อมท่อรับน้้าโรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ ต .บริบรู ณ์ อ.สีชมพู จ.
ขอนแก่น
2284 อาคารเรียนอนุบาล - งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านพระบาท ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
2285 อาคารอเนกประสงค์ - งานหลังคาโรงเรียนบ้านหัน ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
2286 อาคารอเนกประสงค์ - งานหลังคาโรงเรียนบ้านวังขอนแดง ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
2287 อาคารอเนกประสงค์ - งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ต.ทุง่ ชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000

2288 สปช.105/29 - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
2289 อาคารอเนกประสงค์ - งานหลังคาโรงเรียนบ้านชุมแพ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2290 ป.1 ก,สปช.105/29,สปช.103/26,สปช.202/26 - งานผนัง งานฝ้าเพดาน งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานประตูโรงเรียน
โนนงามศึกษา ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2291 สปช.203/26 -งานหลังคาโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2292 โรงอาหาร,หอประชุม - งานหลังคาโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

100,000
150,000
150,000
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150,000
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100,000
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100,000
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150,000
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หน่วย : บาท

รายการ
(2293)

จานวนเงิน

2293 สปฃ.603/29 (2หลัง) - งานทาสี งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานประตู งานหลังคา สุขภัณฑ์หอ้ งน้้าโรงเรียนบ้านหนอง
กุงคชสาร ต.ขนวน อ.หนองนาค้า จ.ขอนแก่น
2294 อาคาร ป.1 ฉ -งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนดินด้าวังชัยวิทยา ต.ดินด้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
2295 อาคาร ป.1 ฉ - งานหลังคาโรงเรียนบ้านสระพังข่า ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2296 สปช.102/26 - งานหลังคาโรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2297 สปช.102/26 - งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านไชยสอ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2298 สปช.203/26 - งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานประตูเหล็กม้วน โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก ต.กุดกว้าง อ.
หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2299 ส้วม สปช.601/26, สปช.202/26 รั้ว - งานหลังคา งานทาสี โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร ต.โนนทัน อ.หนองเรือ
จ.ขอนแก่น
2300 สปช.105/29, สปช.205/26,สปช604/45 - งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสี สุขภัณฑ์หอ้ งน้้า
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2301 อาคาร ป.1 ฉ - งานผนังไม้ส้าเร็จโรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ ต.วังเพิม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2302 สปช.105/29 ห้องส้านักงาน รั้ว - งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านสัมพันธ์ ต.โคกสูง
สัมพันธ์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2303 สปช.202/26 - งานหลังคา โรงเรียนบ้านหนองไฮ ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2304 ห้องสมุด - งานหลังคา งานรางน้้า งานทาสี งานรื้อถอนโรงเรียนชุมชนหนองคะเน ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

100,000

100,000

(2310)
(2311)

2305 สปช.102/26 - งานฝ้าเพดาน งานพืน้ ขัดหยาบ งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง ต.วังเพิม่ อ.สีชมพู จ.
ขอนแก่น
2306 อาคารอเนกประสงค์ ส้วม สปช.601/26 - งานฝ้าเพดาน งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสี งานประตูโรงเรียนบ้านหาด
ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2307 สปช.105/29,สปช.102/26,บ้านพักครู - งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานหลังคา งานผนัง งานหน้าต่างโรงเรียนโนนฟัน
เรือบะยาววิทยา ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2308 อาคารอเนกประสงค์- งานหลังคาโรงเรียนบ้านกุดกว้าง ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2309 ห้องเรียนเด็กพิเศษ ห้องเรียนงานอาชีพ ส้วม สปช.604/45,สปช.102/26 - งานเห,้กดัดหน้าต่าง งานทาสี งาน
หลังคา งานประตู งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหินร่อง ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
2310 สปช.102/26 - งานต่อเติมหลังคา แผงกันแดดโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2311 อาคาร ป.1ฉ - งานประตู หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

(2312)
(2313)
(2314)

2312 สปช.102/26 - งานหลังคาโรงเรียนโนนส้าราญหนองหญ้าขาว ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2313 อาคาร ป.1 ฉ - งานโครงหลังคา งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนคอม ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
2314 อาคาร ป.1ก,สปช.102/26 สปช.202/26 - งานหลังคาโรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

100,000
150,000
100,000

(2315)
(2316)

2315 อาคาร ป.1ฉ - งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนโคกสูงส้าราญ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2316 อาคาร ป.1ก สปช.102/26 สปช.202/26 - งานประตู หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านนางิ้ว ต.ยางค้า อ.หนองเรือ
จ.ขอนแก่น
2317 สปช.102/26 - งานหลังคาโรงเรียนบ้านกุดน้้าใส ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
2318 อเนกประสงค์ - งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านโคกนาฝาย ต.กุดธาตุ อ.หนองนาค้า จ.ขอนแก่น
2319 โรงอาหาร - งานหลังคา งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา ต.ในเมือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

100,000
100,000

(2294)
(2295)
(2296)
(2297)
(2298)
(2299)
(2300)
(2301)
(2302)
(2303)
(2304)
(2305)
(2306)
(2307)
(2308)
(2309)

(2317)
(2318)
(2319)

150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
200,000
100,000
150,000
100,000
150,000

100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000

100,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 95

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(2320)

2320 อาคารอนุบาล 1- 2 - งานฝ้าเพดาน งานรางน้้าโรงเรียนกุดเข้หว้ ยบงวิทยานุกูล ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

150,000

(2321)
(2322)

2321 อาคาร ป.1 ฉ -งานฝ้าเพดาน งานผนัง กุญแจโรงเรียนบ้านขามป้อม ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2322 อาคาร ป.1 ฉ ,อาคารอเนกประสงค์ ส้วม - งานทาสี วงกบ กรอบอลูมิเนียม งานประตู งานทาสีโรงเรียนบ้าน
หนองหว้าประชารัฐ ต.ยางค้า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2323 โรงฝึกงานแบบ 312,ทางเดิน -งานหลังคา งานรื้อถอน คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 10 ซม ปรับพืน้ โรงเรียนไตรคาม
วิทยาสรรค์ ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
2324 สปช.102/26,ป.1 ฉ - งานฝ้าเพดาน งานรื้อถอน งานทาสีโรงเรียนบ้านซ้ายาง ต.ซ้ายาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2325 อาคาร ป.1 ฉ - งานฝ้าเพดาน แผงกันแดด งานทาสีโรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.
ขอนแก่น
2326 อาคารอเนกประสงค์ สามัญ 336 - งานผนังบล็อกโรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.
ขอนแก่น
2327 อาคาร สปช.105/26 -งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ ต.บริบรู ณ์ อ.สีชมพู จ.
ขอนแก่น
2328 บ้านพักครูแบบองค์การ - งานหลังคา งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานผนังโรงเรียนนาหว้านาเจริญ ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.
ขอนแก่น
2329 อาคารอเนกประสงค์ - งานหลังคา งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสี งานคอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบ้านนาสีนวน ต .
ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2330 อาคารอเนกประสงค์,ส้านักงานครู - งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม ต.นาจาน อ.สี
ชมพู จ.ขอนแก่น
2331 อคารอเนกประสงค์ - งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2332 อาคารอเนกประสงค์ - งานหลังคา โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2333 โรงฝึกงาน ถนน- งานหลังคา งานรื้อถอน งานคอนกรึตเสริมเหล็ก งานปรับพืน้ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง ต .นา
ชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
2334 ส้วม สปช.601/26 - งานหลังคา งานประตู งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสี งานสุขภัณฑ์โรงเรียนห้วยชันวิทยา ต .
นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
2335 อาคาร ป.1 ฉ - งานหลังคา งานหน้าต่าง งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนหนองกุงประชารัฐบ้ารุง ต.หนองเรือ อ.หนอง
เรือ จ.ขอนแก่น
2336 อาคาร สปช.103/26 - งานประตู หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนหนองไฮประชา
รัฐ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2337 อาคารอนุบาล - งานหลังคาโรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
2338 โรงอาหาร - งานหลังคา งานพืน้ ปูน งานทาสีโรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ ต .โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.
ขอนแก่น
2339 สปช.105/26 - งานฝ้าเพดาน งานประตู หน้าต่าง งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ต.
จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2340 สปช.105/29 - งานโครงหลังคา งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านวังยาว ต.นาหนองทุม่ อ.ชุมแพ จ.
ขอนแก่น
2341 อาคาร สปช.105/29 - งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2342 ส้วม สปช.601/26 - งานหลังคา งานประตู งานสุขภัณฑ์ งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองโก ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.
ขอนแก่น
2343 อาคาร ป.1 ก - งานหลังคา โรงเรียนบ้านสันติสุข ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
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2344 สปช.202/26 -งานหลังคา งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2345 ส้วม 3 หลัง - งานหลังคา งานผนัง งานประตู งานทาสีโรงเรียนชุมชนหนองเรือ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.
ขอนแก่น
2346 สปฃ.102/26 - งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนส้าราญ ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
2347 สปช.105/26-9,(2หลัง)ป.1 ซ - งานกระจก งานทาสี งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนหนองไผ่พทิ ยาคม ต.หนองไผ่
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2348 สปช.105/29-งานหลังคา งานคอนกรีตโรงเรียนอนุบาลสีชมพู ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2349 สปช.201/26 - งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา ต.ยางค้า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2350 อาคารอนุบาล - งานหลังคา งานโครงสร้างหลังคาโรงเรียนบ้านซ้าจ้าปา ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2351 อาคารเรียน - งานประตู งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.
ขอนแก่น
2352 อาคาร สปช.203/26 - งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาจานนาเจริญ ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2353 สปช.102/26 - งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2354 สปช.102/26 - งานหลังคา โรงเรียนฝายหินหนองทุม่ หนองทองศึกษา ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2355 ป.1 ฉ - งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง ต.ซ้ายาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2356 อาคารเรียน - งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานเทพืน้ งานผนัง งานประตู งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองหอย ต.บ้าน
โคก อ.หนองนาค้า จ.ขอนแก่น
2357 สปช.102/26 -งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
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2358 สปช.105/26 - งานรื้อถอน งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
2359 สปช.105/26 - งานประตูบานเลื่อน งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านท่าศาลาคุรุราษฎร์วิทยา ต.หนองเรือ อ.
หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2360 อาคาร ป.1ฉ - งานประตู หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.
ขอนแก่น
2361 สปช.102/26,ส้วม - งานโครงสร้างหลังคา งานหลังคา งานผนัง สุขภัณฑ์ งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนหนองกุง
พิทยาคม ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2362 อาคาร ป.1 ฉ,สปช.105/29,สปช.105/26 - งานทาสีโรงเรียนบ้านยางค้า ต.ยางค้า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2363 สปช.103/26,ป.1ก,สปช.202/26 - งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานประตู หน้าต่าง งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานรางน้้า
โรงเรียนบ้านหนองพลวง ต.ทุง่ ชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
2364 สปช.102/26 - งานฝ้าเพดาน งานรางน้้าพร้อมท่อรับน้้าโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.
ขอนแก่น
2365 อาคาร ป.1 ฉ,อเนกประสงค์,โรงอาหาร- งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านยอดห้วย ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
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2366 อาคาร สปช.105/29 - งานทาสีโรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2367 สปช.105/29 - งานทาสภายใน ภายนอกโรงเรียนโนนสะอาดพิทยา ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2368 สปช.105/26 - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านขนวน ต.ขนวน อ.หนองนาค้า จ.ขอนแก่น
2369 สปช.105/29-งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2370 สปช.105/26 - งานรางน้้า งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
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2371 อาคารเรียน - งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนชุมชนชุมแพ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2372 ป.1 ก - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหัวภู ต.กุดธาตุ อ.หนองนาค้า จ.ขอนแก่น
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2373 สปช.101/26 - งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ต.วังเพิม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2374 สปช.105/26 - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
2375 สปช.105/26,โรงอาหาร - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.
ขอนแก่น
2376 สปช.105/29 - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนทองหลาง ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2377 สปช.102/26 - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ ต.ขนวน อ.หนองนาค้า จ.ขอนแก่น
2378 สปช.105/29 - งานรางน้้าพร้อมท่อ งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง ต .ดงลาน อ.สี
ชมพู จ.ขอนแก่น
2379 อาคารเรียนราชมงคล ,อเนกประสงค์ - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาอุดม ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2380 ป. 1 ฉ - แผงผังแดดอลูมิเนียมโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2381 สปช.105/29 - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2382 ป.1 ฉ ,ส้วม - งานทาสี งานผนังโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2383 สปช.105/26 - งานทาสีโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
2384 สปช.105/29 - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกสูง ต.โคกสูงสัมพันธ์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2385 สปช.105/26 - งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
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2386 ป. 1 ฉ - งานทาสีโรงเรียนบ้านโนนอุดม ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2387 สปช.105/26 - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาเพียง ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2388 สปช.102/26 - งานทาสีโรงเรียนบ้านท่าช้าง ต.วังเพิม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2389 ป.1 ฉ.- งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านอาจสามารถ ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2390 สปช.105/29 - งานหลังคา(กันสาด)โรงเรียนหนองหว้าวิทยา ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2391 ป.1 ฉ.,สปช.105/29 - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนหนองโพนนาหม่อ ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
2392 สปช.105/29 - งานผนังคอนกรีต งานกระจกโรงเรียนบ้านวังสวาบ ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
2393 อาคารห้องสมุด ส้วม สปช.601/26 - งานทาสี งานหลังคา งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคก
เจริญ ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2394 อเนกประสงค์,อาคารสร้างเอง - งานฝ้าเพดาน งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู
จ.ขอนแก่น
2395 อเนกประสงค์ - งานหลังคา โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภเู ม็ง ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2396 ห้องสมุด - งานโครงสร้างหลังคา งานหลังคาโรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
2397 อเนกประสงค์ - งานหลังคา งานรื้อถอนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า ต.บ้านโคก อ.หนองนาค้า จ.
ขอนแก่น
2398 โรงฝึกงาน,ส้วม สปช.601/26 (3หลัง) - งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านสะอาด ต.กุดธาตุ อ.หนองนาค้า จ.
ขอนแก่น
2399 สปช.105/26 - งานโครงสร้างหลังคา งานหลังคา งานรางน้้าโรงเรียนชีพอนุสรณ์ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.
ขอนแก่น
2400 ห้องสมุด ,อเนกประสงค์ -งานฝ้าเพดาน งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง ต.บ้านเม็ง อ.
หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2401 ป.1 ฉ.- งานเสาตอม่อ งานคอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพ ที่ 205 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.
ขอนแก่น
2402 อเนกประสงค์ - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนท่ากุญชร ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
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รายการ
(2403)

จานวนเงิน
100,000

(2413)
(2414)

2403 โรงอาหาร - งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง ปรับระดับโรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา ต.หนองกุงเชิน
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
2404 สปช.105/26 (2 หลัง) - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.
ขอนแก่น
2405 ป.1ก,สปช.102/26,สปช.601/26 - งานหน้าต่าง งานทาสี งานหลังคา งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหว้าทอง
ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
2406 สปช.105/29 - งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนบ้านดอนแขม ต.ยางค้า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2407 สปช.103/26 - งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง ปรับระดับพืน้ โรงเรียนบ้านป่าน ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2408 สปช.102/26 ,โรงอาหาร - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.
ขอนแก่น
2409 ป.1 ก.- งานทาสี งานผนังโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว ต.ยางค้า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2410 อเนปประสงค์ - งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนบ้านโป่งเอียด ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2411 โรงฝึกงาน - งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนทอง ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2412 อาคารเรียน 017 ก - งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบัง้ ทิง ต .หนองไผ่ อ.ชุม
แพ จ.ขอนแก่น
2413 ป. 1ฉ - งานทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนบ้านแห่ (ประชานุเคราะห์) ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2414 โรงอาหาร - งานผนัง งานประตู งานถมพืน้ โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

(2415)

2415 สปช.102/26,ส้านักงานครู - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ ต.ทุง่ ชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

100,000

(2416)

2416 สปช.105/29 ,ป.1 ฉ - งานหลังคา ปรับภูมิทศั น์ ถมดินโรงเรียนบ้านค้อ (เคนราษฎร์บ้ารุง) ต.กุดขอนแก่น อ.ภู
เวียง จ.ขอนแก่น
2417 สปช.105/29,ห้องสมุด - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2418 สปช.105/29(3หลัง) - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านป่ากล้วย ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
2419 ป.1 ฉ ,อาคารอนุบาล - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหัวฝาย ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
2420 สปช.105/29 -งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม่ ต.วังเพิม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2421 สปช.201/26 - งานพืน้ ขัดมัน ปูกระเบือ้ ง งานผนัง โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

100,000

2422 สปช.102/26 (2หลัง) - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนแสงบัวทอง ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2423 อาคาร ESSO -งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านผาขาม ต.บริบรู ณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2424 สปช.102/26 - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองบัว ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
2425 สปช.202/26 - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2426 สปช.105/29,ป.1ฉ. - งานทาสี โรงเรียนบ้านส้าราญหินลาด ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2427 บ้านพักครูแบบองค์การ - งานหลังคา งานผนัง เปลี่ยนพืน้ ไม้โรงเรียนหนองแวงวิทยา ต.กุดธาตุ อ.หนองนาค้า จ.
ขอนแก่น
2428 สปช.202/26 - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2429 ป.1ฉ-งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง ทางเท้าโรงเรียนบ้านสงเปือย ต .สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
2430 สปช.102/26 - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบริบรู ณ์ ต.บริบรู ณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2431 อาคารอเนกประสงค์ - ล้อมเหล็กดัด งานทาสีโรงเรียนภูเวียงวิทยายน ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
2432 อาคารอเนกประสงค์- ปรับพืน้ งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิม่ วิทยา ต.ทุง่ ชมพู อ.ภู
เวียง จ.ขอนแก่น
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2433 โรงอาหาร - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2434 โรงอาหาร - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหว้า ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2435 อาคารอเนกประสงค์ - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ ต.กุดธาตุ อ.หนองนาค้า จ.
ขอนแก่น
2436 อาคารอเนกประสงค์- งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองพูว่ ังหินซา ต.ขนวน อ.หนองนาค้า จ.ขอนแก่น
2437 อาคารอเนกประสงค์ - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านผาน้้าเทีย่ ง ต.บริบรู ณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2438 อาคารอเนกประสงค์ - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านขนวนนคร ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2439 สปช.203/26 , ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานประตูเหล็กม้วนโรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา ต.ดินด้า อ.ภูเวียง จ.
ขอนแก่น
2440 อาคาร ป.1 ฉ. สนามวอลเล่ยฺบอล - งานรางน้้า งานประตู คอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบ้านนาเปือย ต.โนนทัน อ.
หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2441 สนามวอลเล่ย์บอล,สนามตะกร้อ - งานปูพนื้ ผิวโรงเรียนบ้านโคกป่ากุง ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2442 งานปรับภูมิทศั น์ - ถนน คสล. งานทาสี โรงเรียนบ้านโคกสง่า ต.บ้านเรีอ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
2443 สนามตะกร้อ สนามวอลเล่ย์บอล - งานเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.
ขอนแก่น
2444 สนามวอลเล่ย์บอล สนามตะกร้อ - งานคอนกรีต คสล.โรงเรียนบ้านโคกม่วง ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2445 ปรับสภาพแวดล้อม- งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานคอนกรีตโรงเรียนบ้านร่องสมอ ต .โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
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2446 ส้วม สปช.601/26 - งานทาสี งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานประตุ โถส้วมโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง ต.โนนทอง อ.
หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2447 ส้วม สปช.601/26 ,ป.1 ฉ,รั้ว - งานทาสี งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานประตูโรงเรียนบ้านถ้า้ แข้ ต.สงเปีอย อ.ภูเวียง จ.
ขอนแก่น
2448 สปช.102/26,อาคารประกอบ - งานหน้าต่าง ประตูพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง ต.ภูผาม่าน อ.ภูผา
ม่าน จ.ขอนแก่น
2449 ห้องสมุด อุทยานการเรียนรู้ - พืน้ คอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบ้านโนนลาน ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2450 ส้วม สปช.601/26,สปช.603/29 แบบสร้างเอง - งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานหลังคา งานประตู งานทสี สุขภัณฑ์
โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2451 ส้วม สปช.601/26 - งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสี งานพืน้ คอนกรีต งานหลังคา งานประตู โถส้วมโรงเรียนบ้าน
ไคร่นนุ่ ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
2452 สนามวอลเล่ย์บอล -งานคอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ต.ภูหา่ น อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2453 ลานกีฬาอเนกประสงค์ - งานพืน้ คอนกรีต งานขัดพืน้ มันโรงเรียนบ้านหนองสระ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

100,000

2454 สนามตะกร้อ สนามวอลเล่ย์บอล - งานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.
ขอนแก่น
2455 สนามบาสเกตบอล- งานคอนกรีตโรงเรียนนาหนองทุม่ วิทยาคม ต.นาหนองทุม่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2456 ปรับภูมิทศั น์แวดล้อม - รางระบายน้้า ปรับระดับพืน้ งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองศาลา ต.หนองเสาเล้า อ.
ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2457 บ้านพักครู - งานโครงหลังคา งานประตู งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ ต.บ้านผือ อ.
หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2458 บ้านพักครู -งานผนัง งานหลังคา งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานคอนกรีตโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา ต .โนนทัน อ.หนอง
เรือ จ.ขอนแก่น

150,000

100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

150,000
100,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 100

หน่วย : บาท

รายการ
(2459)

จานวนเงิน
150,000

(2472)

2459 บ้านพักครู 2 หลัง - งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานทาสีโรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ต.หนอง
กุงเชิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
2460 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 .00 เมตรโรงเรียนบ้านหนองนาค้าประชานุเคราะห์ ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า
จ.ขอนแก่น
2461 สปช.102/26 บ้านพักครู - งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานทาสีโรงเรียนโสกห้างศึกษา ต.นาหว้า อ.ภู
เวียง จ.ขอนแก่น
2462 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตรโรงเรียนบ้านสองคอน ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
2463 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตรโรงเรียนบ้านค้าใหญ่ ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
2464 ถนนลาดยางกว้าง 4 เมตรโรงเรียนบ้านโคกไร่ ต.สงเมือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
2465 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านกุดแคน ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2466 รั้ว - งานทาสี งานก่อผนังบล็อกโรงเรียนบ้านห้วยบง ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
2467 รั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านเลิงแสง ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
2468 รั้วด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง - รั้วมาตรฐานแบบลวดหนาม 7 เส้นโรงเรียนบ้านแดง ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.
ขอนแก่น
2469 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตรโรงเรียนบ้านบุง่ เม่นหนองดู่ ต.วังเพิม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2470 รั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านโนนกระเดา ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
2471 งานปรับภูมิทศั น์ - รั้วลวดหนาม - รั้วมาตรฐานแบบโปร่งฐานรากตอกเสาเข็มโรงเรียนบ้านหนองนาค้า ต.บ้านโคก
อ.หนองนาค้า จ.ขอนแก่น
2472 รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(รากฐานไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านหนองผือจ้าเริญพัฒนา ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

(2473)
(2474)
(2475)

2473 รั้ว - งานเสาคอนกรีต งานทาสีโรงเรียนบ้านห้วยม่วง ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2474 รั้ว -ก่ออิฐบล็อก งานทาสีโรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ ต.วังเพิม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2475 รั้ว - งานคอนกรีต งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

100,000
150,000
100,000

(2476)
(2477)

100,000
150,000

(2478)
(2479)
(2480)
(2481)
(2482)

2476 รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากไม่ตอกเสา)โรงเรียนบ้านหนองขาม ต.ภูเวียง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
2477 สปช.105/29 - งานคอนกรีตผสมเสร็จ งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานโครงหลังคาโรงเรียนโคกม่วงศึกษา ต .ขัวเรียง อ.
ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2478 รั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านหนองแดง ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2479 โรงอาหาร - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองโพงโพด ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2480 สปช.105/29 - งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานหลังคาโรงเรียนบ้านธาตุ ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2481 รั้วมาตรฐาน9ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านเม็ง ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2482 ปรับปรุงภูมิทศั น์ - รางระบายน้้า คสล.ฝาปิดโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

(2483)
(2484)
(2485)

2483 อาคาร ป.-2 สร้างเอง - งานฝ้าเพดาน งานรางน้้าโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2484 อาคารประกอบสร้างเอง - งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโสกจานนาดี ต. อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2485 อเนกประสงค- คอนกรีตผสมเสร็จ พืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนบ้านทุง่ ชมพู ต .ทุง่ ชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

150,000
100,000
100,000

(2486)
(2487)

2486 ป.1ซ. -งานหลังคา โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่กุดหิน -ท่าเดื่อ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2487 อาคารอเนกประสงค์ - งานหลังคา หินคลุกโรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุม่ ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.
ขอนแก่น
2488 อาคาร ป.1 ฉ ,อเนกประสงค์ - งานผนัง งานหลังคา โรงเรียนบ้านโนนดู่ ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

100,000
100,000

(2460)
(2461)
(2462)
(2463)
(2464)
(2465)
(2466)
(2467)
(2468)
(2469)
(2470)
(2471)

(2488)

100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000

150,000
100,000
150,000
150,000
100,000

100,000

หน ้าที่ 101

หน่วย : บาท

รายการ
(2489)
(2490)
(2491)
(2492)
(2493)
(2494)
(2495)
(2496)
(2497)
(2498)
(2499)
(2500)
(2501)
(2502)
(2503)
(2504)

(2505)
(2506)
(2507)
(2508)
(2509)
(2510)
(2511)
(2512)
(2513)

จานวนเงิน

2489 สปช.601/26(2หลัง) - งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง สุขภัณฑ์หอ้ งน้้า งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านขมิน้ โนนหัวนา ต .
ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
2490 อาคาร ป.1 ฉ - งานฝาผนังไม้ โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2491 ลานกีฬาอเนกประสงค์ -ลาน คสล.หนา 10 ซมโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2492 สปช.102/26(2หลัง),สปช.105/29 - งานประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม ต.ดงลาน อ.สี
ชมพู จ.ขอนแก่น
2493 อาคาร ป.1 ฉ -งานทาสีภายในภายนอกโรงเรียนบ้านสะแกเครือ ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
2494 ส้วม สปช.601/26 (2หลัง) - งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานสุขภัณฑ์ งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองทุม่ โนนสวรรค์ ต .ดินด้า
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
2495 อาคาร สปช.105/29 - งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาดี ต.กุดธาตุ อ.หนองนาค้า จ.ขอนแก่น
2496 อาคาร สปช.105/29 - งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลภูเวียง ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
2497 สปช.105/29 - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2498 อาคาร ป.1 ฉ - งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุม่ โนนศิลาประชาสรรค์ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.
ขอนแก่น
2499 โรงอาหาร,หอประชุม - งานหลังคา โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

150,000

2500 ห้องน้้าห้องส้วม 3 หลัง - งานสุขภัณฑ์ งานทาสีโรงเรียนสพป.ขอนแก่น เขต 5 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2501 อาคารเรียนแบบสร้างเอง ห้องเรียนชั้นอนุบาล งานทาสี งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนวัดโขมง ต .โขมง อ.ท่า
ใหม่ จ.จันทบุรี
2502 อาคารเรียนห้องอนุบาล งานรางน้้า ปรับปรุงภูมิทศั น์แนวรั้วทางเดิน งานเสา งานทาสีโรงเรียนวัดนาซา ต .
กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
2503 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 ห้องสมุด งานหน้าต่าง ประตู อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานหน้าต่าง
อาคารเรียนแบบ สปช 103/26 งานหน้าต่าง โรงเรียนบ้านเนินจ้าปา ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
2504 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ งานพืน้ ห้องปฏิบตั ิการโสตทัศนูปกรณ์ งานพืน้ งาน
บัวเชิงผนัง อาคารโรงอาหาร งานหลังคา รั้ว งานเสา งานพืน้ งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ต .แก่ง
หางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

300,000
100,000

2505 อาคารเรียนแบบ ป 1 ข ห้องธุรการและห้องคอมพิวเตอร์ งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านคลองกะพง ต .เขา
บายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
2506 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานผนัง งานประตู อาคารห้องสมุดแบบสร้างเอง งานหลังคาโรงเรียนบ้านวัง
อีแอ่น ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
2507 อาคารเรียนห้องสมุดแบบ ป 1 ก งานรื้อหลังคา งานมุงหลังคาโรงเรียนวัดช้างข้าม ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม
จ.จันทบุรี
2508 อาคารเรียนแบบสร้างเอง(ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ) งานพืน้ โรงเรียนวัดพลับพลา ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

100,000

2509 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านช่องกะพัด ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.
จันทบุรี
2510 อาคารเรียนแบบ004 งานหลังคา อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย ต.เขา
วงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
2511 อาคารเรียนแบบ ป 1 ข งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองหงส์ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
2512 อาคารเรียนแบบ 004 งานหลังคาโรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
2513 อาคารรเรียนแบบ ป 1 ข งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านเตาหม้อ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

200,000

100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
200,000
100,000
100,000
100,000

100,000
200,000
100,000

150,000
150,000
200,000

150,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 102

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(2514)
(2515)

2514 อาคารเรียนแบบ 017 งานพืน้ งานรางน้้า ท่อน้้าลงโรงเรียนบ้านตาเลียว ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
2515 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานประตู หน้าต่าง โรงเรียนบ้านโป่งวัว ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

150,000
100,000

(2516)

2516 อาคารเรียนแบบ สปช 103/26งานรื้อถอน งานหน้าต่าง ประตู งานทาสี โรงเรียนบ้านโคกวัด ต.ขุนซ่อง อ.แก่ง
หางแมว จ.จันทบุรี
2517 อาคารเรียนแบบ สปช 201/26 งานประตู-หน้าต่าง งานติดตั้งแผงลวดตาข่าย อาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง
งานพืน้ โรงเรียนวัดขุนซ่อง ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
2518 อาคารเรียนแบบ 017 งานหน้าต่าง-ประตูโรงเรียนวัดเกาะตะเคียน ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
2519 อาคารเรียนแบบ 017 งานรางระบายน้้า งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนวัดเนินสูง ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.
จันทบุรี
2520 อาคารเรียนแบบ 004 งานผนัง งานประตูโรงเรียนวัดแขมหนู ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
2521 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานพืน้ โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

150,000

2522 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช 201/26 งานพืน้ อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานทาสี ส้วมแบบ สปช
601/26 งานประตู งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านซอยสอง ต.สามพีน่ ้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
2523 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 จ้านวน 2 หลัง งานพืน้ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง ต.สามพีน่ ้อง อ.แก่งหางแมว จ.
จันทบุรี
2524 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานทาสี รั้วโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านแก่งน้อย ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
2525 อาคารเรียนแบบ ป 1 ข งานทาสี อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช 202/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านมาบโอน ต.เขา
บายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
2526 อาคารเรียนแบบ 004 บันได ทางเดิน งานพืน้ โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
2527 อาคารเรียนแบบ สปช 104/26 งานพืน้ งานทาสี งานฝ้าโรงเรียนวัดหนองคัน ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

150,000

2528 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานพืน้ และฟุตบาท รั้วโรงเรียน งานประตูโรงเรียนบ้านยางระหง ต.กระแจะ อ.นายาย
อาม จ.จันทบุรี
2529 อาคารเรียนแบบ 004 งานทาสี งานฝาผนังโรงเรียนวัดหนองแหวน ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
2530 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานทาสี งานประตูโรงเรียนบ้านเขามะปริง ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

100,000

2531 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านคลองลาว ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
2532 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนวัดหนองไทร ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
2533 อาคารเรียนแบบ ป 1ข งานพืน้ งานบันได อาคารโรงอาหารคอบบร้าโกลด์ งานพืน้ อาคารส้วมแบบ สปช
604/45 งานพืน้ โรงเรียนบ้านสะพานเลือก ต.ทุง่ เบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
2534 อาคารเรียนแบบ ป1 ข งานทาสีโรงเรียนวัดทุง่ เบญจา ต.ทุง่ เบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
2535 อาคารเรียนแบบ 008 งานทาสีโรงเรียนวัดเขาวงกต ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
2536 อาคารเรียนแบบ ป 3 ข ทาสีโรงเรียนวัดเกาะขวาง ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
2537 อาคารเรียนแบบ ป 1 ข งานทาสีโรงเรียนวัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ)์ ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี
จ.จันทบุรี
2538 อาคารเรียนแบบ ป 1 ข งานทาสีโรงเรียนวัดเนินยาง ต.คมบาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
2539 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานพืน้ โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.
จันทบุรี

150,000
150,000
150,000

(2517)
(2518)
(2519)
(2520)
(2521)
(2522)
(2523)
(2524)
(2525)
(2526)
(2527)
(2528)
(2529)
(2530)
(2531)
(2532)
(2533)
(2534)
(2535)
(2536)
(2537)
(2538)
(2539)

200,000
150,000
150,000
100,000
100,000

150,000
100,000
100,000
150,000
150,000

150,000
100,000

100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 103

หน่วย : บาท

รายการ
(2540)
(2541)
(2542)
(2543)
(2544)
(2545)
(2546)
(2547)
(2548)
(2549)
(2550)
(2551)
(2552)
(2553)
(2554)
(2555)
(2556)
(2557)
(2558)
(2559)
(2560)
(2561)
(2562)

จานวนเงิน

2540 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 (หลังที่ 1) งานพืน้ อาคารเรียนแบบ สปช 105/29(หลังที่ 2) งานพืน้ อาคาร
เอนกประสงค์แบบ 312/28 งานพืน้ โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
2541 อาคารเรียนแบบ สปช 104/26 งานพืน้ อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช202/26 งานพืน้ โรงเรียนวัดวังเวียน ต.วัง
โตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
2542 อาคารเรียนแบบ สปช 2/28 ทาสีโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
2543 ส้านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา( อาคารห้องพัสดุ ) งานพืน้ งานผนัง งานทาสีโรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1 ต.ตลาด
อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
2544 อาคารเรียนแบบ ป 1 ข งานขัดขูดล้างทางความสะอาด งานทาสีโรงเรียนวัดเสม็ดงาม ต.หนองบัว อ.เมือง
จันทบุรี จ.จันทบุรี
2545 อาคารเรียนแบบ 017 งานทาสี โรงฝึกงาน(โรงอาหาร) งานติดตั้งรั้วพร้อมประตูโรงเรียนวัดหนองบัว ต.หนองบัว
อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
2546 อาคารเรียนแบบ 008 งานทาสี อาคารเรียนแบบ ป 1 ข งานทาสีโรงเรียนวัดสิงห์ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.
จันทบุรี
2547 อาคารเรียนแบบ 004 งานทาสีโรงเรียนวัดโป่งแรด ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
2548 อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 งานทาสีโรงเรียนสฤษดิเดช ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
2549 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช 202/26 งานหลังคา รางน้้า งานประตูโรงเรียนบ้านวังปลา ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่
จ.จันทบุรี
2550 อาคารเอนกประสงค์แบบสร้างเอง งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนวัดพลับ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

150,000

2551 อาคารเรียนแบบ 006 งานต่อเติมหลังคา อาคารเรียนแบบ 017 งานต่อเติมหลังคาโรงเรียนวัดดอนตาล ต.
พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
2552 อาคารโรงอาหารแบบสร้างเอง งานพืน้ โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา ต .เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
2553 อาคารโรงอาหาร(แบบสร้างเอง) งานหลังคาโรงเรียนวัดแก่งหางแมว ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

150,000

2554 อาคารเอนกประสงค์แบบ 202/26 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนวัดหนองสีงา ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
2555 อาคารเอนกประสงค์ แบบสร้างเอง (โรงอาหาร ห้องประชุม ) งานทาสี รั้วโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านช้าโสม
ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
2556 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช 206/26 งานทาสีโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
2557 งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว งานโครงสร้าง ทางเดิน งานพืน้ โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.
จันทบุรี
2558 อาคารส้วมแบบ 401 งานหลังคา งานพืน้ งานทาสีส้วมแบบ สปช 601/26 งานหลังคา งานพืน้ งานทาสี
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
2559 อาคารส้วม งานปูพนื้ อาคารเรียนแบบ สปช 105/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านสังข์ทอง ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.
จันทบุรี
2560 อาคารห้องส้วม-ห้องน้้าแบบสร้างเอง งานสุขาภิบาล และสุขภัณฑ์ งานพืน้ งานประตูโรงเรียนวัดท่าแคลง ต .
สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
2561 อาคารโรงฝึกงานแบบสร้างเอง งานหลังคา งานเสา งานพืน้ ส้วมแบบ สปช 604/45 งานประตู เปลี่ยนโถส้วม
โรงเรียนบ้านต้นกระบก ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
2562 อาคารโดมเอนกประสงค์แบบสร้างเอง งานต่อเติมหลังคาโรงเรียนวัดจันทนาราม ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.
จันทบุรี

100,000
100,000

100,000
150,000
300,000
100,000
150,000
150,000
100,000
300,000
100,000
100,000

150,000
150,000

200,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 104

หน่วย : บาท

รายการ
(2563)

จานวนเงิน
100,000

(2564)

2563 บ้านพักครูแบบกรมสามัญ งานพืน้ งานสุขาภิบาลและสุขภัณฑ์ งานประตู หน้าต่าง งานทาสี งานผนังโรงเรียนวัด
เขาน้อย ต.คมบาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
2564 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถมดินโรงเรียนบ้านเจ้าหลาว ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

(2565)

2565 ลานเอนกประสงค์ระหว่างอาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า ต.ทุง่ เบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

200,000

(2566)

2566 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาลานกีฬาเอนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนวัดโขดหอย ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.
จันทบุรี
2567 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม งานรางระบายน้้า งานหลังคาคลุมทางเดินโรงเรียนวัดสนามไชย ต.สนามไชย อ.นายาย
อาม จ.จันทบุรี
2568 ปรับปรุงสนามกีฬาบาสเกตบอล งานพืน้ โรงเรียนวัดทองทัว่ ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
2569 บ้านพักครูแบบกรมสามัญ งานพืน้ งานสุขาภิบาลและสุขภัณฑ์ งานประตู หน้าต่าง งานทาสี งานผนังโรงเรียน
บ้านท่าแฉลบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
2570 านปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว งานเสา งานปูน งานทาสีโรงเรียนบ้านคลองน้้าใส ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
2571 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งาน ทาสี งานประตูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 ต.สองพีน่ ้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
2572 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งานคาน งานเสาโรงเรียนวัดนายายอาม ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
2573 รั้วโรงเรียน งานติดตั้งเหล็ก งานก่อผนัง งานประตูโรงเรียนวัดเนินโพธิ์ ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
2574 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งานโครงสร้าง งานเหล็กเสริมโรงเรียนวัดแสลง ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

100,000

200,000
100,000
150,000

(2578)

2575 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน งานพืน้ ถนนโรงเรียนบ้านแก้ว ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
2576 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน งานพืน้ ถนนโรงเรียนวัดคลองขุด ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
2577 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน งานปรับพืน้ และเทพืน้ โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.
จันทบุรี
2578 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน งานปรับพืน้ งานคอนกรีตโรงเรียนวัดร้าพัน ต .ร้าพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

(2579)

2579 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน งานพืน้ งานคอนกรีตโรงเรียนวัดสามผาน ต .สองพีน่ ้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

150,000

(2580)
(2581)

2580 อาคารเรียนแบบ 014 งานพืน้ และ แบบ 017 งานพืน้ โรงเรียนวัดคมบาง ต.คมบาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
2581 บ้านพักครูแบบกรมสามัญ งานหลังคา งานพืน้ งานผนัง งานประตู หน้าต่าง ห้องน้้า -ห้องส้วมในบ้านพัก งานผนัง
งานพืน้ งานประตู งานสุขภัณฑ์ โรงเรียนวัดหมูดุด ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
2582 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานโครงสร้าง งานพืน้ โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
2583 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานรื้อถอน งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดมาบไผ่ ต.มาบไพ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
2584 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานรางน้้าโรงเรียนบ้านซับตารี ต.ทุง่ ขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
2585 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานหลังคา โรงเรียนบ้านคลองคต ต.หนองตาคง อ.โป่งน้้าร้อน จ.จันทบุรี
2586 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานรางน้้าโรงเรียนบ้านน้้าตกพลิ้ว ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
2587 อาคารโรงอาหาร (แบบสร้างเอง) งานโครงสร้าง งานหลังคา งานทาสี โรงเรียนพลิ้ว ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.
จันทบุรี
2588 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานหลังคา งานรางน้้า โรงเรียนวัดพังงอน ต.ทับไทร อ.โป่งน้้าร้อน จ.จันทบุรี

100,000
100,000

2589 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานรื้อถอน งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านคลองบอน ต.หนองตาคง อ.โป่งน้้าร้อน จ.
จันทบุรี

150,000

(2567)
(2568)
(2569)
(2570)
(2571)
(2572)
(2573)
(2574)
(2575)
(2576)
(2577)

(2582)
(2583)
(2584)
(2585)
(2586)
(2587)
(2588)
(2589)

100,000

100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000

150,000

100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 105

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(2590)

2590 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานรื้อถอน งานพืน้ โรงเรียนบ้านเขาหอม ต.โป่งน้้าร้อน อ.โป่งน้้าร้อน จ.จันทบุรี

150,000

(2591)

2591 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานหลังคา งานประตู -หน้าต่าง โรงเรียนบ้านคลองตาคง ต.โป่งน้้าร้อน อ.โป่งน้้าร้อน
จ.จันทบุรี
2592 อาคารเรียน แบบ สปช.รย 106 งานพืน้ งานบันไดโรงเรียนวัดขนุน ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
2593 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 จ้านวน 2 หลัง งานประตู - หน้าต่าง โรงเรียนวัดทุง่ กบิล ต.คลองพลู อ.
เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
2594 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานรื้อถอน งานประตู - หน้าต่าง โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี ต.ทุง่
ขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
2595 อาคารเรียน แบบ 017 งานรื้อถอน งานหลังคาโรงเรียนวัดบางกะไชย ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
2596 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานพืน้ งานบันได โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน ต.โป่งน้้าร้อน อ.โป่งน้้าร้อน จ.
จันทบุรี
2597 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานทาสี โรงเรียนบ้านทุง่ ม่วง ต.ทับไทร อ.โป่งน้้าร้อน จ.
จันทบุรี
2598 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานรางน้้าโรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.
จันทบุรี
2599 ห้องสมุด งานสุขภัณฑ์ งานหลังคา งานพืน้ ห้องดนตรีไทย งานหลังคา งานทาสี โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ต.เทพ
นิมิต อ.โป่งน้้าร้อน จ.จันทบุรี
2600 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และอาคารเรียนแบบ แบบ สปช.104/26 งานประตู งานรางน้้า งานทาสี
ห้องสมุด (แบบก้าหนดเอง) งานประตู งานทาสีโรงเรียนบ้านป่าวิไล ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้้าร้อน จ.จันทบุรี
2601 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานพืน้ งานรางน้้า โรงเรียนวัดตะเคียนทอง ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

100,000

2602 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโป่งน้้าร้อน ต.โป่งน้้าร้อน อ.โป่งน้้าร้อน
จ.จันทบุรี
2603 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26, แบบ ป 1 ก และ แบบ ป1 ข งานพืน้ งานประตู โรงเรียนบ้านจางวาง ต.หนอง
ตาคง อ.โป่งน้้าร้อน จ.จันทบุรี
2604 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานทาสีโรงเรียนวัดท่าเขา ต.ปากน้้าแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
2605 อาคารเรียน แบบ 004 งานผนัง งานทาสี โรงเรียนบ้านประตง(อนุบาลอ.สอยดาว) ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.
จันทบุรี
2606 อาคารเรียนอนุบาล งานพืน้ งานทาสี โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
2607 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานทาสีโรงเรียนบ้านช้างข้าม ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
2608 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานทาสีโรงเรียนวัดซึ้งบน ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
2609 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานทาสี งานขัดพืน้ โรงเรียนโฆวินฑะ ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
2610 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานทาสี โรงเรียนวัดเวฬุวัน ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี
2611 อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 งานทาสีโรงเรียนบ้านจันทเขลม ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
2612 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 (2หลัง) งานทาสีโรงเรียนหนองมะค่า ต.ทุง่ ขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

200,000

2613 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 (2 หลัง) งานทาสีโรงเรียนวัดน้้าขุ่น ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
2614 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานทาสี โรงเรียนวัดอิมงั้ ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
2615 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข และอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานพืน้ งานทาสี โรงเรียนวัดวังสรรพรส ต.บ่อ
อ.ขลุง จ.จันทบุรี

150,000
150,000
100,000

(2592)
(2593)
(2594)
(2595)
(2596)
(2597)
(2598)
(2599)
(2600)
(2601)
(2602)
(2603)
(2604)
(2605)
(2606)
(2607)
(2608)
(2609)
(2610)
(2611)
(2612)
(2613)
(2614)
(2615)

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000

150,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
200,000
100,000

หน ้าที่ 106

หน่วย : บาท

รายการ
(2616)
(2617)
(2618)
(2619)
(2620)
(2621)
(2622)
(2623)
(2624)
(2625)
(2626)
(2627)
(2628)
(2629)
(2630)
(2631)
(2632)
(2633)
(2634)
(2635)
(2636)
(2637)
(2638)
(2639)
(2640)
(2641)
(2642)
(2643)
(2644)

2616 อาคารเรียน แบบ 004 งานทาสีโรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
2617 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานทาสีโรงเรียนวัดพลวง ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
2618 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานทาสี งานประตู - หน้าต่างโรงเรียนบ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้้าร้อน จ.
จันทบุรี
2619 อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 งานพืน้ อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานพืน้ โรงเรียนราษฎร์พฒ
ั นาสามัคคี ต.
หนองตาคง อ.โป่งน้้าร้อน จ.จันทบุรี
2620 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโพธิ์ ต.หนองตาคง อ.โป่งน้้าร้อน จ.จันทบุรี
2621 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานรางน้้า งานทาสี บ้านพักครู แบบกรมสามัญ งานหลังคา งานประตู -หน้าต่าง
โรงเรียนบ้านปัน้ หม้อ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้้าร้อน จ.จันทบุรี
2622 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานพืน้ งานทาสี อาคารเรียน แบบ 017 งานพืน้ ส้วม แบบสร้างเอง งานประตู
โรงเรียนวัดคลองพลู ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
2623 อาคารเรียน (แบบก้าหนดเอง) งานรื้อถอน งานพืน้ งานประตู - หน้าต่าง งานทาสี อาคารเรียน แบบ สปช.
103/26 งานหน้าต่างโรงเรียนวัดท่าหัวแหวน ต.ปากน้้าแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
2624 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานทาสี โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
2625 ห้องสมุด งานพืน้ โรงเรียนวัดสะตอน้อย ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี
2626 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้้าร้อน จ.จันทบุรี
2627 อาคารเรียน แบบ 017 งานพืน้ อาคารเรียน แบบ 004 งานพืน้ อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียน
บ้านตามูล ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
2628 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านดงจิก ต.ทับไทร อ.โป่งน้้าร้อน จ.จันทบุรี
2629 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานบันไดโรงเรียนบ้านทับช้าง ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
2630 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
2631 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านเขาทอง ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
2632 อาคารเรียน แบบ 004 งานรื้อถอน งานผนัง งานทางเท้า ค.ส.ล. งานบันไดโรงเรียนปากน้้าแหลมสิงห์ ต.ปากน้้า
แหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
2633 อาคารเรียน แบบ 008 งานผนัง งานประตู - หน้าต่าง งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์
นุกูล) ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
2634 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนมิตรภาพ 20 ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
2635 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานพืน้ โรงเรียนวัดน้้ารัก ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี
2636 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนวัดตกพรม ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี
2637 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
2638 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนวัดหนองชิ่ม ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
2639 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานพืน้ โรงเรียนบ้านชากไทย ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
2640 อาคารส้านักงาน สปอ. (เดิม) งานเหล็กดัดหน้าต่าง งานประตู โรงเรียนวัดทับไทร ต.ทับไทร อ.โป่งน้้าร้อน จ.
จันทบุรี
2641 งานพืน้ ทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านบ่อ ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
2642 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข และอาคารเรียนแบบ 017งานหลังคา งานทาสี โรงเรียนวัดวันยาวล่าง ต.วันยาว
อ.ขลุง จ.จันทบุรี
2643 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานหลังคา อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา โรงเรียนวัดปากน้้า
(ประสาทวิทยาคาร) ต.ปากน้้าแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
2644 งานหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารโรงเรียนวัดเขาตาหน่วย ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

จานวนเงิน
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
200,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
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รายการ
(2645)
(2646)
(2647)
(2648)
(2649)
(2650)
(2651)
(2652)
(2653)
(2654)
(2655)
(2656)
(2657)
(2658)
(2659)
(2660)
(2661)
(2662)
(2663)
(2664)
(2665)
(2666)
(2667)
(2668)
(2669)
(2670)
(2671)
(2672)

จานวนเงิน

2645 งานหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารโรงเรียนบ้านแหลมสิงห์ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
2646 อาคารเรียน แบบ 003 งานหลังคาโรงเรียนวัดตะปอนน้อย ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
2647 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านนาสนาดก์ ต.หนองตาคง อ.โป่งน้้าร้อน จ.
จันทบุรี
2648 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข จ้านวน 2 หลัง งานทาสี โรงเรียนบ้านทุง่ บอน ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
2649 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานหลังคา งานพืน้ ส้วม แบบ 1 ทีน่ งั่ งานหลังคา งานประตู โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6
ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
2650 อาคาเรียน แบบบริจาค งานทาสี โรงเรียนบ้านหนองระหาน ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
2651 ต่อเติมพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ต.โป่งน้้าร้อน อ.โป่งน้้าร้อน จ.จันทบุรี
2652 โรงเรือนเผาขยะ งานหลังคา งานพืน้ งาน หลังคาทางเชื่อม งานรางน้้า งานทางเชื่อมอาคาร โรงเรียนวัดทุง่ เพล ต.
ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี
2653 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานหลังคา งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านหนองสลุด ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
2654 งานวางท่อระบายน้้าโรงเรียนวัดส้าโรง ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
2655 อาคารเรียน แบบ 008 งานพืน้ งานรางน้้า งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดซึ้งล่าง(ประชาอุทศิ พิทยาคาร) ต.วันยาว
อ.ขลุง จ.จันทบุรี
2656 ส้วม แบบ สปช.601/26 จ้านวน 2 หลัง งานรื้อถอนงานประตู งานสุขภัณฑ์ งานพืน้ งานทาสี งานสุขาภิบาล
โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
2657 ส้วม แบบ 401 งานระบบสุขาภิบาล งานประตู งานสุขภัณฑ์ งานผนัง งานทาสี โรงเรียนวัดวังจะอ้าย ต.มะขาม
อ.มะขาม จ.จันทบุรี
2658 อาคารอเนกประสงค์ งานรื้อถอน งานผนัง งานพืน้ งานทาสี โรงเรียนบ้านวังตัก ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี
2659 อาคารอเนกประสงค์ แบบสามัญ 336 งานพืน้ งานประตู - หน้าต่าง โรงเรียนบ้านแปลง ต.หนองตาคง อ.โป่งน้้า
ร้อน จ.จันทบุรี
2660 อาคารอเนกประสงค์ แบบสามัญ 312 งานผนัง งานทาสี โรงเรียนบ้านอีมุย ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

100,000
150,000
150,000

2661 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.
จันทบุรี
2662 ส้วม แบบก้าหนดเอง งานหลังคา งานผนัง โรงเรียนวัดบ้านอ่าง ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
2663 ส้วม แบบก้าหนดเอง งานหลังคา งานพืน้ งานผนัง งานประตู งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์หอ้ งน้้า งานทาสี โรงเรียน
วัดบางสระเก้า ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
2664 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 งานฝ้าเพดานงานพืน้ โรงเรียนบ้านทัพนคร ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี

100,000

2665 อาคารโรงอาหาร แบบ สร้างเอง งานพืน้ โรงเรียนบ้านตาเรือง ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
2666 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านคลองน้้าเป็น ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
2667 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านสวนส้ม ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
2668 อาคารโรงอาหาร แบบสร้างเอง และห้องสมุด งานพืน้ โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) ต.พลวง อ.เขาคิชฌ
กูฏ จ.จันทบุรี
2669 อาคารโรงอาหาร แบบสร้างเอง งานพืน้ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
2670 อาคารโรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนวัดมะทาย ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
2671 อาคารอเนกประสงค์ แบบสามัญ 312 งานพืน้ โรงเรียนบ้านตรอกนอง ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
2672 อาคารอเนกประสงค์ งานประตู - หน้าต่าง อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานทาสีโรงเรียนวัดโป่ง ต.ปัถวี อ.
มะขาม จ.จันทบุรี

200,000
100,000
150,000
150,000

100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000

150,000
100,000
100,000

150,000
100,000
150,000
150,000
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(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 โรงเรียนบ้านมะขาม
ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

200,000

(2674)

2674 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานรางน้้า งานทาสี โรงเรียนบ้านกระทิงทอง ต.ปะตง อ.สอย
ดาว จ.จันทบุรี
2675 บ้านพักครู งานหลังคา งานทาสี โรงเรียนบ้านทุง่ กร่าง ต.ทับไทร อ.โป่งน้้าร้อน จ.จันทบุรี
2676 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ งานพืน้ งานผนัง งานประตู - หน้าต่าง ห้องน้้านักเรียน งานหลังคา งานพืน้ งานประตู
งานสุขภัณฑ์ งานทาสี โรงเรียนบ้านเขาแก้ว ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
2677 ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านไทรงาม ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
2678 ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบอน ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้้าร้อน จ.จันทบุรี
2679 อาคาร สพป.จันทบุรี เขต 2 งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานผนัง งานทาสี งานสุขภัณฑ์ งานทางลาด คนพิการ
งานเดินท่อโสโครก งานเดินท่อน้้าดี งานวัสดุทอ่ น้้าและอุปกรณ์ โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 2 ต.ตลาด อ.เมือง
จันทบุรี จ.จันทบุรี

100,000

150,000

(2688)
(2689)
(2690)

2680 อาคารเรียน สปช.105/29 งานผนังคสล. คานคสล. งานฝ้าโรงเรียนบ้านวังตะเคียน ต.วังตะเคียน อ.เมือง
ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
2681 อาคารเรียน สปช.105/29 พืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
2682 พืน้ คอนกรีตระหว่างอาคารโรงเรียนบ้านวนท่าแครง ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
2683 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.
ฉะเชิงเทรา
2684 อาคารเรียน ป.พิศษ งานผนัง อาคารอเนกประสงค์ ฝ้า ทาสีโรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง
ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
2685 อาคารเรียน 105/29งานหลังคาโรงเรียนสุเหร่าสมอเซ ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
2686 ห้องสมุด งานฝ้า ทาสีโรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
2687 ปรับปรุงห้องพิเศษบ้านนักวิทยาศาสตร์ สร้างแหล่างเรียนรู้ แซนสเตชั่น ดอร์อิ้ง อาร์ชโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิ
ราชรังสฤษฎิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
2688 อาคารเรียน ป.1 ข ทาสีโรงเรียนวัดเกาะจันทาราม ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
2689 อาคารเรียน แบบกรมสามัญทาสีโรงเรียนวัดบางพระ ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
2690 อาคารเรียนสปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดชนะสงสาร ต.นครเนืง่ เขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

(2691)
(2692)
(2693)
(2694)
(2695)
(2696)
(2697)
(2698)
(2699)
(2700)

2691 อาคารเรียน008 งานหลังคาโรงเรียนวัดโพธาราม ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
2692 อาคารเรียน ป.1ข.และสปช.105/29 ทาสีโรงเรียนวัดบ้านนา ต.บางกะไห อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
2693 อาคารอเนกประสงค์แบบ พิเศษ งานฝ้าโรงเรียนวัดบางปลานัก ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
2694 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนวัดนิโครธาราม ต.ท่าไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
2695 อาคารอเนกประสงค์ ฝ้าโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
2696 โรงอาหาร พืน้ คสล.โรงเรียนวัดประตูน้าท่าไข่ ต.ท่าไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
2697 อาคารเรียน003 ฝ้า ยิบซั่มทาสีโรงเรียนวัดเทพนิมิตร ต.ท่าไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
2698 งานพืน้ ผิวหินขัดโรงเรียนวัดดอนทอง ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
2699 งานพืน้ คสล.โรงเรียนวัดนครเนือ่ งเขต ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
2700 อาคารเรียน สปช.105/29 พืน้ คสล.ทสีรางน้้าโรงเรียนวัดบางปรง ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

150,000
150,000
138,400
100,000
100,000
150,000
100,000
300,000
150,000
150,000

(2675)
(2676)
(2677)
(2678)
(2679)

(2680)
(2681)
(2682)
(2683)
(2684)
(2685)
(2686)
(2687)

111,200
150,000
150,000
100,000
300,000

100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
300,000
100,000
143,000
150,000

หน ้าที่ 109

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(2701)

2701 อาคารเรียน กรมสามัญ งานหลังคาฝ้า เพดานโรงเรียนบ้านแขวงกลั่น ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

96,300

(2702)

2702 อาคารเรียน ป.1 ขงานฝา ถมทรายสนาม โรงเรียนบ้านเกาะดอน ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

100,000

(2703)
(2704)
(2705)
(2706)
(2707)
(2708)
(2709)
(2710)
(2711)
(2712)

2703 อาคารเรียน 008 งานเสาโรงเรียนวัดจรเข้น้อย ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
2704 อาคารเรียน ป.1 ข กันสาดโรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
2705 อาคารเรียน แบบพิเศษ งานสีโรงเรียนวัดเกาะ ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
2706 อาคารเรียน 105/29 พืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดจุกเฌอ ต.คลองจุกกระเฌอ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
2707 ห้องส้วม พืน้ ระตู กันสาด โรงเรียนสุเหร่าลาดน้้าขาว ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
2708 อาคารเรียน ป.1 ข เทพืน้ คสลถนนโรงเรียนวัดหนามแดง ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
2709 อคารเรียน หลังคาประตูเหล็กโรงเรียนวัดสมานรัตนาราม ต.-บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
2710 อาคารเรียนแบบพิเศษ งานหลังคาโรงเรียนวัดเทีย่ งพิมลมุข ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
2711 อคาร105/29พืน้ ปูกระเบ้้องโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาท้า ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
2712 อาคารเรียน 105/29 งานหลังคากันสาดโรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุงศักดิ์ ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.
ฉะเชิงเทรา
2713 อาคารเรียน ป.1 ข งานเสา ทาสีโรงเรียนวัดตะพังคลี ต.โพรงอากาศ อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2714 สนามกีฬางานพืน้ คสล.โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ ต.สิงโตทอง อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2715 บ้านพักครู งานพืน้ งานผนัง งานประตู หน้าต่าง สุขภัณฑ์ส้วมโรงเรียนวัดบน ต .บางปะกง อ.บางปะกง จ.
ฉะเชิงเทรา
2716 อาคารเรียน 105/29 งานหลังคา พืน้ คสล.โรงเรียนปากคลองบางขนาก ต.บางขนาก อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

100,000
150,000
149,800
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000

2717 อาคารเรียน 105/29 งานหน้าต่าง งานสีโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 ต.สิงโตทอง อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2718 ปรับปรุงห้องคอมฯประตูหน้าต่าง ฝากระจกโรงเรียนวัดไผ่ด้า ต.ศาลาแดง อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2719 อาคารเรียน 105/29 งานสีโรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา ต.บึงน้้ารักษ์ อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2720 อาคารเรียน 217งานฝ้าโรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2721 อาคารโรงอาหาร งานสีโรงเรียนสุเหร่าสมอเอก ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2722 อาคารเรียน 105/29งานพืน้ โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ ต.บึงน้้ารักษ์ อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2723 อคารเรียน 017งานผนัง งานสีโรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 ต.บึงน้้ารักษ์ อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2724 ส้วมงานหลังคาสุขภัณฑ์ ประตู งานสีโรงเรียนวัดบึงน้้ารักษ์ ต.บึงน้้ารักษ์ อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2725 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ พืน้ ทาสีปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ พืน้ ทาสีโรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 ต.หมอนทอง อ.
บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2726 บ้านพักครูงานฝ้าเพดานงานพืน้ ประตู หน้าต่าง งานสี งานหลังคาโรงเรียนปากบึงสิงโต ต.สิงโตทอง อ.บางน้้า
เปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2727 อคารเรียน แบบป.1 ข งานพืน้ โรงเรียนวัดบึงตาหอม ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2728 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2729 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข งานหลังคาโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร ต.หมอนทอง อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2730 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานสี ส้วม งานหลังคางานประตูโรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ ต.บางน้้าเปรี้ยว
อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2731 อาคารเรียน 105/29 งานสี อาคารอเนกประสงค์งานสีโรงเรียนสิทธิสุนทรอุทศิ ต.โพรงอากาศ อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.
ฉะเชิงเทรา
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จานวนเงิน

2732 อาคารเรียน ป.1 ข รางน้้า อาคารเรียน 017 รางน้้าโรงเรียนวัดหลวงแพ่ง ต.ศาลาแดง อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.
ฉะเชิงเทรา
2733 ห้องคอมพิวเตอร์ ประตู หน้าต่าง งานพืน้ สีโรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

100,000

2734 โรงอาหาร งานแผงเหล็ก งานพืน้ ส้วม ประตู งานสีโรงเรียนสุเหร่าล้าชะล่า ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.
ฉะเชิงเทรา
2735 อาคารเรียน 017 งานสีโรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2736 บ้านพักครู งานฝ้า พืน้ งานสีโรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2737 อาคาร 017 งานสีโรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2738 อาคารเรียน 105/29 งานพืน้ โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 ต.บางน้้าเปรี้ยว อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2739 อาคารเรียน 105/29 งานหลังคาโรงเรียนวัดคลอง 18 ต.หมอนทอง อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2740 ปรับปรุงรั้ว คอนกรีต โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม ต.บึงน้้ารักษ์ อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2741 อาคารเรียน 105/29 งานพืน้ โรงเรียนวัดคลองเจ้า ต.ศาลาแดง อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2742 อาคารเรียน 105/26 ทาสี ป.1 ข ทาสี รั้วโรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 ต.หมอนทอง อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

149,900

2743 โรงอาหาร ประตู เหล็กดัดโรงเรียนสุเหร่าคู้ ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2744 อาคารเรียน ป.1 ข งานพืน้ โรงเรียนวัดแคราย ต.ศาลาแดง อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2745 ลานกีฬาอเนกประสงค์ งานพืน้ คสล.โรงเรียนตลาดคลอง 16 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2746 อาคารเรียน 017 งานพืน้ โรงเรียนวัดญาณรังษาราม ต.โพรงอากาศ อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2747 อาคารเรียน ป.พิเศษ งานหลังคาโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.ศาลาแดง อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2748 อาคารเรียน แบบ 105/29 งานหลังคาโรงเรียนบึงสิงโต ต.หมอนทอง อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2749 อาคารเรียน ป.1 ข งานเสา งานหน้าต่างโรงเรียนวัดบางสาย ต.โพรงอากาศ อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2750 บ้านพักครู งานเสา อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านดอนเกาะกา ต .ดอนเกาะกา อ.บางน้้าเปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา
2751 บ้านพักครู งานหลังคา อาคารโรงพละ งานหลังคา ปรับปรุงภู้ทัศน์ งานพืน้ คสล .โรงเรียนวัดประชาบ้ารุง ต.บาง
ขนาก อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2752 อาคารเรียน ป.1ฉ งานพืน้ คสล.งานบันไดโรงเรียนบ้านคลอง 21 ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
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2753 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามงานพืน้ โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ ต.โยธะกา อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2754 ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ งานฝ้างานหน้าต่าง งานสี ห้องอนุบาล งานประตู หน้าต่างโรงเรียนวัดบึงทองหลาง ต .
ศาลาแดง อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2755 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบึงเทพยา ต.บางน้้าเปรี้ยว อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2756 ห้องสมุด งานฝ้า งานพืน้ งานประตู หน้าต่าง งานสีโรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้้าเปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา
2757 อาคารเรียน ป.1 พิเศษ 2หลัง งานสี สนาม บีบแี อลโรงเรียนบ้านสีล้ง ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
2758 อคารเรียน 105/29 งานพืน้ โรงเรียนวัดบางผึ้ง ต.บางผึ้ง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
2759 อาคารเรียน 008 งานพืน้ โรงเรียนสกัด 80 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
2760 อาคารเรียน 017 งานพืน้ โรงเรียนสกัด 40 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
2761 ปรับปรุงห้องดนตรีไทย งานประตู งานผนัง งานสีโรงเรียนวัดประชาบ้ารุงกิจ ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.
ฉะเชิงเทรา
2762 อาคารเรียน 2/28 งานผนังโรงเรียนวัดล่าง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
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รายการ

จานวนเงิน

(2763)
(2764)

2763 โรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บ้ารุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
2764 อาคารเรียน 105/29 งานพืน้ งานบันได งานเสาโรงเรียนวัดบางสมัคร ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

150,000
200,000
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2765 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนประกอบราษฎร์บ้ารุง ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
2766 อาคารเรียน 008 งานสีโรงเรียนพระพิมลเสนี ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
2767 อาคารเรียน ป.1 ข งาน เสาโรงเรียนวัดผาณิตาราม ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
2768 อาคารอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนพรหมานุเคราะห์ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
2769 อาคารเรียน แบบพิเศษ งานสีโรงเรียนวัดเขาดิน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
2770 อาคารเรียน 008 พืน้ โรงเรียนวัดสนามจันทร์ ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
2771 อาคารเรียน ป.1 ขงานเสาโรงเรียนบ้านบางข้าว ต.บางผึ้ง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
2772 อาคารเรียน 105/29 งานพืน้ โรงเรียนวัดพิพธิ ประสาทสุนทร ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
2773 อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนวัดดอนทราย ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
2774 อาคารเรียน 004 งานสีโรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
2775 อาคารเรียน 017 งานพืน้ โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
2776 อาคารเรียน ป.1 ข งานผนัง งานสีโรงเรียนคลองตาเอี่ยม ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
2777 อาคารเรียน ป.1 ข งานผนัง งสนสี โรงเรียนวัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
2778 อาคารเรียน ป.1 ข งานพืน้ งานก่ออิฐ ฉาบงานประตูโรงเรียนจันทร์เจริญ ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
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2779 อาคารเรียน 105/29 งานฝ้า งานสีโรงเรียนแสมขาววิทยาคาร ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
2780 อาคารเรียน ป.1 ข งานหลังคาโรงเรียนวัดไชยธารา ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
2781 อาคารเรียน 017 งานสี งานฝาโรงเรียนสุเหร่าแคราย ต.บางน้้าเปรี้ยว อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2782 อคารเรียน 008งานหลังคาโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
2783 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วงสยสีโรงเรียนวัดคลองสวน ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
2784 อาคารเรียน ป.พิเศษ งานสีโรงเรียนวัดคลองต้นหมัน ต.คลองบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
2785 อาคารเรียน 008 งานสีโรงเรียนวัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บ้ารุง) ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
2786 อาคารเรียน 008 งานพืน้ โรงเรียนวัดสามกอ ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
2787 อาคารเรียน พืน้ คสล.โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี ต.แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
2788 อาคารเรียน ป 1ข งานทาสีโรงเรียนวัดลาดบัว ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
2789 อาคารเรียน ป.1 ขงานเสาโรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
2790 ปรับปรุงสนาม หินคลุกโรงเรียนวัดอินทาราม ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
2791 ปรับปรุงซ่อมแซมหน้าอาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บ้ารุง ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
2792 อาคารอเนกประสงค์งานหลังคาโรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ต.ท่าพลับ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
2793 อาคารเรียน แบบพิเศษ งานพืน้ โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบ้ารุง ต.โพรงอากาศ อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
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2794 อาคารอเนกประสงค์ งานตะแกงกั้นโรงเรียนวัดรามัญ ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2795 อาคารเรียน 004 งานหลังคาโรงเรียนวัดพนมพนาวาส ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
2796 ปรับทางเดินคอนกรีตโรงเรียนวัดกระทุม่ ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
2797 อาคารเรียน กรมสามัญงานพืน้ ติดตั้งมุง้ ลวด ห้องน้้าโรงเรียนวัดศรีมงคล ต .แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.
ฉะเชิงเทรา
2798 อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนวัดเทพราช ต.เทพราช. อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
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2799 อาคารเรียน 008 ปรับปรุงห้องเรียนงานบ้าน กั้นห้อง งานฝา ก่ออิฐฉาบปูน งานประตู หน้าต่าง งานสีโรงเรียน
วัดท่าสะอ้าน ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
2800 อาคารเรียน แบบ 017 งานหน้าต่างโรงเรียนวัดปากน้้า ต.ปากน้้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
2801 ปรับปรุงรั้วโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์ ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
2802 1.อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานปูกระเบือ้ ง งานหน้าต่าง 2. เทพืน้ คสล.อาคารประกอบ 3.สนามเด็กเล่น
ถมทรายโรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
2803 อาคารเรียนแบบ สปช. 101/26 งานฝาผนังและหน้าต่างโรงเรียนวัดกกสับ ต.ปากน้้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
2804 อาคารเรียน สปช.105/29งานปูกระเบือ้ ง ทาสีน้ามัน ทาทินเนอร์ ปรับปรุงสนามเด็กเล็กเล่น โรงเรียนวัดบางโรง
ต.บางโรง อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
2805 อาคารพยาบาล งานหลังคา ปูกระเบือ้ งและทาสีโรงเรียนวัดใหม่บางคล้า ต.บางสวน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
2806 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานทาสีโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
2807 อาคารเรียน ปูอิฐบล็อคทางเดินเท้าโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
2808 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานปูกระเบือ้ ง โรงเรียนวัดสนามช้าง ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
2809 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานติดตั้งประตูกระจก งานหน้าต่างกระจกโรงเรียนบ้านปลายคลอง ต.เสม็ด
เหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
2810 ปรับปรุงรั้วโรงเรียนโรงเรียนวัดบางกระเจ็ด ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
2811 อาคารเรียน แบบ ป.พิเศษ งานทาสีโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
2812 ปรับปรุงรั้วโรงเรียน และห้องน้้าห้องส้วมโรงเรียนวัดทางข้ามน้อย ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
2813 อาคารเรียน แบบ 017 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดหัวไทร ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
2814 โรงอาหาร ติดตั้งหลังคาเมทัลชีสโรงเรียนวัดคูมอญ ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
2815 ปรับปรุงบริเวณ ถมดินโรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
2816 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานปูกระเบือ้ ง โรงเรียนวัดนาเหล่าบก ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา
2817 ลานกีฬาเอนกประสงค์ งานเทพืน้ คสล.โรงเรียนวัดต้นตาล ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
2818 อาคารอเนกประสงค์ งานปูกระเบือ้ งและฝาผนังโรงเรียนวัดหนองปาตอง ต .หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา
2819 อาคารเรียน แบบ 008 งานทาสีโรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
2820 อาคารเรียน แบบ 008 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 และห้องสมุด งานทาสีโรงเรียนวัดหนองเค็ด ต.ท่าถ่าน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
2821 อาคารเรียนแบบ 017 งานโครงสร้าง,หลังคา, พืน้ ,ผนัง,ประตูหน้าต่าง,ทาสีโรงเรียนวัดโคกหัวข้าว ต.ท่าถ่าน อ.
พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
2822 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานหลังคาโรงเรียนวัดดอนทอง ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
2823 ปรับปรุงบริเวณ ถมทรายโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
2824 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดท่าเกวียน ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
2825 อาคารเรียนแบบ 019 กรมสามัญ งานฝ้าเพดานและประตูกระจกโรงเรียนวัดพงษาราม ต.เกาะขนุน อ.พนมสาร
คาม จ.ฉะเชิงเทรา
2826 อาคารเรียน แบบ สปช.202/26 งานหลังคา ฝ้าเพดาน ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ ต.เกาะขนุน อ.
พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
2827 1.อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา ฝ้าเพดาน 2.ห้องพลศึกษา งานฝ้าเพดาน ปูกระเบือ้ ง 3.อาคารเรียน แบบ
สปช.105/29 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดหนองเสือ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
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2828 อาคารเรียน แบบ สามัญ งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยพลู (ราษฎร์ทพิ ยานนท์) ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา
2829 ปรับปรุงรั้วโรงเรียนโรงเรียนวัดนาน้อย ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
2830 อาคารเรียน แบบ 008 งานทาสีโรงเรียนบ้านไร่ดอน ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
2831 ปรับปรุงพืน้ คสล.โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
2832 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานหลังคาโรงเรียนวัดหนองแหน ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

(2833)

2833 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดดงยาง ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

150,000

(2834)
(2835)

2834 1.โรงอาหาร 2.อาคารป.1ข งานทาสีโรงเรียนวัดสาวชะโงก ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
2835 1.อาคารเรียน แบบ 008 งานทาสี 2. อาคารเรียน แบบ ป.1ข งานทาสีโรงเรียนวัดบึงกระจับ ต.หนองแหน อ.
พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
2836 อาคารเรียน แบบ ป.1ข ,อาคารอเนกประสงค์ งานทาสีโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา
2837 ปรับปรุงถนน คสล. และ เทพืน้ คสล.โรงเรียนวัดบ้านซ่อง ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
2838 1.อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีภายในห้องเรียน 2.อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งานทาสีภายนอก
ห้องเรียน 3.ส้วมแบบกรมสามัญ 8 ทีน่ งั่ งานทาสีภายใน 4.ส้วมแบบกรมสามัญ 8 ทีน่ งั่ งานทาสีภายนอก
โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

150,000
100,000

2839 1.โรงอาหาร งานปูกระเบือ้ ง 2. รั้วโรงเรียน ทาสีโรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณาราม ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา
2840 อาคารเรียน งานทาสี ฝาผนังกั้นห้องโรงเรียนวัดหนองปรือ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
2841 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานปูกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านหนองหว้า ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

100,000

2842 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ติดตั้งกระจกกั้นห้องพร้อมประตูโรงเรียนบ้านหนองแสง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
2843 งานปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
2844 ปรับปรุงห้องดนตรีสากล(อาคารอเนกประสงค์)โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา
2845 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านช้าขวาง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

100,000

2846 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 และอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานติดตั้งกันสาดและงานปรับปรุงถนน
คสล.โรงเรียนบ้านปรือวาย ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
2847 ปรับปรุงรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านม่วงโพรง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
2848 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานรางน้้าฝนโรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา
2849 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองกลางดง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา
2850 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคากันสาดโรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสาร
คาม จ.ฉะเชิงเทรา
2851 อาคารเรียน แบบ ป.1ข งานเทพืน้ คสล.โรงเรียนวัดล้ามหาชัย ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

150,000

(2836)
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หน ้าที่ 114

หน่วย : บาท

รายการ
(2852)
(2853)
(2854)
(2855)
(2856)
(2857)
(2858)
(2859)
(2860)
(2861)
(2862)
(2863)
(2864)
(2865)
(2866)
(2867)
(2868)
(2869)
(2870)
(2871)
(2872)
(2873)
(2874)
(2875)

จานวนเงิน

2852 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และอาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26 ติดตั้งเหล็กดัดและประตูกระจก
โรงเรียนบางพะเนียง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
2853 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านอ่างทอง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

100,000

2854 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคากันสาด เทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านท่าม่วง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา
2855 ปรับปรุงพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านยางแดง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
2856 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองยาง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
2857 1.อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานปูกระเบือ้ ง, 2.อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านลาดกระทิง ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
2858 อาคารโรงอาหาร งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
2859 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 และอาคารเรียน แบบ ป.1ข งานทาสีโรงเรียนบ้านท่าซุง ต.ลาดกระทิง อ.สนาม
ชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
2860 1.อาคารเรียน แบบ ป.1ข งานฝ้าเพดาน ทาสี 2.อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้าน
ก.ม.7 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
2861 อาคารเรียน แบบ ป.1ข งานทาสีโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
2862 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดช้าป่างาม ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

100,000

2863 อาคารเรียนแบบ ป.1ข และอาคารเรียน แบบ สปช. 103/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ต.ท่ากระดาน อ.
สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
2864 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 งานปูกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านท่ากระดาน ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.
ฉะเชิงเทรา
2865 อาคารห้องสมุด งานหลังคา ฝ้าเพดานและทาสีโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.
ฉะเชิงเทรา
2866 1.บ้านพักครู แบบ สปช.303/28 2.อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 งานทาสีและงานหลังคาโรงเรียน
บ้านท่าเลียบ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
2867 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านนา ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.
ฉะเชิงเทรา
2868 โรงอาหาร งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโป่งเจริญ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
2869 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหินแร่ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

100,000

2870 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.
ฉะเชิงเทรา
2871 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

150,000

2872 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทุง่ ส่อหงษา ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.
ฉะเชิงเทรา
2873 โรงอาหาร งานปูกระเบือ้ ง กั้นฝาผนังโรงเรียนบ้านวังคู ต.ทุง่ พระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
2874 อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูป งานฝ้าเพดาน ,ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ต.ทุง่ พระยา อ.สนามชัยเขต จ.
ฉะเชิงเทรา
2875 เทพืน้ ถนน คสล.หน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม ต.ทุง่ พระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
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หน่วย : บาท

รายการ
(2876)
(2877)
(2878)
(2879)
(2880)
(2881)
(2882)
(2883)
(2884)
(2885)
(2886)
(2887)
(2888)
(2889)
(2890)
(2891)
(2892)
(2893)
(2894)
(2895)
(2896)
(2897)
(2898)
(2899)
(2900)

จานวนเงิน

2876 ส้วม แบบ สปช.601/29 งานหลังคา ,พืน้ โรงเรียนบ้านมาบนาดี ต.ทุง่ พระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
2877 1.อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานปูกระเบือ้ ง 2.อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียน
บ้านท่าทองด้า ต.ทุง่ พระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
2878 บ้านพักครู แบบ องค์การ งานฝ้าเพดาน ฝาผนังโรงเรียนบ้านคลองอุดม ต .ทุง่ พระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

150,000
150,000

2879 ปรับปรุงอาคารบริการสื่อการสอน งานโครงหลังคา,ฝาผนัง,ประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.ทุง่ พระยา
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
2880 อาคารเรียน แบบสร้างเอง งานหลังคาโรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
2881 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
2882 ปรับปรุงถนน คสล.โรงเรียนบ้านหนองน้้าขาวเจริญราษฎร์ ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
2883 งานหน้าต่างบานทึบ ทาสีภายนอกอาคารเรียน แบบ สปช. 101/26 และอาคารเรียน สปช. 105/26โรงเรียนบ้าน
เขาสะท้อน ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
2884 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 , อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26, อาคารเรียน แบบ สปช.102/26
งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บ้ารุง ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
2885 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.
ฉะเชิงเทรา
2886 ปรับปรุงรั้วโรงเรียน อาคารอเนกประสงค์ งานหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนทุง่ สะเดาประชาสรรค์ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา
2887 อาคารเรียน แบบ 008 งานทาสี งานฝ้าเพดาน, อาคารเรียน แบบ 017 งานประตูโรงเรียนวัดวังเย็น ต.วังเย็น อ.
แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
2888 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 และ สปช.105/29 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนตลาดบางบ่อ ต.แปลงยาว อ.แปลง
ยาว จ.ฉะเชิงเทรา
2889 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 งานปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านคลองสอง ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.
ฉะเชิงเทรา
2890 ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมเพือ่ การเรียนรู้ โดยรื้อถอนพืน้ คสล. และเทพืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนวัดหัวส้าโรง ต.หัวส้าโรง
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
2891 ปรับปรุงรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองสทิต ต.หัวส้าโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
2892 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ ต.หัวส้าโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

150,000

2893 อาคารอเนกประสงค์ แบบ กรมสามัญ งานปูกระเบือ้ ง ,ติดตั้งประตูลวดตาข่ายพร้อมผนังตาข่ายโรงเรียนวัดไผ่
แก้ว ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
2894 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.
ฉะเชิงเทรา
2895 อาคารเรียน แบบพิเศษ งานเทพืน้ คสล.โรงเรียนวัดหินดาษ ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
2896 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานหลังคา ,ติดตั้งประตูลวดตาข่ายพร้อมผนังตาข่ายโรงเรียนวัดสะแกงาม ต.ดง
น้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
2897 ปรับปรุงบริเวณ ถมดินโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
2898 ปรับปรุงพืน้ คสล.โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
2899 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ งานหลังคาและพืน้ โรงเรียนวัดไผ่ขวาง ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
2900 งานอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่ากลอย ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ
จ.ฉะเชิงเทรา
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หน่วย : บาท

รายการ
(2901)
(2902)
(2903)
(2904)
(2905)
(2906)
(2907)
(2908)
(2909)
(2910)
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จานวนเงิน

2901 ปรับปรุงรั้วโรงเรียนโรงเรียนวัดทุง่ ยายชี ต.ท่าตะ เกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
2902 อาคารอเนกประสงค์ สปช.105/26 งานพืน้ และประตู ทาสีโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่า
ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
2903 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานหลังคา และบ้านพักครูแบบ 301/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านท่าคาน ต.ท่า
ตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
2904 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่า
ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
2905 อาคารอเกประสงค์ แบบ สปช.203/26 งานหลังคากันสาด และปรับปรุงบริเวณ ถมดินโรงเรียนบ้านอ่างเตย ต.
ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
2906 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดเทพพนาราม ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

149,600
150,000

2907 ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.
ฉะเชิงเทรา
2908 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานหลังคาโรงเรียนสียัดพัฒนา ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
2909 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานปูกระเบือ้ ง,ติดตั้งประตูเหล็กดัดโรงเรียนบ้านกรอกสะแก ต.คลองตะเกรา
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
2910 ปรับปรุงรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองคอก ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
2911 ปรับปรุงเทพืน้ ถนน คสล.โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
2912 1.อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 2.ส้วม 3.อาคารเรียน แบบสร้างเอง งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเทพประทาน
ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
2913 อาคารเอนกประสงค์แบบสปช.204/26 งานเทคานและพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านทุง่ ส่าย ต.คลองตะเกรา อ.ท่า
ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
2914 อาคารแบบสปช.105/29งานติดตั้งหน้าต่างเหล็กดัดและเทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง ต.คลองตะเกรา
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
2915 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จ้านวน 3 หลัง งานติดตั้งประตู หน้าต่างเหล็กดัดโรงเรียนบ้านห้วยตะปอก ต.
คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
2916 อาคารเรียนแบบสปช.105/29หลังที1่ งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.
ฉะเชิงเทรา
2917 อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานปูกระเบือ้ งและเทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ
จ.ฉะเชิงเทรา
2918 อาคารเรียนแบบสปช.105/29งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังหิน ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
2919 อาคารเรียนแบบ008งานหลังคาแผงบังแดดโรงเรียนวัดศรีสุตาราม ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
2920 งานปรับปรุงภูมิทศั น์
1.งานผิวจราจรค.ส.ล.หนา12เซนติเมตร
2.ทราย
หยาบรองพืน้ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
2921 อาคารเรียนแบบ ป1ข ต่อเติม 5 ห้องเรียน งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดคลองเขื่อน ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.
ฉะเชิงเทรา
2922 ปรับปรุงถนนถมดินลูกรังโรงเรียนวัดบ้านกล้วย ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
2923 อาคารเรียนแบบ 008 งานทาสีโรงเรียนวัดก้อนแก้ว ต.ก้อนแก้ว อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
2924 งานทาสีรั้วโรงรียนโรงเรียนวัดหนองบัว ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
2925 อาคารเรีบนแบบ008งานฝาผนังพืน้ ไม้โรงเรียนบ้านห้วยหิน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
2926 อาคารอนุบาลงานหลังคาโรงเรียนวัดสระสองตอน ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
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2927 อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านอ่างเสือด้า ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.
ฉะเชิงเทรา
2928 อาคารเรียนแบบ ป 1 ข งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดบางตลาด ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
2929 เทพืน้ คสล. ปรับปรุงบริเวณหินคลุกโรงเรียนวัดหัวสวน ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
2930 อาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บ้ารุง ต.ก้อนแก้ว อ.คลองเขื่อน จ.
ฉะเชิงเทรา
2931 อาคาเรียนแบบป.1ข เปลี่ยนฝาผนังอาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนวัดธารพูด ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา
2932 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียนแบบ ป1 ขโรงเรียนวัดแปลงยาว ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
2933 อาคารเรียนแบบสปช.017งานปูกระเบือ้ งและอาคารเรียนและอาคารเรียนแบบสปช.105/29 งานปูกระเบือ้ งทาสี
โรงเรียนบ้านห้วยหิน ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
2934 การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ต .ทุง่ พระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
2935 อาคารส้านักงาน งานหลังคาแผงบังแดดโรงเรียนสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา
2936 อาคารเรียนแบบสปช.103/26 งานหน้าต่าง โรงเรียนวัดสามร่ม ต.บางเล่า อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
2937 โรงอาหารแบบสร้างเอง ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ต .ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
2938 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ทาสีโรงเรียนวัดหนองยาง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
2939 อาคารเรียนแบบ 017 ก เปลี่ยนหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน กระจกสีชา เหล็กดัดหน้าต่างโรงเรียนบ้านโป่ง
(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) ต.หนองซ้้าซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
2940 อาคารเรียน ป.1 ข เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านมาบล้าบิด ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
2941 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านโสม ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
2942 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
2943 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ทาสีโรงเรียนวัดเฉลิมลาภ ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
2944 อาคารเรียน แบบ 017 ก เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านชากนา ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
2945 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข เปลี่ยนหลังคา ส้วม เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านมาบกรูด ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

100,000

2946 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ผนังปูกระเบือ้ ง อาคาร 017 ก ปรับปรุงโครงหลังคาโรงเรียนวัดบุญญราศรี ต.
คลองต้าหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
2947 อาคารเรียน แบบ 004 ทาสีโรงเรียนวัดบางเป้ง ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
2948 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 203/26 เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี ส้วม แบบ สปช. 601/26 เปลี่ยนประตู
ทาสีโรงเรียนบ้านตาลด้า ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
2949 ทาสีรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านป่ายุบ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
2950 โรงอาหาร ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหมืน่ จิต ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
2951 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ ฝา ทาสีโรงเรียนบ้านเนินโมก ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
2952 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ประตู หน้าต่าง อาคารเรียน แบบ 017 ทาสี
โรงเรียน
อนุบาลวัดอู่ตะเภา ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
2953 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ทาสีโรงเรียนบ้านมาบไผ่ ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
2954 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ข ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
2955 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ทาสีโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
2956 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 รางระบายน้้า ปรับปรุงพืน้ บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน ต.เสม็ด อ.
เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
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2957 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 รางน้้า ทาสีโรงเรียนบ้านหนองซ้้าซาก ต.หนองซ้้าซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
2958 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 หลังคา ผนัง ประตูโรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค ต.อ่างศิลา อ.เมือง
ชลบุรี จ.ชลบุรี
2959 อาคารเรียน แบบ 008 ทาสีโรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
2960 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
2961 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ทาสีโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ้านาจคุณูปถัมภ์) ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
2962 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 พืน้ โรงเรียนนาป่ามโนรถ ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
2963 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ข ทาสีโรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
2964 อาคารอเนกประสงค์ ประตู ห้องสมุด รางน้้า ส้วม หลังที่ 1 ประตู ทาสี ส้วม หลังที่ 2 ทาสี อาคารเรียน แบบ
สปช. 105/29 ทาสี หอพระ ทาสีโรงเรียนบ้านหนองประดู่ ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
2965 เทพืน้ บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองเขิน ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
2966 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 203/26 พืน้ โรงเรียนบ้านเขาแรต ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
2967 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านมาบคล้า ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
2968 อาคารเรียน แบบพิเศษ พืน้ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
2969 เทพืน้ บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ) ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
2970 อาคารเรียน แบบ อบจ. พืน้ โรงเรียนบ้านเขาดิน ต.หนองซ้้าซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
2971 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ข พืน้ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน ต.หนองอิณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
2972 อาคารเรียน แบบ ป 2 พิเศษ ทาสีโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
2973 ทาสีรั้วโรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
2974 อาคารเรียน พืน้ โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
2975 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ทาสีโรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
2976 อาคารเรียน แบบ 017 ก พืน้ โรงอาหาร พืน้ รั้ว ทาสีโรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

150,000
150,000

2977 อาคารเรียน พืน้ โรงเรียนบ้านหัวโกรก ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
2978 อาคารเรียน แบบ 017 ผนัง อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 หลังคา ฝ้าเพดาน ส้วม หลังคา พืน้ ประตู โถส้วม
โรงเรียนวัดผาสุการาม ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
2979 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ฝ้าเพดาน ทาสี อาคารอเนกประสงค์ ทาสีโรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์
บุพการีอุทศิ ) ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
2980 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ประตู หน้าต่าง ผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม ต.หนองใหญ่ อ.หนอง
ใหญ่ จ.ชลบุรี
2981 ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
2982 อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 พืน้ อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 พืน้ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด ต.เขาซก
อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
2983 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ทาสีโรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
2984 ห้องส่งเสริมหัตถกรรไทย พืน้ หลังคา ผนัง ฝ้าเพดาน ทาสี ห้องส่งเสริมความสามารถพิเศษ พืน้ ฝ้าเพดาน ผนัง
ทาสีโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
2985 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ ทาสีโรงเรียนบ้านวังตะโก ต.ข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
2986 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 (อาคาร 3) พืน้ อาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 (อาคาร 4) พืน้ โรงเรียนวัด
ท้องคุ้ง ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
2987 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ประตู ลวดตาข่ายถักโรงเรียนบ้านชากพุดซา ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

150,000
149,900

150,000
150,000
149,800
150,000
148,800
69,200
147,700
100,000
100,000
199,000
200,000
150,000
150,000
200,000
148,000
150,000
149,600
150,000

147,000
100,000
150,000
150,000
150,000
300,000
150,000
197,100
150,000

หน ้าที่ 119

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(2988)
(2989)

2988 ส้วม หลังคา พืน้ ผนัง ประตู โถส้วม ทาสี รั้ว ทาสีโรงเรียนวัดนาเขื่อน ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
2989 อาคารเรียน ประตู ฝ้าเพดาน ทาสี ปรับพืน้ บริเวณอาคารโรงเรียนวอนนภาศัพท์ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

150,000
148,400

(2990)
(2991)
(2992)

2990 โรงอาหาร แบบกรมสามัญ 312 หลังคาโรงเรียนบ้านบึงกระโดน ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
2991 อาคารเรียน หน้าต่าง พืน้ โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
2992 อาคารเรียน แบบ 017 พืน้ โรงอาหาร เทพืน้ ด้านหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

100,000
150,000
147,500

(2993)

2993 อาคารเรียน แบบ 017 พืน้ ส้วม พืน้ ผนัง ท่อน้้า ทาสี โรงเรียนบ้านแหลมแท่น ต .แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

150,000

(2994)
(2995)
(2996)

2994 อาคารอเนกประสงค์ ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
2995 โรงอาหาร พืน้ โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบลู ย์ราษฏร์วิทยา) ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
2996 โรงอาหาร พืน้ อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 พืน้ โรงเรียนบ้านหนองตะโก ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

149,900
147,800
147,800

(2997)
(2998)
(2999)

150,000
150,000
100,000

(3014)
(3015)

2997 อาคารเรียน แบบ 004 ทาสีโรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
2998 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
2999 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ข พืน้ เหล็กดัดประตู-หน้าต่าง ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดคลองใหญ่ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี
3000 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานทาสีโรงเรียนวัดโคกขี้หนอน ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง จ.ชลบุรี
3001 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26 งานทาสี งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเขาอ้านวยสุข ต.หนอง
เหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3002 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานปูกระเบือ้ ง งานทาสี อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26 งานหลังคา
โรงเรียนบ้านเนินทุง่ ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
3003 อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 งานหลังคา อาคารเรียน แบบ ป 1 ข. งานทาสีโรงเรียนวัดบ้านเก่า ต.บ้านเก่า
อ.พานทอง จ.ชลบุรี
3004 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานทาสี อาคารเรียน แบบ อบจ.ชลบุรี งานทาสีโรงเรียนวัดแก้วศิลาราม ต.
สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3005 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานทาสีโรงเรียนบ้านน้้าซับ ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3006 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย ต.หนองต้าลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
3007 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานทาสีโรงเรียนวัดบางนาง ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
3008 อาคารเรียน แบบ 004 งานทาสีโรงเรียนวัดเกาะลอย ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี
3009 อาคารเรียน แบบ 017 ก งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดอัมพวนาราม ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3010 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 งานทาสีโรงเรียนวัดทุง่ เหียง ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3011 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทับร้าง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
3012 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนวัดแปลงเกต ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3013 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานทาสี อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านแปลงกระถิน ต.หัวถนน
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3014 อาคารเรียน แบบ 216 ค งานหลังคาโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3015 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานทาสี งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา42 ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

(3016)
(3017)

3016 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานทาสีโรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3017 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

150,000
123,000

(3000)
(3001)
(3002)
(3003)
(3004)
(3005)
(3006)
(3007)
(3008)
(3009)
(3010)
(3011)
(3012)
(3013)

150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
99,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
90,000
150,000
100,000
300,000
150,000

หน ้าที่ 120

หน่วย : บาท

รายการ
(3018)
(3019)
(3020)
(3021)
(3022)
(3023)
(3024)
(3025)
(3026)
(3027)
(3028)
(3029)
(3030)
(3031)
(3032)
(3033)
(3034)
(3035)
(3036)
(3037)
(3038)
(3039)
(3040)
(3041)
(3042)
(3043)
(3044)
(3045)

จานวนเงิน

3018 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านโค้งประดู่ ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.
ชลบุรี
3019 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข หลังที่ 1 งานพืน้ อาคารเรียน แบบ ป 1 ข หลังที่ 2 งานพืน้ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3020 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองข่า ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3021 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองเกตุ ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
3022 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนวัดบ้านศาลา ต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3023 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนวัดหนองกะขะ ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี
3024 อาคารเรียน แบบ อบจ.ชลบุรี งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านย่านซื่อ ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี
3025 อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดกลางคลองหลวง ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3026 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเนินถาวร ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
3027 อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านแปลง(รามค้าแหงอนุสรณ์ ๗) ต.เกาะ
จันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
3028 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานหลังคาโรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุม่ ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี

100,000

3029 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน อาคารอเนกประสงค์ แบบ สร้างเอง งานปูกระเบือ้ ง งานทาสี
โรงเรียนวัดนากระรอก ต.ทุง่ ขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3030 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 งานรางน้้าฝน อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง่ใหม่ งานปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนวัดศรีประชาราม ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี
3031 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเนิน ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3032 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
3033 อาคารเรียน แบบ อาคารไม้ทรงจั่ว 2 ชั้น งานปูกระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.พนัส
นิคม จ.ชลบุรี
3034 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3035 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานทาสีโรงเรียนวัดเนินตามาก ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3036 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดป่าแก้ว ต.หัวถนน อ.พนัส
นิคม จ.ชลบุรี
3037 อาคารเรียน แบบ อบจ งานหลังคาโรงเรียนบ้านทุง่ น้อย ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
3038 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสี อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วัน
ครู2500) ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
3039 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สร้างเอง งานพืน้ โรงเรียนบ้านสามแยก ต .ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
3040 บ้านพักครู แบบ องค์การ จ้านวน 5 หลัง งานปรับพืน้ ถมดิน งานผนัง งานทาสีโรงเรียนชุมชนวัดหนองต้าลึง ต.
หนองต้าลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
3041 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สามัญ งานฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุง่ เหียง ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.
ชลบุรี
3042 โรงอาหาร แบบสร้างเอง งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ต .เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
3043 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานทาสี อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคา บ้านพักครู แบบ
สปช.301/26 งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
3044 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานทาสีโรงเรียนวัดโคกเพลาะ ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3045 บ้านพักครู แบบ องค์การ จ้านวน 4 หลัง งานหลังคา งานปูกระเบือ้ ง โรงอาหาร แบบ องค์การ งานหลังคา
โรงเรียนวัดห้วยยาง ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี

150,000

150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000

197,000
100,000
83,900
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
200,000
100,000
200,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
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หน่วย : บาท

รายการ
(3046)

จานวนเงิน
150,000

(3053)
(3054)

3046 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานรางน้้าฝน ห้องสมุด แบบ สร้างเอง งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสี
งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3047 โรงอาหาร แบบ สร้างเอง งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า ต .เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
3048 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูบล็อคโรงเรียนบ้านคลองตาเพชร ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
3049 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานปูกระเบือ้ ง รั้ว งานทาสีโรงเรียนบ้านคลองโอ่ง ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.
ชลบุรี
3050 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.204/26 งานปูกระเบือ้ ง ส้วม แบบ สร้างเอง งานหลังคาโรงเรียนบ้านบึงตะกู ต .
ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
3051 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานทาสี อาคารอเนกประสงค์ แบบ สร้างเอง งานทาสีโรงเรียนวัดโป่งตามุข ต .หนอง
หงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี
3052 อาคารเรียน แบบ ้งถาวร
กิ
งานทาสี อาคารอเนกประสงค์ แบบ สร้างเอง งานทาสีโรงเรียนวัดพานทอง ต .พาน
ทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
3053 ส้วม แบบ สร้างเอง งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดเนินสัก ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3054 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

(3055)

3055 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานผนัง งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านไร่เสธ์ ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

149,600

(3056)

3056 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคา งานทาสี งานตาข่ายเหล็กโรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน
ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
3057 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สร้างเอง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

100,000

3058 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26 งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อ
ทอง จ.ชลบุรี
3059 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานทาสี งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรี
3060 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานทาสีโรงเรียนบ้านสระนา ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3061 อาคาร อบจ.ชลบุรี แบบ L 3 ชั้น งานทาสีโรงเรียนสพป.ชลบุรี เขต 2 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3062 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานรางน้้าฝน อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานรางน้้าฝน งานหลังคาโรงเรียนบ้าน
ห้วยหวาย ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
3063 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.103/26 งานปูกระเบือ้ ง งานปรับพืน้ งานเทพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านหนอง
พรหม ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3064 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
3065 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สร้างเอง งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

150,000

3066 อาคารเรียน แบบ สปช. 103/26 งานฝ้าเพดาน งานขัดพืน้ ทายูริเทนโรงเรียนบ้านคลองปริง ต.เกษตรสุวรรณ
อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
3067 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

100,000

3068 อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
3069 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สร้างเอง งานปูกระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนวัดหนองปรือ (สามัคคีราษฎร์บ้ารุง) ต.
หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

200,000
100,000

(3047)
(3048)
(3049)
(3050)
(3051)
(3052)

(3057)
(3058)
(3059)
(3060)
(3061)
(3062)
(3063)
(3064)
(3065)
(3066)
(3067)
(3068)
(3069)

150,000
147,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000

150,000

100,000
100,000
300,000
150,000
150,000
100,000
150,000

200,000
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รายการ
(3070)
(3071)
(3072)
(3073)
(3074)
(3075)
(3076)
(3077)
(3078)
(3079)
(3080)
(3081)
(3082)
(3083)
(3084)
(3085)
(3086)
(3087)
(3088)
(3089)
(3090)
(3091)
(3092)
(3093)
(3094)
(3095)
(3096)
(3097)
(3098)

จานวนเงิน

3070 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 งานปูกระเบือ้ ง งานทาสีอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานปู
กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
3071 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
3072 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสี งานปูกระเบือ้ ง อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานทาสีโรงเรียนบ้าน
คลองใหญ่ ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
3073 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเขาใหญ่ ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
3074 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสี อาคารเรียน แบบ 103/26 หลังที่ 1 งานทาสี อาคารเรียน 103/26
หลังที่ 2 งานทาสีโรงเรียนบ้านขุนช้านาญ ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
3075 อาคารเรียน แบบ 017 งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3076 ปรับปรุงภูมิทศั น์สนามหน้าอาคารเรียน แบบ 004 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ ต.พานทอง
อ.พานทอง จ.ชลบุรี
3077 อาคารเรียน แบบ 017 งานทาสีโรงเรียนวัดนาวังหิน ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3078 อาคารเรียน แบบ 004 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.
ชลบุรี
3079 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานปูกระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนวัดหนองสังข์ ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

150,000

3080 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านบางหัก ต.บางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี
3081 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สร้างเอง งานปูกระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส ต .บางนาง อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
3082 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองยาง ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3083 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านทับสูง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
3084 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานทาสีโรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
3085 อาคารเรียน แบบ สร้างเอง งานทาสีโรงเรียนวัดหนองกาน้้า ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี
3086 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านอ้าเภอ ต.นา
จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
3087 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนวัดหนองจับเต่า ต.
นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
3088 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29โรงเรียนบ้านกม.ห้า ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
3089 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนเกล็ดแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
3090 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษโรงเรียนบ้านเขาคันทรง ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
3091 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
3092 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
3093 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
3094 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านนาวัง ต.
ตะเคียนเตี้ยน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
3095 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
3096 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหินวง ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
3097 ทาสีอาคารเรียน1 อาคารเรียน 2 และปูกระเบือ้ งอาคารเรียน 1โรงเรียนบ้านสันติคาม ต.หนองปลาไหล อ.บางละ
มุง จ.ชลบุรี
3098 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ ต.
บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
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รายการ
(3099)
(3100)
(3101)
(3102)
(3103)
(3104)
(3105)
(3106)
(3107)
(3108)
(3109)
(3110)
(3111)
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(3113)
(3114)
(3115)
(3116)
(3117)
(3118)
(3119)
(3120)
(3121)
(3122)
(3123)
(3124)
(3125)
(3126)

3099 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อ้ารุง) ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี
3100 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านบึง ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
3101 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง ต .
ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
3102 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
3103 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนห้วยใหญ่ ต.ห้วย
ใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
3104 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านทางตรง ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
3105 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนชุมชนบ้านช่อง
แสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
3106 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านเขาหิน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
3107 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านนอก ต .ห้วย
ใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
3108 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านทุง่ คา ต .ห้วย
ใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
3109 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านชากนอก ต .ห้วย
ใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
3110 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบการโรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
3111 1.ปรับปรุงส้วม แบบ สปช.601/26 สร้างปี 2544 จ้านวน 4 ห้อง =60000 2. ปรับปรุงส้วมแบบพิเศษ สร้างปี
2544 จ้านวน 10 ห้อง = 140000โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม ต.ทุง่ สุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
3112 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านโค้งดารา ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
3113 ปรับปรุงพืน้ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
3114 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสนามโรงเรียนบ้านขลอด ต .พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
3115 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.103/26 และ สปช105/26โรงเรียนวัดนาจอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี
3116 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านบ่อวิน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
3117 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านเขาดิน ต.หนอง
ขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
3118 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องธนาคารขยะและโรงจอดรถโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
3119 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ลานอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ต.บางพระ อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุรี
3120 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านเขาบายศรี ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
3121 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ต.หนองปรือ-มาบยายเลีย อ.บางละ
มุง จ.ชลบุรี
3122 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายใน
โรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
3123 ทาสีและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1 งโรงเรียนบ้านเนินตอง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
3124 ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตูและรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
3125 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
3126 ปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดานอาคารธุรการโรงเรียนบ้านเขาตะแบก ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
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รายการ
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จานวนเงิน

3127 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน แบบสร้างเองโรงเรียนวัดวังหิน ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
3128 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านหุบบอน ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
3129 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านบึง ต .บึง อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุรี
3130 ซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีพนื้ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
3131 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร2/28 อาคารเรียนแบบ324ล อาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ 16x16 นิว้ อาคาร
2/28 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ 16 x 16 อาคารแบบ 324ล ตีฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์โรงเรียนบริษทั ไทยกสิกรสงเคราะห์
ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
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3132 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
3133 ปรับปรุงปูพนื้ กระเบือ้ งบริเวรหน้าอาคารโรงเรียนวัดสุทธาวาส ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
3134 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดอัมพวัน ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
3135 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบดังนี้
1.ส้วมแบบ สปช.601/26 สร้างปี 2537 จ้านวน 4 ห้อง
2.ส้วมแบบพิเศษ สร้างปี 2551 จ้านวน 10 ห้องโรงเรียนจุกเสม็ด ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

200,000

3136 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านวังค้อ ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
3137 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
3138 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ ป.1ขโรงเรียนบ้านภูไทร ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
3139 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
3140 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดพิบลู สัณหธรรม ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
3141 งานปรับปรุงอาคารเรียนแบบ อบจ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
3142 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษโรงเรียนบ้านทุง่ กราด ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
3143 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสามัญ ขนาด 16 ห้องเรียน ปี พ.ศ. 2512 โรงเรียนวัดตโปทาราม ต.บางพระ
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
3144 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดนาพร้าว ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
3145 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 3 หลังโรงเรียนบ้านทุง่ ละหาน ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
3146 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ผิวถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านบางละมุง ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
3147 ปรับปรุ่งซ่อมแซม เหล็กดัดโรงเรียนบ้านโรงหีบ ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
3148 ซ่อมแซมอาคารส้านักงานโรงเรียนสพป.ชลบุรี เขต 3 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
3149 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูหน้าต่างและทางเท้าโรงเรียนอนุบาลบางละมุง ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
3150 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านห้วยกรุ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
3151 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านระเวิง ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี
3152 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนวัดก้าแพง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
3153 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมัน่ พุมมะระประชาสรรค์ ) ต.โพนางด้า
ตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
3154 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงานและอาคารประกอบโรงเรียนสพป.ชัยนาท ต.ถนนวิเชียนปราการ อ.เมือง
ชัยนาท จ.ชัยนาท
3155 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดส่องคบ่ (ท้ายเมืองอนุสรณ์) ต.ชัยนาท อ.เมือง
ชัยนาท จ.ชัยนาท
3156 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
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จานวนเงิน

3157 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดงิ้ว่ (เรือไทยสงเคราะห์) ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.
ชัยนาท
3158 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดอัมพวัน ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
3159 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดธรรมามูล ต.ธรรมมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
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3160 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดสระเนินพระราม ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.
ชัยนาท
3161 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ ต.นางลือ อ.เมืองชัยนาท จ.
ชัยนาท
3162 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนพระยาตาก ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
3163 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.
ชัยนาท
3164 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดหนองเต่าด้า ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
3165 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดดอนรังนก ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
3166 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดหนองพังนาค ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
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3167 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดเนินถ่าน ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
3168 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดพิกุลงาม ต.คุ้งส้าเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
3169 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) ต.คุ้งส้าเภา อ.
มโนรมย์ จ.ชัยนาท
3170 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์
จ.ชัยนาท
3171 ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหางน้้าหนองแขม(โออุปถัมภ์) ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.
ชัยนาท
3172 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหัวถนน ต.ไร่พฒ
ั นา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
3173 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดหัวหว้า ต.ไร่พฒ
ั นา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
3174 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านเนินไผ่ (ไพศาลชลประชาสรรค์) ต.วัดโคก อ.
มโนรมย์ จ.ชัยนาท
3175 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดธรรมขันธ์ (ประชาสงเคราะห์) ต.ศิลดาน อ.มโนรมย์
จ.ชัยนาท
3176 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอนแตง ต.หางน้้าสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
3177 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ ต .อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.
ชัยนาท
3178 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.
ชัยนาท
3179 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดหนองตาตน ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
3180 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดบ่อแร่ (วิจิตราษฎร์บ้ารุง) ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.
ชัยนาท
3181 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดหนองจิก ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
3182 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดคลองบุญ ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
3183 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดหนองน้อย ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
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(3184)
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(3186)
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(3189)
(3190)

3184 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
3185 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนส้าราญราษฎร์บ้ารุง ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
3186 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้้า ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
3187 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านทุง่ กว้าง ต .หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
3188 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดโคกสุก ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
3189 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดดอนตาล ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
3190 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
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(3191)

3191 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดหนองบัว (รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) ต.หนองบัว อ.วัด
สิงห์ จ.ชัยนาท
3192 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดเขาแก้ว ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
3193 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโป่งแค ต .เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
3194 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม (พุทธสรานุสรณ์) ต.ตลุก อ.สรรพยา
จ.ชัยนาท
3195 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) ต.ตลุก อ.สรรพยา
จ.ชัยนาท
3196 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดกรุณา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
3197 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดมะฝ่อ (สรรพวิทยา) ต.โพนาด้าตก อ.สรรพยา จ.
ชัยนาท
3198 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดโคกจันทน์ ต.โพนางด้าตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
3199 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านคลองยาง ต .โพนางด้าตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
3200 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) ต.โพนางด้าตก อ.สรรพยา
จ.ชัยนาท
3201 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดมะปราง ต.โพนางด้าออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
3202 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) ต.โพนางด้าออก อ.
สรรพยา จ.ชัยนาท
3203 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดดอนตะไล้ ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
3204 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดโพธิมงคล ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
3205 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดหลวงสิริบรู ณาราม ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

100,000

3206 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดก้าแพง ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
3207 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดยางศรีเจริญ ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
3208 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
3209 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลสรรพยา ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
3210 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดหาดอาษา ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
3211 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
3212 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
3213 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
3214 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดสนามชัย ต.ดอนก้า อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
3215 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) ต.เทีย่ งแท้ อ.สรรคบุรี
จ.ชัยนาท

100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000

(3192)
(3193)
(3194)
(3195)
(3196)
(3197)
(3198)
(3199)
(3200)
(3201)
(3202)
(3203)
(3204)
(3205)
(3206)
(3207)
(3208)
(3209)
(3210)
(3211)
(3212)
(3213)
(3214)
(3215)

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 127

หน่วย : บาท

รายการ
(3216)
(3217)
(3218)
(3219)

จานวนเงิน

3216 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดท่ากระแส ต.เทีย่ งแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
3217 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
3218 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดหอระฆัง ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
3219 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) ต.บางขุด อ.
สรรคบุรี จ.ชัยนาท
3220 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดท่าสมอ(ส้านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 258) ต.
บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
3221 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดหัวตะพาน ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
3222 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดพระแก้ว ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
3223 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(ส้านักงานสลากกินแบ่ง
สงเคราะห์) ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
3224 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดโพธาราม ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
3225 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดพร้าว ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
3226 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดท่า ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
3227 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
3228 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดจันทน์ ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
3229 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดคลองงิ้ว ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
3230 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
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3231 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสระแก้ว ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท
3232 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองแจง ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท
3233 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท
3234 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดบ้านใหม่ ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท
3235 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท
3236 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านวังเดือนห้า ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
3237 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านรางจิก ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
3238 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดพรหมวิหาร ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
3239 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดคลองธรรม ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท
3240 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอนกะโดน ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท
3241 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา
จ.ชัยนาท
3242 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดสะตือสิงห์ (ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) ต.วังไก่เถื่อน
อ.หันคา จ.ชัยนาท
3243 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดถ้า้ เข้ ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท
3244 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดคลองเกษม ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท

(3245)
(3246)
(3247)
(3248)
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3245 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท
3246 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดอรัญญวาสี ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท
3247 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดทองนพคุณ ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท
3248 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดท่าแก้ว ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท
3249 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดโคกหมู ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท
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(3250)
(3251)

3250 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดสวนอัมพวัน ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท
3251 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านวังหัวเรือ ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

100,000
100,000

(3252)

3252 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองหวาย ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.
ชัยนาท
3253 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.
ชัยนาท
3254 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านน้้าพุ ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
3255 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ (จ้ารองราษฎร์อุปภัมภ์) ต.
สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
3256 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

100,000

3257 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดเขาดิน (วันครู่2502) ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง
จ.ชัยนาท
3258 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านเขาเกล็ด ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

100,000

3259 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านเก่า ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
3260 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านกลาง(วิโรจน์สามัคคีประชาสรรค์) ต.เนินขาม อ.
เนินขาม จ.ชัยนาท
3261 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

100,000
100,000

3262 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองเด่น ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
3263 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดฝาง ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
3264 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านท่าไม้ ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
3265 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.
ชัยนาท
3266 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองแค ต.นางลือ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
3267 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน ต.นางลือ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
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150,000
150,000

3268 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดนางลือ ต.นางลือ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
3269 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดศรีวิชัย ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
3270 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.
ชัยนาท
3271 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดโรงวัว ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
3272 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดแหลมหว้า ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
3273 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท
จ.ชัยนาท
3274 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ ต.คุ้งส้าเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
3275 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) ต.ท่าฉนวน อ.
มโนรมย์ จ.ชัยนาท
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3276 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์
จ.ชัยนาท
3277 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาส้านักงานสลากกินแบ่ง
สมทบสร ต.วัดโกค อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
3278 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบ้านหางน้้าสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) ต.หางน้้า
สาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
3279 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดวังหมัน ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
3280 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.
ชัยนาท
3281 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดนมโฑ(ส้านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) ต.
เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
3282 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดบ้านหนอง ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
3283 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) ต.ตลุก อ.สรรพยา
จ.ชัยนาท
3284 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) ต.หาดอาษา อ.
สรรพยา จ.ชัยนาท
3285 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านทุง่ กระถิน ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
3286 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

150,000

3287 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทพรัตน์ ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
3288 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดหนองแขม ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
3289 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดโพธิ์งาม ต.ดอนก้า อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
3290 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) ต.เทีย่ งแท้ อ.
สรรคบุรี จ.ชัยนาท
3291 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดหัวเด่น ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
3292 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดโฆสิตาราม ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
3293 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บ้ารุง ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

150,000
150,000
150,000
150,000

3294 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
3295 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดบ้าเพ็ญบุญ ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
3296 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.
ชัยนาท
3297 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท

150,000
150,000
150,000

3298 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดเด่นใหญ่ ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท
3299 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.
ชัยนาท
3300 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) ต.บ้าน
เชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท
3301 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์) ต.ไพรนกยูง อ.หัน
คา จ.ชัยนาท

150,000
150,000

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

150,000
150,000
150,000

150,000

150,000
150,000

หน ้าที่ 130

หน่วย : บาท

รายการ
(3302)
(3303)
(3304)
(3305)

จานวนเงิน

3302 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
3303 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท
3304 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดวงเดือน ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท
3305 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (ส้านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343) ต.
สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท
3306 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านชัฏฝาง ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท
3307 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนดอนสีนวน(ส้านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 523 ต.
หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท
3308 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดสระดู่ ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท
3309 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหมืน่ เทพ ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท
3310 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท
3311 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองต่อ ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท
3312 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดศรีสโมสร ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
3313 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทศิ ) ต.วัง
ตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
3314 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดวังน้้าขาว ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

150,000
150,000
150,000
150,000

150,000

(3325)

3315 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสะพานหิน (ประชาสามัคคี) ต.สะพาน อ.หนองมะ
โมง จ.ชัยนาท
3316 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองตะขบ ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.
ชัยนาท
3317 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) ต.หนองมะโมง อ.
หนองมะโมง จ.ชัยนาท
3318 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านทุง่ โพธิ์ ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
3319 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
3320 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) ต.เนิน
ขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
3321 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเนินขาม ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
3322 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทศิ ) ต.สุขเดือนห้า อ.เนิน
ขาม จ.ชัยนาท
3323 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองยาง ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
3324 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์ ) ต.หันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
3325 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

(3326)

3326 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลชัยนาท ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

300,000

(3327)
(3328)

3327 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านเขาแหลม ต.ไร่พฒ
ั นา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
3328 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดสระไม้แดง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

100,000
100,000

(3306)
(3307)
(3308)
(3309)
(3310)
(3311)
(3312)
(3313)
(3314)
(3315)
(3316)
(3317)
(3318)
(3319)
(3320)
(3321)
(3322)
(3323)
(3324)

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
200,000
200,000

หน ้าที่ 131

หน่วย : บาท

รายการ
(3329)
(3330)
(3331)
(3332)

(3333)
(3334)
(3335)
(3336)
(3337)
(3338)
(3339)
(3340)
(3341)
(3342)
(3343)
(3344)
(3345)
(3346)
(3347)
(3348)
(3349)
(3350)

จานวนเงิน

3329 งานคอนกรีต ค.ส.ล. งานประตู อาคารเรียน สปช.105/29
งานทาสีโรงเรียนบ้านกุดหูลิง ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
3330 งานฝ้าเพดานอาคารเรียน งานทาสีอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังค้าแคน ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3331 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนบ้านนาสีนวล ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.
ชัยภูมิ
3332 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนเสูง งานหน้าต่าง หลังคารางน้้า
อาคารอเนกประสงค์ งานประตู งานหลังคารางน้้า
อาคารส้านักงานครู งานพืน้ คอนกรีต งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานฝาผนัง งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา
ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

150,000

3333 อาคารเรียนแบบสามัญ งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.
ชัยภูมิ
3334 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานฝ้าเพดาน งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ ต.บ้านค่าย อ.เมือง
ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3335 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานกระเบือ้ ง งานประตู งานทาสีโรงเรียนบ้านชีลองกลาง ต.ห้วยต้อน
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3336 อาคารอเนกประสงค์
งานพืน้ คอนกรีต งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านดอนหัน ต.หนองไผ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3337 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.
ชัยภูมิ
3338 งานรั้วมาตรฐานโรงเรียนบ้านห้วยร่วม ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
3339 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนผักหวาน ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

100,000

3340 โรงอาหาร งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านนางแดด ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3341 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานฝ้าเพดาน งานปูกระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองอ้อ ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.
ชัยภูมิ
3342 อาคารอเนกประสงค์ 206/26 งานผนัง งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนสุนทรวัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ
3343 งานทาสี อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ งานทาสี อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโสกหว้า ต.โนนส้าราญ อ.เมืองชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ
3344 อาคารเรียนชั่วคราว งานฝ้าเพดานโรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทศิ ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3345 อาคารห้องสมุด งานหลังคา
โรงเรียนบ้านท่าหินโงม ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3346 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
3347 อาคารประกอบ งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานผนังโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน ต .วังชมภู อ.หนองบัว
แดง จ.ชัยภูมิ
3348 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านโนนเหม่า ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3349 อาคารอเนกประสงค์ งานทาสี งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานผนังโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.
ชัยภูมิ
3350 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 (บ้านโพธิ์น้อยกุดส
วง) ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

150,000
150,000

99,000
100,000
100,000

149,800
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000

200,000
100,000
150,000
149,400
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 132

หน่วย : บาท

รายการ
(3351)
(3352)
(3353)
(3354)
(3355)
(3356)
(3357)
(3358)
(3359)
(3360)
(3361)
(3362)
(3363)

(3364)
(3365)
(3366)
(3367)
(3368)
(3369)
(3370)
(3371)
(3372)
(3373)
(3374)
(3375)
(3376)
(3377)

จานวนเงิน

3351 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานทาสี
โรงเรียนบ้านซับชมภู ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
3352 อาคาร ป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย งานประตู งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหินกอง ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3353 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านแก้งยาว ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
3354 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ งานหลังคา งานพืน้ ไม้โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ต.โนนส้าราญ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3355 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานหลังคาโรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3356 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านชีลองใต้ ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3357 อาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบ้านลาดใต้ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3358 งานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านห้วยหัน ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3359 อาคารเรียนแบบ สปช.102 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองทอนโนนขุนทิพย์วิทยา ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์
จ.ชัยภูมิ
3360 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ งานฝาผนัง งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านนาฮี ต.ศรีส้าราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
3361 อาคารเรียน ป.1ฉ งานผนังห้อง งานทาสี อาคารเรียน แบบ สปช.102/26โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ ต.ห้วยบง อ.
เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3362 ลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเจาทอง ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
3363 อาคารเรียนแบบ คส.04 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง
อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉใต้ถุนสูง งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง อาคารดนตรี งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโนนแดง
ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

150,000

3364 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย งานทาสี อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานทาสีโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา ต.ห้วยต้อน
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3365 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสุง งานผนัง งานหน้าต่าง โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.
ชัยภูมิ
3366 งานหลังคาโรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
3367 อาคารป.1 ฉ ใต้ถุนสุง งานหลังคา โรงเรียนบ้านหนองสะแก ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3368 อาคารเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโนนศรีทอง ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3369 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/29 งานหลังคา งานโครงสร้างเสาคอนกรีต งานพืน้ คสล. โรงเรียนบ้านโนน
เปลือย ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
3370 อาคารห้องสมุด งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3371 อาคารเรียน ป.1ฉ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโนนลาน ต.ถ้า้ วัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3372 อาคารเรียนป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานต่อเติมห้องเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

150,000

3373 อาคารเรียน ป.1ฉ งานฝ้าเพดาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านท่าข่อย ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง
จ.ชัยภูมิ
3374 งานพืน้ คอนกรึตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านส้าราญ ต.ศรีส้าราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
3375 อาคารอเนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3376 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ งานหลังคา รางน้้าโรงเรียนบ้านหัวนา ต.บุง่ คล้า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3377 อาคารเรียน สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา ต.หนองนา
แซง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

150,000

100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
99,900
99,900
100,000
150,000
150,000

150,000
150,000
100,000
99,900
150,000
150,000
100,000
100,000

100,000
100,000
99,900
150,000

หน ้าที่ 133

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(3378)

3378 ส้วมแบบ สปช.601/26 หลังที่ 3 งานประตู งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานสุขภัณฑ์ งานทาสี ส้วมแบบ สปช.601/26
หลังที่ 4 งานประตู งานสุขภัณฑ์ อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูงหลังที่ 1 และ 3 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเข
ว้าศึกษา ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

150,000

(3379)

150,000

(3380)

3379 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง
จ.ชัยภูมิ
3380 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 (ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ ) งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานพืน้ ปู
กระเบือ้ ง งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล. งานประตูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง ต.หนองบัวแดง อ.หนอง
บัวแดง จ.ชัยภูมิ

(3381)

3381 อาคารเรียน สปช.105/26 งานพืนปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

150,000

(3382)

3382 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง
จ.ชัยภูมิ
3383 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานผนัง โรงเรียนท่าแกวิทยากร ต.ลุ่มล้าชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
3384 ส้วม งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
3385 อาคารเรียนป.1ฉใต้ถุนสูง
งานฝาผนังโรงเรียนบ้านโนนถาวร ต.ถ้า้ วัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3386 อาคารเรียน ป.1ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านวังปลาฝา ต.ลุ่มล้าชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
3387 อาคารเรียน สปช.105/26 งานทาสี โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
3388 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานประตูหน้าต่าง โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

150,000

(3389)
(3390)
(3391)

3389 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านผือวิทยายน ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3390 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านไร่ปา่ ไม้แดงวิทยา ต.ลุ่มล้าชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
3391 ห้องส้วม 2 ทีน่ งั่ งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานหลังคา งานสุขภัณฑ์ งานประตูหน้าต่าง ห้องส้วม 4 ทีน่ งั่ หลังที่ 1 งาน
พืน้ ปูกระเบือ้ ง งานหลังคา งานสุขภัณฑ์ งานประตูหน้าต่าง ห้องส้วม 4 ทีน่ งั่ หลังที่ 2 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งาน
หลังคา งานผนัง ห้องส้วมแบบ สปช.601/26 4 ทีน่ งั่ งานหลังคา งานสุขภัณฑ์ งานพืน้ ปูผนัง งานประตูหน้าต่าง
โรงเรียนบ้านนารี ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

100,000
100,000
150,000

(3392)

3392 อาคาร ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.
ชัยภูมิ
3393 อาคารเรียน สปช.105/29 งานคอนกรีต งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านช่อระกา ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

100,000

3394 อาคารเรียนงบบริจาค งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโป่งคองใต้ ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3395 อาคารเรียนป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานผนังโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3396 อาคารเรียน สปช.205/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
3397 อาคารอเนกประสงค์ สปช.103/26 งานพืน้ ปุกระเบือ้ ง โรงอาหารงานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ
ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3398 อาคาร ศก.04 ก ใต้ถุนสูง งานพืน้ งานทาสี โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3399 อาคารอนุบาล งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสุง งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย ต.
วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3400 อาคารเรียน สปช.102/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง โรงอาหาร
งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์ ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

100,000
149,400
150,000
150,000

(3383)
(3384)
(3385)
(3386)
(3387)
(3388)

(3393)
(3394)
(3395)
(3396)
(3397)
(3398)
(3399)
(3400)

200,000
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100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

150,000

150,000
100,000
99,900
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รายการ
(3401)
(3402)
(3403)
(3404)
(3405)
(3406)
(3407)
(3408)
(3409)
(3410)
(3411)
(3412)
(3413)
(3414)
(3415)
(3416)
(3417)
(3418)
(3419)
(3420)
(3421)
(3422)
(3423)
(3424)
(3425)

3401 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานหน้าต่าง ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย
ต.โคกมัง่ งอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
3402 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนเตี้ย งานหลังคา โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3403 อาคารเรียน สปช.105 งานทาสี อาคาร ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน งานทาสี อาคาร ป.1ฉ สูง 2 ชั้น 6
ห้องเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองกระทุม่ ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
3404 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนเตี้ย งานหลังคา งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.
หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3405 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านซับม่วง ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3406 อาคารเรียนแบบ สปช.101/26 งานฝ้าเพดาน งานทาสี อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3407 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.206/26 งานผนัง งานฝ้าเพดาน งานทาสี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.
เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3408 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูกระเบือ้ ง ทาสี โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3409 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3410 อาคารเรียนป.1ฉ งานหลังคา งานผนัง งานพืน้ บันได โรงเรียนบ้านโคกมัง่ งอย (คุรุประชาบ้าเพ็ญ) ต.โคกมัง่ งอย
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
3411 อาคารเรียนชั่วคราวแบบกรมสามัญ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ต.ลาดใหญ่
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3412 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปูกระเบื้องโรงเรี
่
ยนบ้านห้วยน้้าค้า ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
3413 อาคาร ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคา
อาคารอเนกประสงค์ งานประตูโรงเรียนบ้านหินลาด ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
3414 อาคารเรียนป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคา งานหน้าต่างโรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง
จ.ชัยภูมิ
3415 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนคูณ ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3416 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บ้าเพ็ญ) ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
3417 อาคารประกอบ งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหัวนาค้า ต.ถ้า้ วัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3418 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3419 อาคารห้องสมุด งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานประตูหน้าต่าง งานทาสี โรงเรียนบ้านกุดขมิน้ ต.นาฝาย อ.เมือง
ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3420 อาคาร ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง
งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3421 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสี อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งานทาสี โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง ต.
ลุ่มล้าชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
3422 ลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
3423 อาคารเรียนแบบ 030 2 ชั้น งานฝ้าเพดาน งานประตูหน้าต่าง อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3424 อาคารเรียนชั่วคราว งานผนัง งานทาสี งานประตูหน้าต่าง งานพืน้ ปูกระเบื้องโรงเรี
่
ยนบ้านม่วงเงาะ ต.ห้วยบง อ.
เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3425 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว ต.ช่องสามหมอ อ.คอน
สวรรค์ จ.ชัยภูมิ
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รายการ
(3426)

จานวนเงิน

3426 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสี โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3427 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
งานทาสี งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
3428 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนกะพีด้ อนขวางวิทยา ต.โนนส้าราญ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3429 อาคารเรียน สปช.1/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองโสมง ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
3430 อาคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน อาคารเรียนชั่วคราวแบบกรมสามัญ งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกุดเวียน
ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3431 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานเทพืน้ คอนกรีต งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานประตู งานทาสี โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์
ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
3432 อาคารเรียน สปช. 105/29 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.
ชัยภูมิ
3433 อาคารเรียนแบบป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านต้อน ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
3434 อาคารเรียน ป. 1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนบ้านโสกมูลนาค ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
3435 อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
3436 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202 งานประตู อาคารเรียน สปช.202/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านนาวัง ต.นาเสียว อ.
เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3437 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสุง งานทาสี งานผนัง โรงเรียนหนองบัวบานเย็นวิทยา ต.ศรีส้าราญ อ.คอนสวรรค์ จ.
ชัยภูมิ
3438 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองปลาปึง่ หนองเบ็น ต.
ศรีส้าราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
3439 อาคารเรียน ป.1ซ ใต้ถุนเตี้ย งานหลังคา ส้วม สปช.603 งานหลังคา โรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน (แย้มมงคลสินธุ์)
ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3440 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านซับสีทอง
ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3441 อาคารเรียน สปช.105/26 งานผนัง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
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3442 อาคารเฉลิมพระเกียรติ งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3443 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนเตี้ย งานบันได งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ จ.
ชัยภูมิ
3444 อาคาร สปช.202/26 งานหลังคาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านค้าน้อย) ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3445 งานหลังคา งานผนัง งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานฝ้าเพดาน งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองปล้อง ต .หนองแวง อ.
หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3446 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
3447 อาคาร ป.1 ซ งานประตู หน้าต่าง งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบ้านโปร่งโก ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
3448 อาคาร สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3449 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคา รางน้้าโรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

(3450)

3450 อาคารเรียนแบบ ป.40 กรมสามัญ งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย ต.โนนส้าราญ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
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รายการ

จานวนเงิน

(3451)

3451 อาคาร สปช.202/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

100,000

(3452)
(3453)

3452 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3453 อาคารห้องสมุดถาวร
งานหลังคา งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3454 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน่ ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านหนองไห ต.ถ้า้ วัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3455 อาคารเรียน สปช.202/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.
ชัยภูมิ
3456 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ ต.โคกมัง่ งอย อ.คอนสวรรค์ จ.
ชัยภูมิ
3457 ลานอเนกประสงค์ งานพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านโชคอ้านวย ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3458 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีต โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3459 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3460 อาคาร ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองหอย ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3461 งานเทพืน้ ลานอเนกประสงค์ (คสล.)โรงเรียนหนองฉนวนวิทยาคม ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3462 รั้วแบบโปร่งโรงเรียนบ้านคลองจันลา ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
3463 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
3464 งานปรับปรุงเทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านเจาเหนือ ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
3465 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม งานถนน ค.ส.ล.
โรงเรียนบ้านโนนตูม ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3466 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านนาเจริญ ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3467 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนดงบังราษฎร์นุเคราะห์ ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3468 รั้วแบบโปร่งโรงเรียนบ้านสัมพันธ์ ต.บุง่ คล้า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3469 รั้วแบบโปร่งโรงเรียนบ้านหนองฉิม ต.บุง่ คล้า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3470 อาคาร ป.1ฉ งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านห้วยข่าเฒ่า ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3471 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านโคกสง่า ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3472 อาคารเรียน สปช.202/26 ป.1 ฉ งานฝาผนัง งานหลังคาวัดรางน้้าโรงเรียนบ้านนาโจด ต.ศรีส้าราญ อ.คอน
สวรรค์ จ.ชัยภูมิ
3473 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านโสกรัง ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3474 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านบ่อทอง ต.ถ้า้ วัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3475 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านภูนกเขียน ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3476 อาคาร สปช.205/26 โรงอาหาร งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยกนทา ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3477 อาคาร สปช.105/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนตาด ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
3478 อาคาร ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานทาสีโรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง ต.ลุ่มล้าชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
3479 อาคารเรียนแบบชั่วคราว งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านนามน ต.ศรีส้าราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
3480 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนราษฎร์บ้ารุง ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3481 อาคาร สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
3482 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3483 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3484 อาคาร ป.1ฉ ใต้ถุนเตี้ยยกสูง งานหน้าต่าง งานบันได งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานผนัง โรงเรียนบ้านล้าชี ต.โนนสะอาด
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
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3485 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนโพนทองพิทยา ต.บ้านตาล อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3486 อาคารประกอบ สปช.2/28 งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านกุดไผ่ ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
3487 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3488 รั้วแบบโปร่งโรงเรียนบ้านขวาน้อย ต.บุง่ คล้า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3489 อาคาร ป.1ฉใต้ถุนเตี้ย งานพืน้ ปูกระเบืองโรงเรียนบ้านหนองแวง ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3490 อาคารเรียน ป.1ฉใต้ถุนสูง งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสงแคน ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
3491 อาคารเรียนงบบริจาค งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3492 อาคาร ป.1ฉใต้ถุนสูง งานหลังคา งานฝาผนัง งานประตู โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.
ชัยภูมิ
3493 อาคาร สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.
ชัยภูมิ
3494 อาคาร ป.1ฉ ขนาด 6 ห้องเรียน
งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3495 ลานกิจกรรม สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยหว้า ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3496 อาคารประกอบ ห้องครัว งานหลังคา งานพืน้ งานผนัง โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ด้ารง ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
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3497 อาคาร ป.1ฉ ใต้ถุนเตี้ย งานฝาผนังโรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
3498 อาคาร ป.1 ฉใต้ถุนเตี้ย งานบันได งานผนัง งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านคลองเจริญ ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง
จ.ชัยภูมิ
3499 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีต โรงเรียนบ้านลาดเหนือ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3500 อาคาร ป.1 ฉใต้ถุนสูง งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง อาคาร สปช.101/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกุดฉนวน ต.บ้าน
เขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
3501 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม ต.หนองไผ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3502 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานประตู หน้าต่าง อาคารเรียน สปช.105/29 งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านโนน
สะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
3503 อาคารเรียน ป. 1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาทุง่ ใหญ่ ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3504 รั้วแบบโปร่งโรงเรียนบ้านกุดโง้ง ต.บุง่ คล้า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3505 ้วแบบโปร่
รั่
งโรงเรียนบ้านลาดไทรงาม ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
3506 รั้วมาตรฐานโรงเรียนบ้านโนนม่วง ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
3507 ปรับปรุงบริเวณ-เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.
ชัยภูมิ
3508 อาคารเรียน สปช.102/26
งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานหลังคารางน้้า โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3509 อาคารอเนกประสงค์งบบริจาค งานพืน้ ปุกระเบื้อง
่ อาคารประกอบโรงจอดรถงบบริจาค เทพืน้ คสล .โรงเรียนหิน
เหิบซับภูทอง ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
3510 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืน่ แผ้ว ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3511 อาคารเรียน สปช.101/26 งานทาสี งานหน้าต่าง โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ
3512 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน โรงฝึกงานแบบกรมสามัญ งานหลังคา(รางน้้า) อาคาร
เรียนป.1ฉ งานผนังโรงเรียนชุมชนบ้านบุง่ คล้าวิทยา ต.บุง่ คล้า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3513 ปรับปรุงบริเวณ(ถมดิน)โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ต.ลุ่มล้าชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
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3514 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านห้วยหว้า ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3515 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3516 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านหนองกุงบ้ารุง ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3517 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3518 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนคุรุประชานุกูล ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3519 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3520 อาคารป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคา งานสีโรงเรียนสระไข่น้าขุนีวิทยา ต.กุดต้ม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3521 อาคารป.1ฉใต้ถุนเตี้ย งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3522 อาคารป.1ฉใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองเขื่อง ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3523 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3524 อาคารป.1ฉ ใต้ถุนเตี้ย งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
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3525 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3526 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทศิ ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3527 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนโนนหว้านไพล ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3528 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนวัดพุทโธวาท ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3529 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนหนองสระส้าราญราษฎร์ ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3530 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3531 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3532 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านวังโพน ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3533 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนโนนส้าราญวิทยา ต.โนนส้าราญ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3534 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนโค้งน้้าตับวิทยาคาร ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3535 อาคารเรียนสปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานปรับปรุงบริเวณถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านนาฝาย ต .นาฝาย อ.
เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3536 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3537 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านโนนกอก ต.รอบเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3538 งานปรับปรุงบริเวณเทเพืน้ คอนกรึตโรงเรียนบ้านกุดละลม ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3539 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองไผ่พฒ
ั นา ต.หนองไผ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3540 งานปรับปรุงบริเวณเทเพืน้ คอนกรึตโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา ต.หนองไผ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3541 งานปรับปรุงบริเวณเทเพืน้ คอนกรึตโรงเรียนบ้านวังก้าแพง ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
3542 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านกุดยาง ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
3543 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
3544 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านป่ายาง ต.ลุ่มล้าชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
3545 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านวังกุ่ม ต.ลุ่มล้าชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
3546 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนหนองหอยปังบ้าเหน็จวิทยา ต.ถ้า้ วัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3547 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนศรีสว่างสามัคคี ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3548 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง ต .นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.
ชัยภูมิ
3549 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านราษฎร์ด้าเนิน ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3550 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านห้วยหวาย ต.ลุ่มล้าชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
3551 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
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3552 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
3553 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านลาดชุมพล ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
3554 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนชุมชนบ้านโสก ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
3555 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านนาอุดม ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
3556 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
3557 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
3558 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านวังตะกู ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
3559 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.
ชัยภูมิ
3560 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านยางหวาย ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
3561 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานฝ้าเพดานโรงเรียนสหประชาสรร ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
3562 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองแวง ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3563 งานประตูหน้าต่าง งานผนังโรงเรียนบ้านนางเม้ง ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3564 อาคารโรงฝึกงาน
ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3565 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ อาคารเรียนแบบ ศก.04ก/2526 ปูกระเบือ้ ง
เคลือบโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
3566 งานปรับปรุงบริเวณเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านโนนตูม สาขาบ้านทุง่ สว่าง ต .วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3567 อาคารเรียนสปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ ต.หนองไผ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3568 ปรับปรุงอาคารเรียน ป.1 ฉ.
งานหลังคา โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3569 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านฝาย ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
3570 ปรับปรุงบริเวณเทพืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
3571 ปรับปรุงบริเวณอาคารส้านักงาน นิเทศ ติดตามและประเมินผล เทพืน้ คอนกรีต ค.ส.ล. งานหลังคา ปรับปรุงห้อง
ส้วม โรงเรียนสพป.ชัยภูมิ เขต 1 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3572 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ปรับปรุงซ่อมแซมงานหน้าต่างโรงเรียนบ้านโนนเพิม่ ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3573 อาคารเรียน สปช105/29
งานหลังคา โรงเรียนบ้านหนองดินด้า (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3574 อาคารเรียนแบบ ป1ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3575 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานหลังคา แผ่นเหล็กกรีดคลอน เหล็กแปรซีแพค รางน้้า ครอบมุมโรงเรียนบ้านหนองไผ่
ล้อม ต.นาหนองทุม่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3576 อาคารเรียนแบบ สปช 101/26 งานมุงหลังคาโรงเรียนบ้านโนนคูณ ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3577 อาคารอเนกประสงค์โรงอาหาร งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนโคกม่วงศึกษา ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3578 อาคารเรียน แบบ สปช 101/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านกุดแคน ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3579 อาคารห้องสมุด งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3580 อาคารเรียน แบบ สปช 102/26 งานหลังคาโรงเรียนหัวนานคร ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
3581 อาคารเรียน แบบ สปช.103/29 และ ป.1ช. งานทาสีโรงเรียนบ้านนาดี ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
3582 อาคารเรียน ป 1 ฉ ใต้ถุนสูง งานฝาผนังโรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

(3583)

3583 อาคารเรียน ป 1 ฉ เตี้ย งานทาสีโรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
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3584 อาคารเรียน แบบสร้างเอง (ทีร่ าชพัสดุ ชย.1127) งานหลังคาโรงเรียนบ้านทุง่ ค้าหลวง ต.ท่ามะไฟหวาน อ.
แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3585 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานฝ้าและผนังโรงเรียนบ้านท่าคร้อ ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3586 อาคารเรียน ป.1 ฉ และอาคารห้องสมุด งานทาสีโรงเรียนบ้านดอนหัน ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

จานวนเงิน
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3587 อาคารเรียน ป 1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย งานหลังคาโรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3588 อาคารเรียน แบบ ป1 ฉ ใต้ถุนสูง งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านโนนโจด ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3589 อาคารเรียนอนุบาล(โรงฝึกงานแบบองการฯ312)งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.
ชัยภูมิ
3590 ห้องเรียนอาเซียน งานพืน้ งานประตูหน้าต่าง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโคกสง่า ต.หนองโพนงาม อ.เกษตร
สมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3591 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบ้านฝายพญานาค ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3592 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3593 ห้องเรียนอาคารเครือซิเมนต์ไทย งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

(3594)

3594 อาคารเรียน แบบ สปช.202/26 งานพืน้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนหนองเมยสามัคคี ต.หหนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

100,000

(3595)
(3596)
(3597)
(3598)

3595 อาคารเรียน สปช.205/26 ชั้นล่าง งานหลังคาโรงเรียนบ้านสวนอ้อย ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3596 อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3597 ห้องคหกรรม(โรงอาหาร แบบอื่นๆ) งานพืน้ โรงเรียนบ้านฉนวน ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3598 อาคารเรียนแบบ ศก 04/25 ขนาด 3 ห้องเรียน งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านกุดแดง ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว
จ.ชัยภูมิ
3599 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 งานรื้อถอน งานปรับปรุงซ่อมแซมเวทีโรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด ต.
ทุง่ ลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3600 อาคารเรียนแบบ สปช.101/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3601 อาคารเรียนแบบ 008 ก. งานทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3602 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนบ้านพีพวย ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3603 อาคารอเนกประสงค์ 203/26 งานหลังคาโรงเรียนเนรมิตศึกษา ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3604 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านกลาง ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3605 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และห้องโสตทัศนูปกรณ์ งานพืน้ งานผนัง งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านม่วง
ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3606 อาคารแบบ สปช.202/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนดินแดง ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3607 อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ ใต้ถุนสูง งานพืน้ โรงเรียนบ้านกุดจอก ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3608 อาคารเรียนแบบ ป1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย งานฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3609 อาคารประกอบการชั่วคราว งานหลังคาโรงเรียนบ้านกุดโคลน ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3610 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานพืน้ งานประตูหน้าต่งโรงเรียนบ้านโพธิ์ (คุรุราษฎร์ประสิทธิ)์ ต.สระโพนทอง
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3611 อาคารเรียน แบบ สปช.106/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองช้างเอก ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3612 อาคาร ป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านห้างสูง ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3613 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านแดงสว่าง ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3614 อาคาร สปช.102/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

100,000
150,000
100,000
100,000

(3590)

(3599)
(3600)
(3601)
(3602)
(3603)
(3604)
(3605)
(3606)
(3607)
(3608)
(3609)
(3610)
(3611)
(3612)
(3613)
(3614)

100,000
150,000
150,000
150,000

100,000
100,000
150,000
99,800
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
99,100
100,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 141

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(3615)
(3616)
(3617)
(3618)

3615 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานพืน้ โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บ้ารุง) ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3616 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองขาม ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3617 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานผนังโรงเรียนบ้านดงพอง ต.นาหนองทุม่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3618 อาคารเรียน แบบ ป1 ฉ ใต้ถุนสูง งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านโนนทอง ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

150,000
99,200
99,700
100,000

(3619)
(3620)

3619 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านโนนคูณ ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
3620 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานประตูหน้าต่าง งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบ้านถนนกลาง ต.สระพัง อ.บ้านแท่น
จ.ชัยภูมิ
3621 ห้องพิเศษ (ห้องดนตรี) งานไม้ งานหลังคา งานผนัง งานไฟฟ้าโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ต.ท่ามะไฟหวาน อ.
แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3622 อาครเรียน แบบ สปช.105/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

100,000
100,000

3623 โรงอาหาร แบบอื่นๆ งานพืน้ โรงเรียนบุปผาราม ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3624 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองแซง ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3625 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนสาทร ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3626 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 อาคารเรียนชั่วคราว อาคารอเนกประสงค์ อาคารโรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียน
บ้านแก้งตาดไซ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3627 อาคารเรียนกึ่งถาวร งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองรวก ต.นาหนองทุม่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3628 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย งานหลังคาโรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) ต.กุดเลาะ อ.เกษตร
สมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3629 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานฝ้าเพดาน งานรื้นถอนโรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บ้ารุง) ต.สระโพนทอง อ.
เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3630 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสุง งานหลังคาโรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3631 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอนจ้าปา ต .กวางโจน อ.ภูเขียว จ.
ชัยภูมิ
3632 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาแก ต.นาหนองทุม่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3633 อาคารเอนกประสงค์ 205/26, ห้องสมุด งานหลังคา งานผนังโรงเรียนบ้านซ้ามูลนาก ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.
ชัยภูมิ
3634 ปรับปรุงซ่อมแซมอาประกอบ งานปูกระเบือ้ งห้องเรียน /ห้องส้อม งานหลังคาห้องส้วม/หลังคาส้วมโรงเรียน
ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3635 อาคารประกอบ แบบ สปช.202/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านนาหนองทุม่ ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3636 อาคารประกอบ (อาคารอนุบาล อาคารสามัญ ) งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.บ้าน
เดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3637 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบึงมะนาววิทยา ต .บ้านเดื่อ อ.เกษตร
สมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3638 อาคาร แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
3639 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนโคกสะอาดศึกษา ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

81,500
150,000
100,000
97,800

3640 อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3641 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนศาลาสามัคคี ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.
ชัยภูมิ

100,000
149,900

(3621)
(3622)
(3623)
(3624)
(3625)
(3626)
(3627)
(3628)
(3629)
(3630)
(3631)
(3632)
(3633)
(3634)
(3635)
(3636)
(3637)
(3638)
(3639)
(3640)
(3641)

150,000
150,000

100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
149,500
150,000
150,000
100,000
150,000
87,900
150,000
69,800

หน ้าที่ 142

หน่วย : บาท

รายการ
(3642)
(3643)

จานวนเงิน

3642 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านสระแต้ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3643 อาคารเรียน แบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานประตูหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.
ชัยภูมิ
3644 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ.ใต้ถุนเตี้ย งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโนนชาด ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
3645 อาคารเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโปร่ง ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3646 อาคารเรียน งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านน้้าทิพย์ ต.ทุง่ ลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3647 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนบ้านโคกไพรวัน ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3648 อาคารเรียน แบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองแวง ต.โคกกุง
อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3649 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 งานเปลี่ยนกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทุง่ พระ ต.ทุง่ พระ อ.คอนสาร จ.
ชัยภูมิ
3650 อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนบ้านท่าศาลา ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3651 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านโคกล่าม ต.นาหนองทุม่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3652 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เตี้ย งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา ต.บ้านเดื่อ อ.
เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3653 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาด ต .หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ
จ.ชัยภูมิ
3654 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาสีดา ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3655 ห้องสมุด งานผนัง งานพืน้ งานประตูหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านโนนงาม ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3656 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28(3 ชั้น) งานพืน้ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3657 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านห้วยไห ต.ทุง่ พระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3658 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย งานผนังโรงเรียนบ้านนกเขาทอง ต.นาหนองทุม่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3659 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานประตูหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านเขวา ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

100,000
100,000

100,000

(3666)
(3667)
(3668)

3660 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
3661 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3662 อาคารเรียน งานผนังโรงเรียนบ้านมูลกระบือ ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3663 อาคารเรียน สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองข่า (คุรุประชาวิทยา) ต.หนองข่า อ.
เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3664 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านขามป้อม ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3665 อาคารเอนกประสงค์ สปช.202 งานหลังคา งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านโสกมะตูม ต.โนนคณู อ.คอนสาร จ.
ชัยภูมิ
3666 อาคารเรียนแบบ สปช.105/2526 งานพืน้ โรงเรียนบ้านสีปลาด ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3667 อาคารเอนกประสงค์ แบบกรมสามัญ งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3668 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ งานประตูหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองปอแดง ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

(3669)
(3670)
(3671)

3669 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาหนองทุม่ ต.นาหนองทุม่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3670 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
3671 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระเทพฯ งานพืน้ โรงเรียนบ้านดอนอุดม ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

149,500
100,000
100,000

(3644)
(3645)
(3646)
(3647)
(3648)
(3649)
(3650)
(3651)
(3652)
(3653)
(3654)
(3655)
(3656)
(3657)
(3658)
(3659)
(3660)
(3661)
(3662)
(3663)
(3664)
(3665)

100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
91,800
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000

150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
99,200
100,000

หน ้าที่ 143

หน่วย : บาท

รายการ
(3672)
(3673)
(3674)
(3675)
(3676)
(3677)
(3678)
(3679)
(3680)
(3681)
(3682)
(3683)
(3684)
(3685)
(3686)
(3687)
(3688)
(3689)
(3690)
(3691)
(3692)
(3693)
(3694)
(3695)
(3696)
(3697)
(3698)
(3699)
(3700)

จานวนเงิน

3672 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานหลังคา งานพืน้ งานผนัง โรงเรียนบ้านหนองเรือ ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.
ชัยภูมิ
3673 บ้านพักครูแบบสามัญ2/3โรงเรียนบ้านหนองดินด้า ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
3674 สภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ศาลาทรงไทย งานพืน้ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ
จ.ชัยภูมิ
3675 อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบ้านนาวงเดือน ต.ทุง่ นาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3676 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองแต้ ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3677 อาคาร สปช.106/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านวังม่วง ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3678 อาคารเรียน แบบ สปช.102/2526, อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคา งานประตูหน้าต่างโรงเรียน
บ้านหัวโสก ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3679 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบ้านน้้าพุหนิ ลาด ต .ทุง่ นาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3680 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง, อาคารอ้านวยการ, อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ แบบยกพืน้ 3 ห้องเรียน งานทาสี
โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3681 ห้องสมุด งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

150,000

3682 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ พืน้ เตี้ย งานหลังคา งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านภูดินหินกอง ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ
จ.ชัยภูมิ
3683 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201 และห้องน้้าแบบ สปช.601 งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านเมืองคง ต.บ้าน
เพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3684 อาคาร แบบ สปช.105/29 และห้องสมุด งานหลังคา โรงเรียนบ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3685 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านโนนสง่า ต.โนนคณู อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3686 หอประชุม งานพืน้ โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3687 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน งานประตูหน้าต่างโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ
จ.ชัยภูมิ
3688 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ พืน้ สูง งานผนังโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3689 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ต.ทุง่ พระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3690 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานประตูหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านโคกงาม ต.นาหนองทุม่ อ.แก้งคร้อ จ.
ชัยภูมิ
3691 อาคารเรียนแบบ 105/29 ชั้นล่าง งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองกุง ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3692 พืน้ หินขัด งานพืน้ โรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3693 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคา งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านดงกลาง ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.
ชัยภูมิ
3694 อาคารประกอบ สปช.201/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
3695 อาคารเอนกประสงค์ สปช.201/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านดอนเค็ง ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
3696 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3697 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3698 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานไฟฟ้าโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3699 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย และ อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนฉิมพลีมา ต.บ้านดอน อ.ภู
เขียว จ.ชัยภูมิ
3700 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

150,000

100,000
200,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
89,300
150,000

86,100
99,900
150,000
99,900
200,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
93,400
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 144

หน่วย : บาท

รายการ
(3701)
(3702)
(3703)
(3704)
(3705)
(3706)
(3707)
(3708)
(3709)
(3710)
(3711)
(3712)
(3713)
(3714)
(3715)
(3716)
(3717)
(3718)
(3719)
(3720)
(3721)
(3722)
(3723)
(3724)
(3725)
(3726)
(3727)
(3728)
(3729)
(3730)
(3731)
(3732)
(3733)

จานวนเงิน

3701 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตร
สมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3702 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ พืน้ เตี้ย และอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ พืน้ สูง งานประตูหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้าน
โสกหว้าโนนหอม ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3703 เสาธง แบบอื่นๆ สร้างเองโรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
3704 ห้องเรียนและอาคารเรียน งานประตูหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านเรือ ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3705 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนบ้านโคกนกทา ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3706 อาคารเอนกประสงค์และอาคารส้านักงาน งานหลังคาโรงเรียนบ้านคลองบอน ต .คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3707 สนามเด็กเล่น งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3708 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ใต้ถุนสูง 1 ห้องเรียน งานผนัง งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองแฝก ต.บ้าน
เต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
3709 อาคารเรียนแบบ สปช.202/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านวังหิน ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
3710 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนบ้านตลุกหิน ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3711 อาคารประกอบ งานประตูหน้าต่าง งานผนังโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3712 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ขนาด 8 ห้องเรียน) งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ ต.
โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3713 อาคารเรียน สปช.105/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านโนนข่า ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3714 อาคารเรียนแบบ สปช.109/25 และอาคารอนุบาล งานพืน้ โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

100,000

3715 อาคารเรียน งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3716 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าโก้ง ต.ทุง่ ลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3717 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานหลังคา งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านดงเมย ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3718 ห้องพิเศษ งานประตูหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3719 อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3720 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย งานหลังคาโรงเรียนบ้านพรมใต้พทิ ยาคาร ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3721 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3722 อาคารโรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองตากล้า ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3723 อาคารโรงฝึกงาน งานหลังคา งานพืน้ งานฝาผนังโรงเรียนบ้านหนองพอก ต .หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3724 อาคารโรงอาหาร งานรื้อถอน งานหลังคาโรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา ต .โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3725 อาคารแบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3726 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนชุมชนบ้านหัน ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3727 อาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3728 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29, อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคา งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านเป้า
(ส้าราญไชยวิทยา) ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3729 อาคารประกอบ (ส้วม) งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองคู ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
3730 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสุง 4 ห้องเรียน งานผนังโรงเรียนบ้านดงใต้ ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3731 อาคารเรียน งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบ้านน้้าอุ่น ต.ทุง่ นาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3732 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.206/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) ต.หนองโพนงาม อ.
เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3733 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29, ห้องสมุด,งานรั้ว งานทาสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนสระโพนทอง ต.สระโพนทอง อ.
เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
110,700
150,000
100,000
150,000

144,000
97,800
150,000
100,000
100,000
100,000
99,600
100,000
99,800
100,000
150,000
92,700
133,600

147,200
100,000
98,800
78,100
99,800

หน ้าที่ 145

หน่วย : บาท

รายการ
(3734)
(3735)
(3736)
(3737)
(3738)
(3739)
(3740)
(3741)
(3742)
(3743)
(3744)
(3745)
(3746)
(3747)
(3748)
(3749)
(3750)
(3751)
(3752)
(3753)
(3754)
(3755)
(3756)
(3757)
(3758)
(3759)

จานวนเงิน

3734 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.201/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนดินจี่ ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3735 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 งานเหล็ก งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ ต.หนองขาม อ.
แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3736 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนสามสวนวิทยา ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

99,600
100,000

3737 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านสารจอด ต.หนองโพน
งาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3738 อาคารเรียน แบบ สปช.202/26 งานผนัง งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองบัว ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.
ชัยภูมิ
3739 ิอาคารเรียนเพือ่ จัดกิจกรรมรักการอ่าน งานเหล็ก งานหลังคาโรงเรียนบ้านคอนสาร ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.
ชัยภูมิ
3740 ส้วม จ้านวน 4 หลัง งานหลังคา งานประตูหน้าต่าง งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านฉนวน ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.
ชัยภูมิ
3741 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านมอญ ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
3742 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานฝาผนัง งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม ต.สระโพนทอง อ.
เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3743 อาคารเรียน งานประตูหน้าต่าง งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านตาดรินทอง ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

150,000

3744 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานพืน้ โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
3745 อาคารเรียน แบบ สปช.106/28 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3746 โรงอาหาร งานหลังคา งานฝาผนัง งานทาสีโรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร ต .หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3747 ห้องเรียนปฐมวัย งานพืน้ งานทาสี งานประตูหน้าต่าง งานฝ้าเพดานโรงเรียนออป.19 (ส่วนป่าคอนสาร) ต.ทุง่ พระ
อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3748 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสุง และ สปช.201/26 งานทาสีโรงเรียนหว้านไพรสามัคคี ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ
จ.ชัยภูมิ
3749 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3750 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตร
สมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3751 อาคารเรียน แบบ ศก.04ก/25 งานพืน้ โรงเรียนบ้านระหัด ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3752 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 (ขนาด 8 ห้องเรียน)งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองผักหลอด ต.บ้านแท่น อ.บ้าน
แท่น จ.ชัยภูมิ
3753 อาคารเรียน(อาคารกองสลากฯ) และเสาธง งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านทิกแล้ง ต.หนองโพนงาม อ.เกษตร
สมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3754 อาคารเอนกประสงค์ สปช.205/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
3755 ห้องส้วม แบบ สปช.601/26 งานเหล็ก งานพืน้ โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3756 อาคารโรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนหินแร่ ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3757 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานรื้อถอน งานฝาผนัง
โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3758 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานรื้อถอน งานหลังคาโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.
ชัยภูมิ
3759 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองสามขา ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

100,000
150,000
149,800
100,000

150,000

100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000

100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
78,100

หน ้าที่ 146

หน่วย : บาท

รายการ
(3760)
(3761)

จานวนเงิน

3760 อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ งานเหล็กโรงเรียนหนองเบนประภากร ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3761 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง (ขนาด 3 ห้องเรียน)งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา ต.บ้านเต่า อ.
บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
3762 อาคารโรงอาหาร งานเหล็ก งานหลังคา งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.
ชัยภูมิ
3763 อาคารหอประชุม แบบ 201/26 งานหลังคา งานทาสี งานรื้อถอน งานสร้างเวทีโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.หนอง
โพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3764 อาคารส้านักงาน งานไม้ งานหลังคาโรงเรียนบ้านน้้าพุปางวัว ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3765 โรงอาหาร งานพืน้ งานผนัง งานเหล็กโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3766 พืน้ ถนนและลานเอนกประสงค์ งานเหล็ก งานพืน้ โรงเรียนบ้านโนนเขวา ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

100,000
150,000

3767 โรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3768 โรงอาหาร งานพืน้ งานไฟฟ้าโรงเรียนเพชรราษฎร์บ้ารุง ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3769 อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.
ชัยภูมิ
3770 อาคารเอนกประสงค์ งานประตูหน้าต่าง งานทาสี งานไฟฟ้าโรงเรียนบ้านนาเกาะ ต.ทุง่ นาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

150,000
150,000
100,000

100,000
144,000
100,000

(3774)
(3775)
(3776)
(3777)
(3778)
(3779)

3771 อาคารโรงอาหาร งานเหล็ก งานหลังคาโรงเรียนบ้านหลุบค่าย ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
3772 อาคารเอนกประสงค์และอาคารประกอบ (ห้องครัว) งานพืน้ โรงเรียนบ้านหว้าทอง ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3773 อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ งานเหล็ก งานฝาผนังโรงเรียนหนองมะเกลือบ้ารุงวิทย์ ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.
ชัยภูมิ
3774 อาคารเอนกประสงค์ สปช.203/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนคูณ ต.โนนคณู อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3775 ห้องประชุม งานพืน้ งานไฟฟ้าโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ต .ทุง่ พระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3776 อาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนสาลิกาวิทยา ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3777 โรงอาหาร (แบบประชาอาสา) งานพืน้ งานเหล็กโรงเรียนบ้านโจดกลาง ต.โนนคณู อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3778 ห้องประชุมเอนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3779 โรงฝึกงาน แบบกรมสามัญศึกษา (2522) งานหลังคาโรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

(3780)
(3781)

3780 อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านโนนตุ่น (คุรุประชาวิทยาคาร) ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3781 โรงฝึกงาน แบบสามัญ 312 งานรื้อถอน งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

100,000
150,000

(3782)

3782 อาคารเรียน สปช.105/29 งานปรับปรุงห้องปฏิบตั ิการ เครืองปรับอากาศ พัดลม โคมไฟฯโรงเรียนบ้านธาตุ ต .
ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3783 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านหนองพีพว่ น ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3784 งานปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.12 มโรงเรียนบ้านหินรอยเมย ต.ดงบัง
อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3785 งานปรับปรุงซ่อมซ่อมถนนภายในโรงเรียน กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.12 เมตรโรงเรียนบ้านนาบัว ต.
ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3786 งานปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน หินคลุก 150 ลบ.มโรงเรียนบ้านห้วยพลวง ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

150,000

(3762)
(3763)
(3764)
(3765)
(3766)
(3767)
(3768)
(3769)
(3770)
(3771)
(3772)
(3773)

(3783)
(3784)
(3785)
(3786)

150,000
150,000
100,000
100,000
150,000

150,000

150,000
79,500
100,000
97,900
100,000
150,000

140,300
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 147

หน่วย : บาท

รายการ
(3787)
(3788)
(3789)
(3790)
(3791)
(3792)
(3793)
(3794)
(3795)
(3796)
(3797)
(3798)
(3799)
(3800)
(3801)
(3802)
(3803)
(3804)
(3805)
(3806)
(3807)
(3808)
(3809)
(3810)

จานวนเงิน

3787 งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐาน กว้าง 4.00 มโรงเรียนบ้านจมืน่ ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.
ชัยภูมิ
3788 ถมดินบริเวณ เพือ่ ปรับระดับ 187 ลบ.มโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ต.ทุง่ พระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3789 งานถนนคอนกรีตภายในบริเวณโรงเรียน ขนาด 5*70 ม.โรงเรียนบ้านก่าน ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3790 งานปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน คสล. กว้าง 4.00 ม.โรงเรียนบ้านหนองปลา ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว
จ.ชัยภูมิ
3791 งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน ขนาด กว้าง 3.50 ม. ยาว 140 ม.สูง 0.10 ม.โรงเรียนบ้าน
นาหัวแรด ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3792 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน คสล.กว้าง 3 ม.ยาว 30 ม.โรงเรียนบ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา) ต.บ้านบัว อ.
เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3793 งานปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน ฉีดพ่นราดยาง จ้านวน 788 ตรม.โรงเรียนบ้านโนนหัวนา ต.ทุง่ นาเลา อ.คอน
สาร จ.ชัยภูมิ
3794 ปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน จ้านวน 25 ลบ.ม.โรงเรียนบ้านห้วยยางด้า ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
3795 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.
ชัยภูมิ
3796 งานซ่อมแซมถนน คสล.ภายในโรงเรียน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 62.5 เมตร หนา 0.12 ม.โรงเรียนบ้านสารจอด
เก่า ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3797 งานซ่อมแซมรั้วมาตรฐาน 9 ก้อน จ้านวน 57 เมตร โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

100,000

3798 งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 12 ซม.โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง ต.กวางโจน
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3799 งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบ้านโป่งดินด้า ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

150,000

3800 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วมาตรฐาน 9 ก้อน จ้านวน 40 เมตร โรงเรียนบ้านทุง่ ลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) ต.ทุง่ ลุยลาย อ.
คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3801 งานปรับปรุงรั้วมาตรฐานแบบ 9 ก้อน (รากฐานไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว
จ.ชัยภูมิ
3802 สนามกีฬาโรงเรียน ลาน คสล. หนา 10 ซม. จ้านวน 470 ตร.ม.โรงเรียนบ้านหนองคัน ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.
ชัยภูมิ
3803 งานก่อสร้างั้วผนังก่ออิฐบล๊อค โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3804 ปรับปรุงซ่อแซม อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3805 ซ่อมแซมถังน้้าแบบ ฝ.33 โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3806 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านหินลาด ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
3807 1 งานติดตั้งหนามสแตนเลส (ป้องกันนกพิราบ) 2. อาคารอเนกประสงค์ งานเปลี่ยนหลังคา จ้านวน 136 ตรม.
3.งานติดตั้งกันสาดรอบอาคารส้านักงาน โรงเรียนสพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3808 งานปรับปรุงถนนภายในบริเวณ โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองไรไก่ ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3809 อาคารโรงอาหาร งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3810 งานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านหัวหนอง ต .หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

150,000

99,700
149,000
150,000
100,000
148,000
100,000
99,200
99,400
100,000
150,000

100,000

100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
99,400
300,000
100,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 148

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(3811)

3811 งานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

99,800

(3812)
(3813)
(3814)

3812 อาคารโรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองม่วงบ้ารุง ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3813 ส้วมนักเรียน งานหลังคาโรงเรียนบ้านเลิงทุม่ ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3814 อาคารเรียน ป1 ฉ ใต้ถุนสูง งาน พืน้ งานหน้าต่าง งานพืน้ ไม้โรงเรียนบ้านบุง่ สิบสี่ราษฎร์บ้ารุง ต.โนนทอง อ.
เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3815 อาคารห้องสมุด งานหลังคา ฝ้าเพดาน อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม ต .หนองขาม อ.แก้งคร้อ
จ.ชัยภูมิ
3816 อาคารเรียน งานตาข่าย กระจกช่องลมโรงเรียนบ้านหนองไฮ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3817 อาคารเรียน อาคาร ประกอบ โรงเรียนบ้านหลุบคา ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3818 อาคารหอประชุม งานกันสาด งานประตู ปรับปรุงเวที งานพืน้ โรงเรียนบ้านโคกกุง ต .โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.
ชัยภูมิ
3819 อาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ ต .หนองโพนงาม อ.เกษตร
สมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3820 อาคารเรียน แบบ 206 งานฝ้าเพดาน งานหลังคา โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.
ชัยภูมิ
3821 อาคารเรียน แบบ สปช 105/26 งานหลังคา โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
3822 อาคาร ป 1 ฉ ใต้ถุนสูง งาน ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา ต.ช่องสาม
หมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3823 อาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3824 อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3825 อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอนดู่ ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
3826 อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองเม็ก ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
3827 อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านป่าว่าน ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3828 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 205/26 โดย งานพืน้ เวที งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลืบโรงเรียนซับใหญ่
วิทยาคม ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
3829 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1 ฉ ใต้ถุนสูง เปลี่ยนฝา เปลี่ยนประตู ทาสีโรงเรียนบ้านส้าโรงโคก ต.กุดน้้าใส อ.
จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3830 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก(ค.ส.ล.)กว้าง 4 เมตร พืน้ ที่ 48 เมตรโรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี ต.
ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3831 เทพืน้ คอนกรีตเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) ต.บ้านเพชร อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
3832 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1 ฉ (ต่อเติม 3 ห้องเรียน) ทาสี ฝ้าเพดาน โรงเรียนหนองประดู่วิทยา ต.หัวทะเล
อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
3833 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล เปลี่ยนหลังคา ปูพนื้ โรงเรียนบ้านท่ากูบ ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
3834 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3835 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(ห้องอนุบาล) เปลี่ยนฝ้า ทาสีโรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ต.หัวทะเล อ.
บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
3836 ปรับปรุงถนนคอนกรีต เพือ่ เป็นสนาม (BBL)โรงเรียนซับมงคลวิทยา ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
3837 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านทุง่ สว่างวัฒนา ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3838 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ต.ซับใหญ่ อ.ซับ
ใหญ่ จ.ชัยภูมิ

100,000
100,000
150,000

(3815)
(3816)
(3817)
(3818)
(3819)
(3820)
(3821)
(3822)
(3823)
(3824)
(3825)
(3826)
(3827)
(3828)
(3829)
(3830)
(3831)
(3832)
(3833)
(3834)
(3835)
(3836)
(3837)
(3838)

150,000
98,800
100,000
150,000
100,000
99,300
150,000
123,700
100,000
100,000
98,000
149,200
93,200
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 149

หน่วย : บาท

รายการ
(3839)
(3840)
(3841)
(3842)
(3843)
(3844)
(3845)
(3846)
(3847)
(3848)
(3849)
(3850)
(3851)

(3852)
(3853)
(3854)
(3855)
(3856)
(3857)
(3858)
(3859)
(3860)

จานวนเงิน

3839 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านศิลาทอง ต.โป่งนก
อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
3840 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านสะพานยาว ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
3841 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.105/26 ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.
ชัยภูมิ
3842 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานแบบองค์การ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังมน ต .วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

150,000

3843 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารแบบ ป.ฉ ใต้ถุนสูง เปลี่ยนพืน้ ไม้โรงเรียนบ้านโคกแสว ต.หัวทะเล อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.
ชัยภูมิ
3844 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ป1ฉ เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านน้้าลาด ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.
ชัยภูมิ
3845 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป 1 ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนบ้านหนองจาน ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

100,000

3846 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 เทพืน้ คอนกรีต ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านละหานค่าย ต.โคก
สะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
3847 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านใหม่นาดี ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3848 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช.202/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านทองค้าพิงวิทยา ต.บ้าน
เพชร อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
3849 ปรับปรุ่งซ่อมแซม อาคารเรียนแบบป. 1ฉ (ใต้ถุนสูง) งานผนังโรงเรียนบ้านห้วยบง ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

100,000

3850 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 เทคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารเรียน ปูกระเบือ้ ง โครงหลังคาโรงเรียน
บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ต.บ้านชวน อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
3851 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ (ห้องคอมพิวเตอร์ )
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสามัญ 312 (โรงอาหาร)โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ต.บ้านเพชร อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.
ชัยภูมิ

150,000

3852 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารกรมสามัญ งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านดอนกอก ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระ
เหว จ.ชัยภูมิ
3853 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1 ฉ ใต้ถุนสูง งานทาสีและกันสาดโรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ ต.หัวทะเล อ.
บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
3854 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ฉ ใต้ถุนสูง เปลี่ยนฝ้า ทาสีโรงเรียนบ้านวังกุง ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
3855 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านห้วยยางดี ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.
ชัยภูมิ
3856 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาล ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังขอนสัก ต .ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
3857 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3858 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนประกอบแบบองค์การ เทพืน้ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์
วิทยา) ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3859 ปรับปรุงซ่อมแซม อารารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าศิลา ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระ
เหว จ.ชัยภูมิ
3860 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ฉ ใต้ถุนสูง เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านตาล ต.บ้านตาล อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.
ชัยภูมิ

100,000

150,000
150,000
100,000

150,000
100,000

100,000
100,000
100,000

100,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 150

หน่วย : บาท

รายการ
(3861)
(3862)
(3863)
(3864)
(3865)
(3866)
(3867)
(3868)
(3869)
(3870)
(3871)
(3872)
(3873)
(3874)
(3875)
(3876)
(3877)
(3878)
(3879)
(3880)
(3881)

จานวนเงิน

3861 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนประตูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ต.
ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
3862 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารประกอบ แบบ สปช.204/26 ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) ต.
ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3863 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ใต้ถุนเตี้ย รื้อถอนเสาตอม้อ และทาสีโรงเรียนบ้านหัวทะเล 'ผ่อง
ประชาสรรค์' ต.บ้านตาล อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
3864 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ศก 04 ก เปลี่ยนประตู เปลี่ยนกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านทามจาน ต.หนอง
บัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3865 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.105/29 ลงหินขัดพืน้ โรงเรียนบ้านซับใหม่ ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

200,000

3866 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปลี่ยนประตู ปูกระเบือ้ ง ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ
สปช.202/26 ทาสีโรงเรียนซับถาวรพัฒนา ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
3867 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
สาขาวังบายศรี ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
3868 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.
เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
3869 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(กรมสามัญ) ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนประตู เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้าน
หนองฉิม(สิงห์จันทร์บ้ารุง) ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
3870 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ เปลี่ยนประตู ทาสี โรงเรียนหนองกกสามัคคี ต.บ้านเพชร อ.บ้าเหน็จ
ณรงค์ จ.ชัยภูมิ
3871 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ ใต้ถุนสูง ปูกระเบือ้ ง อาคารเอนกประสงค์ 201/26 ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
3872 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร สปช.105/29 งานทาสี อาคาร ป 1 ฉ ใต้ถุนสูง งานทาสีโรงเรียนบ้านตลาด(ค้านายครุ
ราษฎร์รังสรรค์) ต.กุดน้้าใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3873 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 101/26 งานผนังโครงคร่าวไม้เนือ้ แข็ง ทาสีโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ต.ห้วย
แย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
3874 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองตะครอง ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บ้าเหน็จ
ณรงค์ จ.ชัยภูมิ
3875 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบแบบสามัญ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี ต.บ้านเพชร อ.บ้าเหน็จณรงค์
จ.ชัยภูมิ
3876 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ ใต้ถุนสูง งานมุงหลังคาโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.โคกเริงรมย์ อ.
บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
3877 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ ต.บ้านตาล อ.บ้าเหน็จ
ณรงค์ จ.ชัยภูมิ
3878 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนบานประตู เปลี่ยนหน้าตางโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ต.
บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
3879 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเอนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนรังงามวิทยา ต.รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
3880 ซ่อมแซมเทพืน้ คอนกรีตอาคารประกอบและบริเวณรับประทานอาหารโรงเรียนบ้านหนองตอ ต.รังงาม อ.เนินสง่า
จ.ชัยภูมิ
3881 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนหน้าต่างอลูมิเนียมแบบบานเลื่อนโรงเรียนบ้านวังอ้ายคง ต.บ้านไร่ อ.
เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
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3882 ปรับปรุงภูมิทศั น์ ป้ายโรงเรียนแกรนิตโรงเรียนบ้านหนองโจด ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
3883 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.
ชัยภูมิ
3884 ปรับปรุงภูมิทศั น์ ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านโนนส้าราญ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
3885 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านส้านักตูมกา สาขาบ้านหลัง
สัน ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
3886 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานต่อเติมหน้าอาคาร ทาสีโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ต.วังตะเฆ่ อ.
หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
3887 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูกระเบือ้ งโรงเรียนป่าไม้อุทศิ 3 (บ้านท่าช้าง) ต.โสกปลาดุก
อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
3888 ปรับปรุงภูมิทศั น์ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) ต.กุดน้้าใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3889 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านห้วยทราย ต.บ้านชวน
อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
3890 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.2/28 ทาสีหอ้ งเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ต.บ้านเพชร
อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
3891 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคา รางน้้าโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ต.ตะโกทอง อ.ซับ
ใหญ่ จ.ชัยภูมิ
3892 ปรับปรุงภูมิทศั น์ งานขุดลอกบ่อน้้าโรงเรียนปากจาบวิทยา ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
3893 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ฉ งานกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านหนองดง ต.หัวทะเล อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.
ชัยภูมิ
3894 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป1 ฉ ใต้ถุนเตี้ยโรงเรียนหัวสระวิทยา ต.หัวทะเล อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
3895 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป 1ฉ ใต้ถุนสูง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านวังตาเทพ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

150,000
100,000

3896 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบชั่วคราว ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว ต .ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว
จ.ชัยภูมิ
3897 ปรับปรุงภูมิทศั น์ภายในโรงเรียน เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านบุง่ เวียนวิทยา ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
3898 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารแบบกรมสามัญ งานหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านหนองโสน ต .หนองบัวโคก อ.
จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3899 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานหลังคา งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ต.
หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3900 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป.1ฉใต้ถุนสูง เปลี่ยนไม้เนือ้ แข็ง ฝ้ากระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหัวสะพาน ต.นายาง
กลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
3901 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนเตี้ย งานทาสีโรงเรียนบ้านร่วมมิตร ต.กุดน้้าใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

100,000

3902 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบุง่ หวายโกรกตาแป้นสามัคคี ต.รังงาม อ.
เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
3903 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.101/26 ปูกระเบือ้ ง ท้ารั้วโรงเรียนโรงเรียนดอนเปล้าศึกษา ต.รังงาม อ.
เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
3904 ปรับปรุงภูมิทศั น์ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านโกรกกุลา ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
3905 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.2/28 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง เห็ลกดัดโรงเรียนบ้านโนนคร้อ ต.บ้านขาม อ.
จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

150,000

100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000

100,000
100,000
150,000
150,000
100,000

100,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 152

หน่วย : บาท

รายการ
(3906)
(3907)
(3908)
(3909)
(3910)
(3911)
(3912)
(3913)
(3914)
(3915)
(3916)
(3917)
(3918)
(3919)
(3920)
(3921)
(3922)
(3923)
(3924)
(3925)
(3926)
(3927)
(3928)

3906 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนวังใหม่พฒ
ั นา ต.บ้านไร่ อ.เทพ
สถิต จ.ชัยภูมิ
3907 ปรับปรุงภูมิทศั น์ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
3908 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ ต.บ้านไร่
อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
3909 ปรับปรุงภูมิทศั น์ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านโนนเชือก ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3910 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง เปลี่ยนประตู เปลี่ยนหน้าต่าง งานกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้าน
ร้านหญ้า ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3911 ปรับปรุงภูมิทศั น์ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองตานา ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
3912 ปรับปรุงภูมิทศั น์ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3913 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป1ฉ ใต้ถุนสูง เปลี่ยนประตู งานกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านท่าแตง ต.กุดน้้า
ใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3914 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนหินตั้งพิทยากร ต.บ้านชวน อ.บ้าเหน็จ
ณรงค์ จ.ชัยภูมิ
3915 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส
จ.ชัยภูมิ
3916 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ งานฝ้าเพดาน เปลี่ยนกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านพลับ (มีราษฎร์บ้ารุง) ต.
หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3917 ปรับปรุงภูมิทศั น์ภายในโรงเรียน เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านโสกปลาดุก ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.
ชัยภูมิ
3918 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา อาคารเรียน ป.1ฉใต้ถุนสูง เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนโป่งขุนเพชร
ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
3919 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง เปลี่ยนประตู เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้านวังตาท้าว ต.นายาง
กลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
3920 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต .โคกสะอาด อ.
หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
3921 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ต.หนองบัวระเหว
อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
3922 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (โรงฝึกงาน) แบบกรมสามัญ งานคอนกรีต ปูกระเบือ้ ง ติดฝ้าเพดาน
โรงเรียนบ้านหนองผักชี ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
3923 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง เปลี่ยนหน้าต่าง ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
3924 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน กั้นห้องนักเรียน เทพืน้ โรงเรียนบ้านโป่งเกต ต .ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
3925 ปรับปรุงภูมิทศั น์ งานเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองดินด้า ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
3926 ปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักครู เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนประตูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระ
เหว จ.ชัยภูมิ
3927 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโสกคร้อ ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.
ชัยภูมิ
3928 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.2/28 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ต.บ้านชวน อ.บ้าเหน็จณรงค์
จ.ชัยภูมิ

จานวนเงิน
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150,000
150,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 153

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(3929)

3929 ปรับปรุงภูมิทศั น์ เทพืน้ ลานคอนกรีตโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บ้ารุง) ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

150,000

(3930)

3930 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร สปช.105/29 (2หลัง) ทาสีโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

150,000

(3931)

100,000

(3946)

3931 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารห้องสมุด (แบบบริจาค) ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านซับไทร ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.
ชัยภูมิ
3932 ปรับปรุงภูมิทศั น์ รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านงิ้ว ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3933 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.105/26 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู เปลี่ยนประตู
หน้าต่างโรงเรียนบ้านไร่พฒ
ั นา ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
3934 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป1ฉ เปลี่ยนหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ ต.บ้านชวน อ.
บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
3935 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26 ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก ต.หนองบัวโคก
อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3936 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารกรมสามัญ 2 ชั้น งานทาสีโรงเรียนบ้านห้วย ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3937 ปรับปรุงภูมิทศั น์ งานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านซับยาง ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
3938 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26 ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส
จ.ชัยภูมิ
3939 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง บุผนังไม้อัดยาง ทาสีโรงเรียนบ้านหัวหนอง ต.หนองบัวระเหว
อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
3940 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ101/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว ต.หนองบัวระเหว อ.หนอง
บัวระเหว จ.ชัยภูมิ
3941 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอล ถมดิน เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ต.หนองบัวบาน อ.
จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3942 ปรับปรุงภูมิทศั น์ ท้ารั้วโรงเรียนโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ต.โคกเริงรมย์ อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
3943 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร ป1 ฉ ถมดิน ฝ้ายิบซั่ม ผนังบล็อกโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส
จ.ชัยภูมิ
3944 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.105/29 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.
ชัยภูมิ
3945 ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องคหกรรม เปลี่ยนเสาปูน บ้านพักครู เทพืน้ เปลี่ยนประตูโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทอง
วิทยานุกูล) ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3946 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร สปช.104/26 ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

(3947)

3947 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

150,000

(3948)

3948 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสามัญแบบชั่วคราว เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหนองแขม ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

100,000

(3949)

3949 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.
ชัยภูมิ
3950 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช105/29 ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.
ชัยภูมิ

100,000

(3932)
(3933)
(3934)
(3935)
(3936)
(3937)
(3938)
(3939)
(3940)
(3941)
(3942)
(3943)
(3944)
(3945)

(3950)

150,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
200,000
150,000
100,000

150,000

หน ้าที่ 154

หน่วย : บาท

รายการ
(3951)
(3952)
(3953)
(3954)
(3955)
(3956)
(3957)
(3958)
(3959)
(3960)
(3961)
(3962)
(3963)
(3964)
(3965)
(3966)
(3967)
(3968)
(3969)
(3970)
(3971)
(3972)

จานวนเงิน

3951 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.105/26 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหัวสะพาน ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระ
เหว จ.ชัยภูมิ
3952 ปรับปรุงภูมิทศั นื ท้ารั้ว คอนกรีตบล็อกโรงเรียนบ้านหนองโดน ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3953 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย เปลี่ยนประตู เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ต.
โคกเพชรพัฒนา อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
3954 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานทาสี ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ต.เกาะมะนาว
อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
3955 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.101/26 งานทาสีโรงเรียนโคกส้าราญราษฎร์อ้านวย ต.โคกเพชรพัฒนา อ.
บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
3956 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ งานทาสีโรงเรียนบ้านโคกคึม (สง่าประชาสรรค์) ต.โคกเพชรพัฒนา อ.
บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
3957 ปรับปรุงภูมิทศั น์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านส้มป่อย ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3958 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ต.ละหาน
อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3959 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.105/29 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบุฉนวน ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

100,000

3960 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานเทพืน้ และปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น ต.หนองบัว
บาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3961 ปรับปรุงซ่อมแซม โรงฝึกงานแบบกรมสามัญ งานมุงหลังคาโรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) ต.หนองบัวใหญ่ อ.
จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3962 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม โรงเรียนสพป.ชัยภูมิ เขต 3 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3963 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.202/26 และ สปช 601/26 เปลี่ยนหลังคา ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่
ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
3964 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้านห้วยฝรั่ง ต.
วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
3965 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านดงลาน ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.
ชัยภูมิ
3966 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ เปลี่ยนผนัง เปลี่ยนหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านเดื่อ ต.กุดน้้าใส อ.
จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3967 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1ซ.ใต้ถุนเตี้ย เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม
ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
3968 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนหน้าต่างบานเลื่อนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.บ้านไร่ อ.เทพ
สถิต จ.ชัยภูมิ
3969 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านช่องส้าราญ ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต
จ.ชัยภูมิ
3970 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านส้านักตูมกา ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัว
ระเหว จ.ชัยภูมิ
3971 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานฝาผนัง เปลี่ยนประตู เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้านวังกะทะ ต.วัง
ตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
3972 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 ดังนี้ ก่อผนังคอนกรีต ฉาบปูน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ประตู หน้าต่าง
ทาสี โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

150,000

100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000

100,000
300,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
200,000

หน ้าที่ 155

หน่วย : บาท

รายการ
(3973)

จานวนเงิน
100,000

(3982)

3973 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนสภาผู้แทนราษฎร เฉลิมพระเกียรติ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
สาขาโคกอนุ ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
3974 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.105/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต
จ.ชัยภูมิ
3975 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสภาผู้แทนราษฎร เฉลิมพระเกียรติ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
สาขาห้วยน้อย ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
3976 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช ุ602/26 สปช ุ601/26 โดย ปูพนื้ เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ประตู ติดตั้งกระจก
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
3977 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง ปูกระเบือ้ ง และปรับปรุวสภาพแวดล้อม รั้วโรงเรียนโรงเรียน
บ้านส้าโรงทุง่ ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3978 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ติดตั้งประตู ตีฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุ
ราษฎร์อุปถัมภ์) ต.บ้านเพชร อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
3979 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง เปลี่ยนผนังไม้อัด เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านวังอ้าย
จีด ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
3980 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ ใต้ถุนเตี้ย รื้อฝาประตูหน้าต่าง ติดตั้งประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้าน
หนองจะบก ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
3981 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย งานฝ้าเพดาน เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยไฮ ต.ห้วยแย้
อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
3982 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังพง ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

(3983)

3983 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภูมิทศั น์ ซ่อมแซมเสาธงชาติโรงเรียนบ้านวังคมคาย ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

150,000

(3984)

3984 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน เปลี่ยนประตู เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
3985 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบกรมสามัญ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

100,000

3986 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานทาสี ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคี ต.บ้านตาล อ.
บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
3987 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคา ประตูหน้าต่างรเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานรื้อถอน ประตูหน้าต่าง โรงเรียนบ้านกุดตา
ลาด ต.โคกเริงรมย์ อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
3988 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม และอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านยางเครือ ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.
ชัยภูมิ
3989 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม เทพืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านโคกกระเบือ้ งไห ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
3990 ปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักครู แบบองค์การโรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร ต.โคกเริงรมย์ อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

100,000

3991 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารประกอบ (โรงอาหาร) งานทาสี ขัดพืน้ มันเรียบโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล ต.บ้านขาม
อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3992 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง เปลี่ยนฝาโรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย ต.โคกเริงรมย์ อ.บ้าเหน็จ
ณรงค์ จ.ชัยภูมิ
3993 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ เปลี่ยนหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนจอมแก้ววิทยา ต.เกาะมะนาว อ.
บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
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3994 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ ต.บ้านชวน อ.บ้าเหน็จ
ณรงค์ จ.ชัยภูมิ
3995 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
3996 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเอนกปะสงค์ งานผนังกั้นอลูมิเนียมโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบ้ารุง) ต.หนอง
บัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3997 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารแบบ ศก 04ก ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านยาง
เกี่ยวแฝก ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
3998 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านประดู่งาม ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
3999 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเอนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโนนฝาย ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
4000 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโคกไค ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
4001 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเอนกประสงค์ มุงหลังคาโรงเรียนบ้านนา ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
4002 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเอนกประสงค์ สปช.203/20 เปลี่ยนประตู เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน โรงเรียนตาเนิน
ราษฎร์วิทยาคาร ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
4003 ปรับปรุซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 และ อาคารอเนกประสงค์ 202/26โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ ต.วะ
ตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
4004 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคคารอเนกประสงค์ และมุงหลังคาโรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง ต.บ้านเพชร อ.บ้าเหน็จ
ณรงค์ จ.ชัยภูมิ
4005 ปูกระเบือ้ งโรงอาหาร พืน้ ที่ 192 ตร.ม.โรงเรียนบ้านซับหมี ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
4006 อาคาร สปช.102/26 งานเปลี่ยนหลังคา , งานเปลี่ยนรางน้้า , งานเปลี่ยนไม้เชิงชายโรงเรียนบ้านเหมืองทอง
ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
4007 อาคาร ป.1 ก งานฝ้าเพดาน , งานรางน้้า งานปรับภูมิทศั น์ โรงเรียนวัดขุนกระทิง ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.
ชุมพร
4008 อาคารเรียนแบบ สปช.2/28
งานซ่อมหลังคา งานซ่อมเปลี่ยนรางน้้าโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
4009 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ งานเปลี่ยนประตูโรงเรียนวัดบางแหวน ต.ปากคลอง อ.ปะ
ทิว จ.ชุมพร
4010 สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน , งานรางน้้า โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
4011 บริเวณโรงเรียน
งานซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบหน้าอาคารเรียนโรงเรียนวัดพิชัยยาราม ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
4012 อาคาร 017 หลังที่ 1
งานหลังคาเปลี่ยนกระเบือ้ ง .เปลี่ยนไม้เชิงชายโรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
4013 บริเวณโรงเรียน งานซ่อมรั้ว , ซ่อมสนามโรงเรียนวัดนาทุง่ ต.นาทุง่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
4014 อาคาร 105/29 งานประตู , งานรฝ้าเพดาน งานทาสี โรงเรียนบ้านกลาง ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
4015 อาคารอเนกประสงค์ งานเปลี่ยนเสาอาคาร งานพืน้ โรงเรียนวัดดอนมะม่วง ต.ทุง่ คา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
4016 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ อาคาร สปช.102/26 งานหลังคาเปลี่ยนกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้าน
ดอนไทรงาม ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
4017 อาคารเรียน ซ่อมเปลี่ยนหลังคา รางน้้า ไม้เชิงชายโรงเรียนบ้านใหม่พฒ
ั นา ต.คุริง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
4018 อาคารเรียน ป.1 ก งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ บริเวณโรงเรียน งานปูกระเบือ้ งเสาธงโรงเรียนบ้านท่ามะปริง ต.
วิสัยเหนือ-วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
4019 โรงอาหาร งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งพร้อมทอุปกรณ์โรงเรียนบ้านเขาวง ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

จานวนเงิน
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
99,500
100,000
99,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
149,900
150,000
200,000
150,000
149,200
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 157

หน่วย : บาท

รายการ
(4020)
(4021)
(4022)
(4023)
(4024)
(4025)
(4026)
(4027)
(4028)
(4029)
(4030)
(4031)
(4032)
(4033)
(4034)
(4035)
(4036)
(4037)
(4038)
(4039)
(4040)
(4041)
(4042)
(4043)
(4044)
(4045)
(4046)
(4047)
(4048)
(4049)
(4050)

จานวนเงิน

4020 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) ต.สะพลี อ.ปะทิว
จ.ชุมพร
4021 อาคาร 105/29 งานฝ้าเพดาน งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านเขาบ่อ ต.ทุง่ คา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
4022 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านบึงลัด ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
4023 อาคาร 105/29 งานปูกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านร้านตัดผม ต.สองพีน่ ้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
4024 โรงอาหาร งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านตาหงษ์ ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
4025 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหินแก้ว ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
4026 อาคารประกอบ ซ่อมรั้ว ,ซ่อมถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดดอนเมือง ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
4027 โรงอาหาร งานหลังคา, งานพืน้ ,งานทาสีโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว ต.ท่างยาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
4028 อาคารเรียน ซ่อมฝ้าเพดาน โรงเรียนวัดหูรอ ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
4029 อาคารรเรียน งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านเขาพาง ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
4030 โรงอาหาร งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านบางคอย ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
4031 อาคารเรียน งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านปากคลอง ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
4032 อาคารเรียน งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคอเตี้ย ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
4033 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ งานผนัง .งานพืน้ โรงเรียนวัดน้อมถวาย ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
4034 อาคารอเนกประสงค์ งานเปลี่ยนประตู หน้าต่าง งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ต.หาดทรายรี อ.
เมืองชุมพร จ.ชุมพร
4035 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานประตู ,งานพืน้ โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
4036 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองเนียน ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

150,000

4037 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานซ่อมแซมต่อเติมอาคารโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ
จ.ชุมพร
4038 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหน้าต่าง ,งานพืน้ โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พฒ
ั นา ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.
ชุมพร
4039 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง , งานประตู โรงเรียนบ้านบางจาก ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร
4040 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน โรงเรียนประชาพัฒนา ต.สองพีน่ ้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
4041 อาคารเรียน งานพืน้ เทคอนกรีต โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
4042 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานเปลี่ยนประตู หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านถ้า้ สิงห์ ต.ถ้า้ สิงห์ อ.เมือง
ชุมพร จ.ชุมพร
4043 อาคารเรียน ( อาคารไทยรัฐ) งานทาสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

200,000

4044 อาคารสปช. 105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.
ชุมพร
4045 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทรายขาว ต.สองพีน่ ้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
4046 อาคารเรียนแบบ ป1ก. งานฝาผนัง , งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองสูบ ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.
ชุมพร
4047 อาคารเรียน 105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านแก่งเพกา ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
4048 อาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองเรือ ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
4049 อาคารประกอบ งานถมดิน , งานซ่อมถนนโรงเรียนบ้านถ้า้ ธง ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
4050 สปช.2/28 , อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านยายไท ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

150,000

150,000
100,000
200,000
150,000
100,000
150,000
150,000
149,400
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000

150,000
149,200
100,000
150,000
150,000
150,000

150,000
145,200
100,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 158

หน่วย : บาท

รายการ
(4051)

จานวนเงิน
99,800

(4054)
(4055)

4051 อาคารเรียน อาคารรประกอบ งานเปลี่ยนหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ ต.ปากน้้า อ.เมือง
ชุมพร จ.ชุมพร
4052 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานหลังคา , งานผนัง ,งานฝ้าเพดาน , งานประตู หน้าต่างโรงเรียนชุมชนมาบ
อ้ามฤต ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
4053 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) ต.เขาไชยราช อ.ปะ
ทิว จ.ชุมพร
4054 บริเวณโรงเรียน ซ่อมรั้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
4055 บริเวณโรงเรียน งานซ่อมประตูรั้วโรงเรียน งานหลังคาโรงเรียนบ้านบางหลง ต.ท่างยาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

(4056)

4056 อาคารเรียน ป1 ก งานซ่อมประคูเหล็กดัด งานทาสีโรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

150,000

(4057)

4057 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา , งานทาสีประตู หน้าต่าง
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
4058 บริเวณโรงเรียน งานซ่อมรั้วโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
4059 อาคารเรียนแบบ ป1 ก,102/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนบ้านทุง่ หงษ์ ต.ทุง่ คา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
4060 อาคาร สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านทุง่ วัวแล่น ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
4061 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลบ้านเนินส้าลี ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
4062 อาคาร 201/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทุง่ มะขาม ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
4063 อาคารประกอบ งานหลังคา , งานฝ้าเพดาน , งานประตู ,งานช่องลมโรงเรียนบ้านหินกบ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.
ชุมพร
4064 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน , งานประตู หน้าต่าง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)
ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
4065 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดทุง่ คา ต.ทุง่ คา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
4066 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านทรายแก้ว ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร

150,000

4067 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว
จ.ชุมพร
4068 อาคารเรียน งานหลังคา ซ่อมเปลี่ยนกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พฒ
ั นา ต.ทุง่ คา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

150,000

4069 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหัวว่าว ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ
จ.ชุมพร
4070 อาคารส้านักงาน/ ห้องศูนย์การเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนสพป.ชุมพร เขต 1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
4071 โรงอาหาร งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ ต.เพชรเกษม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
4072 อาคารเรียน งานหลังคา , งานพืน้
โรงเรียนวัดเชิงกระ ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
4073 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานหลังคาโรงเรียนประชานิคม 4 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.
ชุมพร
4074 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่า
แซะ จ.ชุมพร

98,000

(4052)
(4053)

(4058)
(4059)
(4060)
(4061)
(4062)
(4063)
(4064)
(4065)
(4066)
(4067)
(4068)
(4069)
(4070)
(4071)
(4072)
(4073)
(4074)

200,000
150,000
200,000
99,400

150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
200,000
100,000
100,000

100,000

300,000
100,000
100,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 159

หน่วย : บาท

รายการ
(4075)
(4076)
(4077)

จานวนเงิน

4075 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร
4076 อาคารเรียน แบบ 105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอนแค ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร
4077 อาคารเรียนแบบ สปช 102/26 งานหลังคา ฝ้าเพดาน งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พฒ
ั นา ต.พระรักษ์
อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
4078 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านสะพานยูง ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
4079 อาคารเรียน แบบ 004 งานระเบียงอาคารเรียน งานม่านบังแดด งานกั้นห้องเรียน โรงเรียนวัดเชิงคีรี ต .ปาก
แพรก อ.สวี จ.ชุมพร
4080 อาคาร 017 งานทาสี งานฝ้าเพดาน งานก่ออิฐฉาบปูน งานเหล็กดัดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง ต.ทุง่ หลวง อ.
ละแม จ.ชุมพร
4081 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานฝ้าเพดาน งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านทับใหม่ ต.ทุง่ คาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร

150,000
150,000
150,000

100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000

(4099)
(4100)

4082 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทรายทอง ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
4083 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานประตู - หน้าต่างโรงเรียนประชาบุษยวิทย์ ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร
4084 อาคารเรียนแบบ 004 งานหลังคาโรงเรียนวัดวาลุการาม ต.แหหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร
4085 อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานหลังคา งานปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านห้วยชัน ต .ทุง่ ระยะ อ.สวี จ.ชุมพร
4086 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังปลา ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุง่ ตะโก จ.ชุมพร
4087 อาคารเรียนแบบ 017 งานฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนวัดหาดส้าราญ ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร
4088 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานประตู - หน้าต่างโรงเรียนบ้านคลองระ ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
4089 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานฝ้าเพดาน งานก่ออิฐ งานประตู-หน้าต่าง งานปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนวัดบรรพต
วารีเขต ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
4090 อาคารเรียนแบบ 017 งานพืน้ อาคาร
อาคารเอนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดดอนชัย ต.พ้อแดง อ.หลังสวน จ.ชุมพร
4091 อาคารเรียนแบบ สปช 102/26 งานประตู-หน้าต่าง งานผนัง งานทาสีโรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต ต.ทุง่ หลวง อ.
ละแม จ.ชุมพร
4092 อาคารเรียนแบบ ป1 ก งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบ้านเขาแงน ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
4093 อาคารเรียนแบบ ป1 ก งานทาสี งานฝ้าเพดาน
อาคารเรียน สปช.102/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านทับช้าง ต.ตะโก อ.ทุง่ ตะโก จ.ชุมพร
4094 อาคารเรียนแบบ 017 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดราชบุรณะ ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
4095 อาคารเรียนแบบ 017 งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดนพคุณ ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
4096 อาคารเรียนแบบสร้างเอง ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านในหุบ ต .เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร
4097 อาคารเรียนแบบ ป1 ก งานทาสีโรงเรียนบ้านห้วยหลอด ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร
4098 อาคารเรียนแบบ ป1 ก งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บ้ารุง ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.
ชุมพร
4099 อาคารเรียนแบบ ป1 ก งานประตูหน้าต่างโรงเรียนวัดท้องตม ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
4100 อาคารเรียนแบบ ป1 ก งานผนัง งานหน้าต่าง งานรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร

(4101)
(4102)
(4103)
(4104)

4101 อาคารเรียนแบบ 017 งานหลังคาโรงเรียนบ้านในเหมือง ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
4102 อาคารเรียนแบบ ป1 ก งานผนัง งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนวัดพะงุ้น ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร
4103 อาคารเรียนแบบ ป1 ก งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร
4104 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านปากทรง ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

150,000
100,000
150,000
99,700

(4078)
(4079)
(4080)
(4081)
(4082)
(4083)
(4084)
(4085)
(4086)
(4087)
(4088)
(4089)
(4090)
(4091)
(4092)
(4093)
(4094)
(4095)
(4096)
(4097)
(4098)

100,000
100,000
150,000
150,000

100,000
99,900
100,000
100,000
100,000
99,700
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 160

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(4105)

4105 อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 งานหน้าต่าง
อาคารอเนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานประตู งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ต.วังตะกอ
อ.หลังสวน จ.ชุมพร

200,000

(4106)
(4107)

4106 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนวัดธัญญาราม ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร
4107 อาคารเรียนแบบ ป1 ก งานประตู งานหน้าต่าง งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบ้านยางงาม ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร

150,000
100,000

(4108)

4108 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ ง รางรับน้้าฝนโรงเรียนบ้านแก่งกระทัง่ ต .นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร

100,000

(4109)
(4110)

4109 อาคารเรียนแบบ ป1 ก และอาคารเรียนแบบ 017 งานทาสีโรงเรียนวัดแหลมปอ ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร
4110 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานประตู งานหน้าต่าง งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา ต.นาสัก อ.สวี
จ.ชุมพร
4111 อาคารเรียนแบบ ป1 ก งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานทาสี
อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานก่ออิฐ โรงเรียนวัดถ้า้ เขาล้าน ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
4112 อาคารเรียนแบบ ป1 ก งานฝ้าเพดาน งานปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) ต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร

150,000
200,000

(4113)
(4114)

4113 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านในกริม ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร
4114 อาคารประกอบห้องคอมพิวเตอร์ งานประตู งานหน้าต่าง
ห้องดนตรีนาฎศิลป์ งานประตู งานหน้าต่าง
ห้องวิทยาศาสตร์ งานประตู งานหน้าต่าง
ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านบางหยี ต.บางน้้าจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร

150,000
150,000

(4115)

4115 อาคารอเนกประสงค์ ห้องสมุด งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานฝ้าเพดาน งานประตู งานหน้าต่าง งานทาสี งานรางรับ
น้้าฝนโรงเรียนบ้านทุง่ คาโตนด ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร
4116 ห้องพิเศษคอมพิวเตอร์ งานหน้าต่าง ฝาผนัง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านคลองกก ต .บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

149,700

4117 ห้องพิเศษ งานประตูหน้าต่าง งานทาสี
บ้านพักครู งานหลังคา โรงเรียนบ้านคลองเหนก ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
4118 ห้องพิเศษ งานหลังคา งานก่ออิฐ โรงเรียนบ้านแหลมยางนา ต.ตะโก อ.ทุง่ ตะโก จ.ชุมพร
4119 ห้องสมุด งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนวัดควน ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร
4120 ส้วม งานหลังคา งานสุขภัณฑ์ งานประตู งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง ต .พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.
ชุมพร
4121 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านเขาค่าย ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร
4122 อาคารอเนกประสงค์ งานผนัง งานประตู งานทาสี งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พฒ
ั นา ต .ปังหวาน อ.
พะโต๊ะ จ.ชุมพร
4123 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานหน้าต่าง งานประตูโรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง ต.
บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร
4124 อาคารอเนกประสงค์โรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบ้านน้้าฉา ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร
4125 อาคารอเนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเล็บกะรอก ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
4126 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.312 งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานฝาผนัง งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี
ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร
4127 อาคารหอประชุม งานหลังคาโรงเรียนวัดสว่างมนัส ต.ปากน้้า อ.หลังสวน จ.ชุมพร

150,000

(4111)
(4112)

(4116)
(4117)
(4118)
(4119)
(4120)
(4121)
(4122)
(4123)
(4124)
(4125)
(4126)
(4127)

100,000
100,000

100,000

100,000
100,000
150,000
200,000
150,000
150,000
100,000
99,600
150,000
200,000

หน ้าที่ 161

หน่วย : บาท

รายการ
(4128)
(4129)
(4130)

(4131)
(4132)
(4133)
(4134)
(4135)
(4136)
(4137)
(4138)
(4139)
(4140)
(4141)
(4142)
(4143)
(4144)
(4145)
(4146)
(4147)
(4148)
(4149)
(4150)
(4151)
(4152)
(4153)

จานวนเงิน

4128 อาคารโรงอาหาร งานหลังคา งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานฝาผนัง งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนา
โพธิ)์ ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร
4129 อาคารอเนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งทาสีโรงเรียนบ้านดอนนน ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
4130 ส้วม 4 ทีน่ งั่ งานประตู งานสุขภัณฑ์ งานทาสี
อาคารเรียนแบบ 017 งานทาสี งานประตู งานหน้าต่าง งานผนังโรงเรียนวัดปากน้้าละแม ต.ละแม อ.ละแม จ.
ชุมพร

200,000

4131 อาคารอเนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานก่ออิฐ งานประตู งานทาสีโรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม ต.ทุง่ หลวง
อ.ละแม จ.ชุมพร
4132 อาคารโรงอาหาร งานก่ออิฐ งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนบ้านเขาวงกรด ต .ช่องไม้แก้ว อ.ทุง่ ตะโก จ.ชุมพร

100,000

4133 อาคารอเนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุทศิ ) ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
4134 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.201/26 งานหลังคา โรงเรียนบ้านเขาทะลุ ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร
4135 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนสามัคคีวัฒนา ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
4136 อาคารโรงอาหาร งานพืน้ งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดมุจลินทาราม ต.ทุง่ ตะไคร อ.ทุง่ ตะโก จ.ชุมพร
4137 อาคารโรงอาหาร งานพืน้ งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดวิเวการาม ต .แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร
4138 อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนสหกรณ์พฒ
ั นา ต.ทุง่ คาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร
4139 อาคารโรงฝึกงานแบบ 312 งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานฝาผนังโรงเรียนบ้านปากน้้าหลังสวน ต.บางมะพร้าว อ.หลัง
สวน จ.ชุมพร
4140 อาคารอเนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานประตู งานผนังโรงเรียนวัดจันทราวาส ต .ครน อ.สวี จ.ชุมพร
4141 อาคารอเนกประสงค์ งานประตู งาหน้าต่าง โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง ต.ปากตะโก อ.ทุง่ ตะโก จ.ชุมพร
4142 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ งานหลังคาพร้อมโครงเหล็กโรงเรียนวัดนาสัก ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร
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4143 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ งานป้ายโรงเรียน งานทาสีรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลา ต.ท่า
หิน อ.สวี จ.ชุมพร
4144 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ งานประตูหอ้ งน้้า งานหลังคา ทาสี ปรับปรุงภูมิทศั น์โรงเรียนชุมชน
วัดท่าสุธาราม ต.ตะโก อ.ทุง่ ตะโก จ.ชุมพร
4145 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ งานฟุตบาท งานกระเบือ้ งหน้าระเบียงโรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์
ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
4146 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ งานก่อสร้างช่องทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร โรงเรียนค่ายลูกเสือ
อ้าเภอสวี ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร
4147 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ งานหลังคาระหว่างทางเดิน งานเพพืน้ ขัดมันโรงเรียนวัดหนองบัว ต.
นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร
4148 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ งานสร้างทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูป ปรับปรุงเสาธงโรงเรียนวัดชุมแสง
ต.ทุง่ ระยะ อ.สวี จ.ชุมพร
4149 บ้านพักครูและศาลาทีพ่ กั งานหลังคา งานประตู งานปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนวัดประสาทนิกร ต .ขันเงิน อ.หลัง
สวน จ.ชุมพร
4150 บ้านพักครู งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานผนัง งานห้องน้้า งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม ต .ปากตะโก อ.ทุง่
ตะโก จ.ชุมพร
4151 บ้านพักครู งานผนัง งานพืน้ โรงเรียนพัฒนศึกษา ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
4152 รั้วโรงเรียนแบบคอนกรีตฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนวัดนาทิการาม ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร
4153 อาคารอนุบาล งานทาสี งานหลังคา โรงเรียนบ้านเขาตากุน ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร
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4154 งานรั้วโรงเรียนแบบคอนกรีตฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
4155 รั้วคอนกรีตแบบตีนช้างโรงเรียนบ้านห้วยทับทอง ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร
4156 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านสวนจันทน์ ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร
4157 สนามกีฬา งานคูระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
รั้ว งานทาสีโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ต.ตะโก อ.ทุง่ ตะโก จ.ชุมพร
4158 ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
4159 ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตแบบตีนช้าง งานทาสีโรงเรียนบ้านสามแยกจ้าปา ต.ตะโก อ.ทุง่ ตะโก จ.ชุมพร
4160 บ้านพักครูแบบสามัญ งานผ้าเพดาน งานพืน้ คอนกรีต งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านปังหวาน ต .ปังหวาน
อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
4161 งานซ่อมแซมท่อระบายน้้าโรงเรียนวัดอัมพาวาส ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
4162 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยกลาง ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร
4163 ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนวัดท่าทอง ต.ตะโก อ.ทุง่ ตะโก จ.ชุมพร
4164 รั้วโรงเรียนแบบคอนกรีตฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบ้านน้้าลอดน้อย ต.ทุง่ ระยะ อ.สวี จ.ชุมพร
4165 ซ่อมแซมสนาม งานเพพืน้ ค.ส.ล. ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
4166 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
4167 ซ่อมแซมสนามกีฬาฟุตซอลโรงเรียนบ้านเขาล้าน ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร
4168 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานประตู - หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านปากเลข ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
4169 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองปลา ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
4170 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานพืน้ อาคาร งานปูกระเบือ้ ง งานปรับภูมิทศั น์ ห้องเรียนอนุบาล งานปรับปรุงห้องส้วม
โรงเรียนวัดชลธารวดี ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
4171 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านคู ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร
4172 อาคารอเนกประสงค์ อาคารเรียนแบบ สปช 102/26 และ อาคารเรียนแบบ 105/29 งานทาสีโรงเรียนห้วย
ทรายขาว ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร
4173 อาคารเรียนแบบ 017 งานบันได อาคารเรียน ป 1 ก งานฝ้าเพดาน อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา ฝ้าเพดาน
งานพืน้ บ้านพักครู งานหลังคา งานฝาผนัง ส้วม งานประตู โรงเรียนประชาเอื้ออารี ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
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4174 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก อาคารเรียนแบบ สปช 102/26 และอาคารอเนกประสงค์ งานทาสีโรงเรียนเพียงหลวง
5 ฯ ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
4175 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านพังเหา ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
4176 อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร ปรับปรุงอ่างน้้า ทีซ่ ักล้างโรงเรียนบ้านน้้าตก ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร
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4177 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานปูพนื้ กระเบือ้ ง ปรับภูมิทศั น์หน้าห้องเรียน งานถนนโรงเรียนบ้านคลองน้อย ต .ทุง่
ระยะ อ.สวี จ.ชุมพร
4178 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านแหลมสันติ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
4179 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาฟุตซอลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 ต.ทุง่ ตะไคร อ.ทุง่ ตะโก จ.ชุมพร
4180 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ เวที งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานทาสี เปลี่ยนผ้าม่านโรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม ต .ละแม
อ.ละแม จ.ชุมพร
4181 อาคารเรียน แบบสร้างเอง งานฝ้าเพดาน
อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานทาสีโรงเรียนบ้านต่อตั้ง ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
4182 อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) ปรับปรุงซ่อมแซมทีซ่ ักล้างโรงเรียนบ้านห้วยมุด ต.ทุง่ ตะไกร อ.ทุง่ ตะโก จ.ชุมพร
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4183 อาคารเรียนแบบ 109/ก งานประตู งานทาสีโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร ต.ทุง่ ตะไคร อ.ทุง่ ตะโก จ.ชุมพร
4184 อาคารห้องประชุม งานหลังคา งานกันสาด งานปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนสพป .ชุมพร เขต 2 ต.ขันเงิน อ.หลัง
สวน จ.ชุมพร
4185 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานหลังคาโรงเรียนวัดผุสดีภผู าราม ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุง่ ตะโก จ.ชุมพร
4186 อาคารเรียนแบบ 017 งานพืน้ กระเบือ้ ง งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนวัดชลธีนิมิตร ต.บางน้้าจืด อ.หลังสวน
จ.ชุมพร
4187 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก ( 2หลัง) งานฝาผนังโรงเรียนบ้านไทรล่า ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร
4188 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบ้านควนตะวันออก ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
4189 ปรับปรุงรั้วคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบ้านดวด ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร
4190 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ งานหลังคา งานพืน้ คอนกรีต งานปูพนื้
กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านแพรกแห้ง ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร
4191 อาคารเรียนแบบ 003 งานทาสี
อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานทาสีโรงเรียนชุมชนสวี ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร
4192 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก (2 หลัง) งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร
4193 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก (2หลัง) งานทาสีโรงเรียนบ้านทุง่ เขาสะบ้า ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร
4194 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดทรุดโทรมโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ต .ดอย
ลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
4195 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดทรุดโทรม โรงเรียนบ้านโป่งช้าง ต .ดอยลาน อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย
4196 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดทรุดโทรม โรงเรียนดอยลานพิทยา ต .ดอย
ลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
4197 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม ต.ดอยลาน อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย
4198 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านจ้าบอน ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
4199 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนโรงเรียนบ้านผาเสริฐ ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
4200 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโป่งนาค้า ต.ดอยฮาง อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย
4201 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านดอยฮาง ต .ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
4202 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโป่งน้้าร้อน ต .ดอยฮาง อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย
4203 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านท่าสาย ต .ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
4204 ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหัวดอย ต .ท่าสาย อ.
เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
4205 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหัวดง ต .ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
4206 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนห้วยพลูพทิ ยา ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

จานวนเงิน
100,000
300,000
100,000
100,000
148,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
99,900
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
64,000
99,900
149,100
100,000
145,600

หน ้าที่ 164

หน่วย : บาท

รายการ
(4207)
(4208)
(4209)
(4210)
(4211)
(4212)
(4213)
(4214)
(4215)
(4216)
(4217)
(4218)
(4219)
(4220)
(4221)
(4222)
(4223)
(4224)
(4225)
(4226)
(4227)

4207 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ ต .ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.
เชียงราย
4208 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย
4209 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านถ้า้ ผาตอง ต .ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
4210 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านช่องลม ต .ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.
เชียงราย
4211 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านบ่อทอง ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
4212 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านจอเจริญ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.
เชียงราย
4213 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนางแล ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
4214 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสันต้นขาม ต.นางแล อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย
4215 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านดอน ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.
เชียงราย
4216 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุง่ ) ต.นางแล อ.
เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
4217 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนางแลใน ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
4218 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ต.นาง
แล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
4219 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย
4220 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านทุง่ ยั้งหัวฝายวิทยา ต .ผางาม อ.
เวียงชัย จ.เชียงราย
4221 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.
เชียงราย
4222 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านป่าสักไก่ ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
4223 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านริมลาว ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย
4224 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านร่องห้า ต .ผางาม อ.เวียงชัย จ.
เชียงราย
4225 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย
4226 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโป่งน้้าตก ต .บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
4227 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา ต .ผางาม อ.
เวียงชัย จ.เชียงราย

จานวนเงิน
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
99,500
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 165

หน่วย : บาท

รายการ
(4228)
(4229)
(4230)
(4231)
(4232)
(4233)
(4234)
(4235)
(4236)
(4237)
(4238)
(4239)
(4240)
(4241)
(4242)
(4243)
(4244)
(4245)
(4246)
(4247)
(4248)
(4249)
(4250)

4228 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พฒ
ั นาคาร) ต.บ้านดู่ อ.
เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
4229 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านป่าบง ต .ผางาม อ.เวียงชัย จ.
เชียงราย
4230 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.
เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
4231 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านห้วยทราย ต .ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย
4232 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเมืองชุม ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.
เชียงราย
4233 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกโรงเรียนบ้านปุยค้า ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
4234 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสันกลาง ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย
4235 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
4236 ปรับปรุงซ่อมแซมลานดินเป็นลานคอนกรีตโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
4237 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองหม้อ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย
4238 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเวียงชัย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.
เชียงราย
4239 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านแม่กรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
4240 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย
4241 ปรับปรุงซ่อมแอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.
เชียงราย
4242 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านปางคึก ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
4243 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านศรีเวียง ต .เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.
เชียงราย
4244 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
4245 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านปางลาว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย
4246 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเวียงกลาง ต .แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย
4247 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนห้วยเจริญวิทยา ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย
4248 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนบ้านเวียงเดิม ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
4249 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ต .แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย
4250 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

จานวนเงิน
200,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
98,200
149,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
99,900
100,000
149,600
100,000
150,000
100,000
140,800
150,000
150,000

หน ้าที่ 166

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(4251)

4251 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ต .แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

99,900

(4252)

4252 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านรวมมิตร ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
4253 ปรัปปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนผาขวางวิทยา ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
4254 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
4255 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านค่ายเจริญ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
4256 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านป่ายางหลวง ต .ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
4257 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโป่ง ต.ทุง่ ก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
4258 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านป่าซาง ต .ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.
เชียงราย
4259 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อ
เบอ ต. อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
4260 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านน้้าตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) ต.ทุง่ ก่อ
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
4261 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านร่องหวาย ต .ดงมหาวัน อ.เวียง
เชียงรุ้ง จ.เชียงราย
4262 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านทุง่ ก่อ (ใจประชานุเคราะห์) ต.ป่า
แดด อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
4263 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านผาลั้ง ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
4264 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา ต .ป่าซาง อ.เวียง
เชียงรุ้ง จ.เชียงราย
4265 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย
4266 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านดงป่าเหมีย้ ง ต .ห้วยสัก อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย
4267 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านป่าก๊อ ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.
เชียงราย
4268 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านป่าแหย่ง ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
4269 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.
เชียงราย
4270 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านดอยงาม ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
4271 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
4272 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านดอนมูล ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
4273 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านร่องบัวลอย ต .เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.
เชียงราย

150,000

(4253)
(4254)
(4255)
(4256)
(4257)
(4258)
(4259)
(4260)
(4261)
(4262)
(4263)
(4264)
(4265)
(4266)
(4267)
(4268)
(4269)
(4270)
(4271)
(4272)
(4273)

150,000
97,900
98,000
99,000
99,500
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 167

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(4274)
(4275)

4274 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านทรายงาม ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
4275 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านปง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

100,000
100,000

(4276)

4276 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านร่องปลาขาว ต .ห้วยสัก อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย
4277 ก่อสร้างรั้วโรงเรียนอิฐบล็อกโรงเรียนผาขวางวิทยา สาขาแคววัวด้า ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
4278 ปรัปปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนบ้านป่ายางมน ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
4279 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านน้้าลัด ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
4280 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก ต .ป่าซาง อ.เวียง
เชียงรุ้ง จ.เชียงราย
4281 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านทุง่ หลวง ต .แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
4282 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านห้วยขม ต .แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
4283 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราช
อุปถัมภ์) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
4284 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ต.ดงมหาวัน อ.เวียง
เชียงรุ้ง จ.เชียงราย
4285 ปรับปรุงซ่อมแซญมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านปงเคียน ต.ดงมหาวัน อ.เวียง
เชียงรุ้ง จ.เชียงราย
4286 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านห้วยชมภู ต .ห้วยชมภู อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย
4287 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านจะคือ ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
4288 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านปางขอน ต.ห้วยชมภู อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย
4289 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา ต .ห้วยชมภู อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย
4290 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ต .ป่าซาง อ.เวียงเชียง
รุ้ง จ.เชียงราย
4291 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านร่องเผียว ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
4292 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม ต.ห้วยชมภู อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย
4293 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนแม่มอญวิทยา ต.ห้วยชมภู อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย
4294 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ต.ทุง่ ก่อ อ.เวียง
เชียงรุ้ง จ.เชียงราย
4295 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
4296 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
4297 ปรัปปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนร่องเบ้อวิทยา ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

100,000

(4277)
(4278)
(4279)
(4280)
(4281)
(4282)
(4283)
(4284)
(4285)
(4286)
(4287)
(4288)
(4289)
(4290)
(4291)
(4292)
(4293)
(4294)
(4295)
(4296)
(4297)

100,000
100,000
133,500
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 168

หน่วย : บาท

รายการ
(4298)
(4299)
(4300)
(4301)
(4302)
(4303)

(4304)
(4305)
(4306)
(4307)
(4308)
(4309)
(4310)
(4311)
(4312)
(4313)
(4314)
(4315)
(4316)
(4317)
(4318)
(4319)

จานวนเงิน

4298 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
4299 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์
ดรุณานุเคราะห์) ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
4300 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ต.
เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
4301 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงานโรงเรียนสพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
4302 ปรับปรุงซ่อมแซมผนัง อ่างน้้า โถปัสสาวะชาย ส้วมแบบ ชร 06/5 พืน้ สนามบาสเกตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านป่า
ก่อด้า ต.ป่าก่อด้า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
4303 ปรับปรุงซ่อมแซม โครงสร้าง อาคารเรียน สปช.105/26
โครงสร้าง ผนัง ส้วมในอาคารห้องสมุด ผนัง โรงฝึกงานแบบสร้างเองโรงเรียนโป่งน้้าร้อนวิทยา ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.
เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

200,000

4304 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ อาคาร ชร.01, สปช.102/26โรงเรียนบ้านดง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
4305 ปรับปรุงซ่อมแซม มุงหลังคา อาคารเรียน 105/26 และอาคาร 203/29โรงเรียนบ้านห้วยน้้าเย็น ต.ตีนดอย-บ้าน
ใหม่หมอกจ๋าม อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4306 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารประกอบ(โรงอาหาร)โรงเรียนโป่งกลางน้้าประชาสรรค์ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.
เชียงราย
4307 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ อาคารเรียน 102/26(อาคารไทยเข้มแข็ง) และอาคารเรียน(อาคารเฉลิมราชย์) 102/26
โรงเรียนทุง่ ห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
4308 ปรับปรุงซ่อมแซม งานเพดาน งานพนัง อาคารห้องประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านโฮ่ง ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียง
ป่าเป้า จ.เชียงราย
4309 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ สปช.105/29โรงเรียนร่องธารวิทยา ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
4310 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ งานเพดาน อาคาร สปช.102/26โรงเรียนบ้านทุง่ ม่าน ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.
เชียงราย
4311 ปรับปรุงซ่อมแซม โครงสร้างและผนัง โรงอาหารสร้างเองโรงเรียนบ้านทุง่ ยาว ต .แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

99,900
150,000

4312 ปรับปรุงซ่อมแซม งานโครงสร้างและผนัง อาคาร ป.1.กโรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ ต.เวียงกาหลง อ.เวียง
ป่าเป้า จ.เชียงราย
4313 ปรับปรุงซ่อมแซม งานเพดาน อาคารเรียน ป.1.ค (สร้างเอง)โรงเรียนบ้านใหม่ทา่ ต้นเกี๋ยง ต.เมืองพาน อ.พาน จ.
เชียงราย
4314 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ งานหลังคา อาคารเรียน แบบ คโรงเรียนชุมชนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์) ต.เวียง
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
4315 ปรับปรุงซ่อมแซม งานเพดาน งานผนัง อาคารหอประชุมแบบสร้างเองโรงเรียนบ้านขุนลาว ต .แม่เจดีย์ใหม่ อ.
เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
4316 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคาร ชร.01(4 ห้องเรียน), อาคาร ชร.01 (4 ห้องเรียน 1 ห้องพิเศษ), อาคาร
เอนกประสงค์ สปช.202/26โรงเรียนบ้านป่าแงะ ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
4317 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ อาคารประกอบโรงอาหาร,บ้านพักครูโรงเรียนบ้านแม่ตะละ ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.
เชียงราย
4318 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ อาคารเรียน สปช. 105/29โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.
เชียงราย
4319 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน ชร.01โรงเรียนบ้านถ้า้ ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย

100,000

200,000
300,000
300,000
150,000
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146,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000

150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
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หน ้าที่ 169

หน่วย : บาท

รายการ
(4320)
(4321)
(4322)
(4323)
(4324)
(4325)
(4326)
(4327)
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(4330)
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(4336)
(4337)
(4338)
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(4340)
(4341)
(4342)
(4343)
(4344)
(4345)

จานวนเงิน

4320 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา งานเพดาน อาคารห้องสมุดแบบสร้างเองโรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พฒ
ั นา) ต.
แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4321 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคาร ป.01 ก(หลังที่ 2)โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) ต.ทานตะวัน
อ.พาน จ.เชียงราย
4322 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน สปช.105/29, โรงอาหารโรงเรียนบ้านป่าบง ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.
เชียงราย
4323 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคาร สปช.105โรงเรียนบ้านดงเวียง ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย
4324 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี อาคารเรียน แบบ ชร.01, อาคารเรียน แบบ ชร.01(ทรงมะนิลา)โรงเรียนเวียงห้าว ต.
เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย
4325 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ งานหลังคา หอประชุมแบบสร้างเอง, งานเพดาน อาคารอนุบาล แบบสร้างเอง, งาน
เพดาน โรงอาหาร แบบสร้างเองโรงเรียนบ้านป่าเมีย่ งแม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4326 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน สปช.102/26โรงเรียนบ้านต้นยาง ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
4327 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี อาคารเรียน แบบ ชร 01, อาคารเอนกประสงค์, รั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง
ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4328 ปรับปรุงซ่อมแซม งานถนนโรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4329 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียนแบบสร้างเองโรงเรียนบ้านเด่นศาลา ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

150,000

4330 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสีผนัง งานประตู อาคารเรียน สปจ.ชร.101/37โรงเรียนปางมะกาดวิทยา ต.แม่เจดีย์ อ.
เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
4331 ปรับปรุงซ่อมแซม งานถนนโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ)์ ต.ป่าแดด- อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4332 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน, ลานกิจกรรมโรงเรียนบ้านปางอ้อย ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4333 ปรับปรุงซ่อมแซม งานผนัง งานทาสี อาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนบ้านแม่ปนู หลวง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.
เชียงราย
4334 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ อาคารเรียน สปช.103/26, สปช. 105/29, อาคารบริจาคโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา
ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
4335 ปรับปรุงซ่อมแซม งานเพดาน อาคารเรียน ชร.01โรงเรียนบ้านเจริญเมือง ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย
4336 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา งานเพดาน งานพืน้ งานทาสี อาคารเรียนแบบสร้างเองโรงเรียนปูแกง (อินทรา
ราษฎร์อุปถัมภ์) ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
4337 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ งานหลังคา งานโครงสร้างผนัง /ประตู อาคารประกอบห้องสมุดโรงเรียนโรงเรียนโป่ง
ทะลายใหม่เจริญ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
4338 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ อาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านโป่งนก ต .สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
4339 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ อาคารเรียน สปช. 105/29 งานหลังคา อาคารเอนกประสงค์ สปช.203โรงเรียนอนุบาล
เวียงป่าเป้า ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
4340 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคาร สปช.205/26(อาคารประกอบสร้างเอง) งานทาสี อาคาร สปช 205/26
โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4341 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ อาคาร สปช.102โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4342 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน ป.1.กโรงเรียนบ้านสันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
4343 ปรับปรุงซ่อมแซม ป้ายโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4344 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ อาคารเรียน สปช.102/26, งานพืน้ งานผนัง อาคารสิริราชสมบัติ 60 ปีโรงเรียนบ้าน
แม่ยางมิน้ ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4345 ปรับปรุงซ่อมแซม หลังคา อาคารเรียน แบบ ชร.01โรงเรียนบ้านแม่ผง ต.ป่าก่อด้า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
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หน ้าที่ 170

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(4346)

4346 ปรับปรุงซ่อมแซม งานเพดานอาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหารแบบสร้างเอง), อาคารเอนกประสงค์ (ศูนย์การ
เรียนรู้แบบสร้างเอง), อาคารห้องสมุด แบบสร้างเองโรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.
เชียงราย

150,000

(4347)
(4348)

4347 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน ป.1 ขโรงเรียนบ้านดินด้า ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4348 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน สปช.102/26โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.
เชียงราย
4349 ปรับปรุงซ่อมแซม งานฝ้าเพดานอาคาร ป.1 ก, อาคาร สปช.105/29โรงเรียนบ้านหนองฮ่างสันหลวง ต.หัวง้ม อ.
พาน จ.เชียงราย
4350 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ อาคาร ป.1 ก,สนามลานหน้าอาคารโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่า
เป้า จ.เชียงราย
4351 ปรับปรุงซ่อมแซม งานเพดาน อาคารเรียนแบบสร้างเองโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง ต.ม่วงค้า อ.พาน จ.เชียงราย
4352 ปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วมาตรฐาน 9 ก้อนโรงเรียนบ้านร้องบง ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.
เชียงราย
4353 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา งานพืน้ งานเพดาน อาคารเรียนอนุบาลแบบสร้างเอง , งานเพดาน งานทาสี โรง
อาหาร, งานพืน้ งานทาสี สนาม BBL, งานทาสี งานผนัง งานเพดาน ห้องเรียนสุจริตโรงเรียนป่าแดงวิทยา ต.
หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย

100,000
150,000

4354 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย ต.จ้าบอน-เหมืองง่า อ.พาน จ.เชียงราย
4355 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา บ้านพักครู ,ห้องน้้าอาคาร ชร 01โรงเรียนบ้านวาวี ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4356 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารโรงอาหารแบบสร้างเองโรงเรียนบ้านเหมืองง่า ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย
4357 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา ทาสี อาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านหัวฝาย ต .ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4358 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา บ้านพักนักเรียนโรงเรียนบ้านผาแดงหลวง ต .วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4359 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา โครงสร้างเสา สนามเด็กเล่นส้าหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ต.วาวี อ.แม่
สรวย จ.เชียงราย
4360 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ ผนัง ทาสี อาคารเอนกประสงค์แบบสร้างเองโรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง ต .ป่าแดด อ.แม่
สรวย จ.เชียงราย
4361 ปรับปรุงซ่อมแซม งานฝ้าเพดาน อาคารโรงฝึกงานโรงเรียนชุมชนบ้านทุง่ ป่าแดด ต .ป่าหุง่ อ.พาน จ.เชียงราย
4362 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา ฝ้าเพดาน อาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร)โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง ต.ดงมะดะ
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
4363 ปรับปรุงซ่อมแซม งานฝ้าเพดาน อาคารเรียน ป.1 ขโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
4364 ปรับปรุงซ่อมแซม งานประตู หน้าต่าง พืน้ อาคารเรียน ชร.01, อาคารเรียน 105/29โรงเรียนโรงช้างวิทยา ต.โรง
ช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
4365 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ ฝ้านเพดาน อาคารเอนกประสงค์ สป/29โรงเรียนบ้านแม่อ้อ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.
เชียงราย
4366 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา พืน้ ผนัง ประตู อาคารประกอบห้องสหกรณ์โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ต .แม่สรวย
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4367 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ อาคารเอนกประสงค์ ชร.08โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
4368 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียนอนุบาลสร้างเองโรงเรียนบ้านปอเรียง ต .แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
4369 ปรับปรุงซ่อมแซม งานโครงสร้าง/หน้าต่าง อาคารเรียน ป.1 กโรงเรียนบ้านแม่แก้ว ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

100,000
200,000
100,000
150,000
99,900
150,000

4370 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี อาคารเรียน ชร.01, ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบ้านวังวิทยา ต.สันมะค่า อ.ป่า
แดด จ.เชียงราย

150,000
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หน ้าที่ 171

หน่วย : บาท

รายการ
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จานวนเงิน

4371 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ ทาสี อาคารประกอบ(โรงอาหาร)โรงเรียนบ้านใหม่พฒ
ั นา ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.
เชียงราย
4372 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคาอาคารเรียน สปช.105/29 อาคารเรียน 102/26โรงเรียนบ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่
สรวย จ.เชียงราย
4373 ปรับปรุงซ่อมแซม งานผนัง หลังคา ทาสี พืน้ ส้วม แบบ รย.601/43 องค์การ, รางริน อาคารเรียน 105/29
โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
4374 ปรับปรุงซ่อมแซม ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร)โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย
4375 ปรับปรุงซ่อมแซม งานเพดาน พืน้ ทาสี อาคารห้องสมุดสร้างเอง/บริหารโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน ต.บ้านโป่ง
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
4376 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียนอนุบาลแบบสร้างเองโรงเรียนบ้านห้วยม่วง ต .แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่า
เป้า จ.เชียงราย
4377 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคาอาคารเรียน แบบ ชร.01/2522โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) ต.แม่
เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
4378 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียนอนุบาลแบบสร้างเอง, อาคารส้านักงานแบบสร้างเองโรงเรียนบ้านท่า
มะโอ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
4379 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน สปช.103/26โรงเรียนบ้านต้นง้าว ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
4380 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ อาคารเรียน แบบสร้างเองและบริเวณโดยรอบโรงเรียนริมวัง ๒ ต.ป่าหุง่ อ.พาน จ.
เชียงราย
4381 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ อาคารเรียน 102/2526โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม ต.ป่าหุง่ อ.พาน จ.เชียงราย
4382 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน แบบ 017โรงเรียนบ้านโป่ง ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
4383 ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี อาคารเรียน ชร 01โรงเรียนบ้านแม่พงุ ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
4384 ปรับปรุงซ่อมแซม งานผนัง อาคารอเนกประสงค์ ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง ต .ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.
เชียงราย
4385 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ อาคารเรียน 102/26โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
4386 งานปรับปรุงซ่อมแซม ปุพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียน ชร.02 อาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ต.ป่า
แดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
4387 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน ชร 01 และอาคารเรียนอนุบาลแบบสร้างเองโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย ต.
ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4388 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี ปุกระเบือ้ ง อาคารเรียน สปช.102/26โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)
ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
4389 ปรับปรุงซ่อมแซม งานผนัง หลังคา พืน้ สุขภัณฑ์ โครงสร้าง/ประตู หน้าต่าง ทาสี อาคาร 105/29 รั้วโรงเรียน
เจริญเมืองวิทยา ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย
4390 ปรับปรุงซ่อมแซม งานประตู อาคารเอนกประสงค์ , งานทาสี อาคาร ชร.08 และอาคารเรียน สปช.105/29
โรงเรียนบ้านฮ่างต่้า ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
4391 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา เทพืน้ โรงอาหารแบบสร้างเองโรงเรียนบ้านปางหก ต .ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

100,000

4392 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา เทพืน้ ปุพนื้ ผนัง ทาสี เปลี่ยนประตุหน้าต่างโรงเรียนบ้านป่าคา ต.หัวง้ม อ.พาน
จ.เชียงราย
4393 ปรับปรุงซ่อมแซม งานโครงสร้างประตู ผนัง อาคารเรียน สปช 105/29โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย ต.ทานตะวัน
อ.พาน จ.เชียงราย
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หน่วย : บาท

รายการ
(4394)

จานวนเงิน
100,000

(4405)

4394 ปรับปรุงซ่อมแซม งานประตูหน้าต่าง ทาสี อาคารเรียน สปช 105/29, งานประตู ทาสี อาคารเรียน ชร.03/2553
โรงเรียนบ้านสัน ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
4395 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา ผนัง เพดาน ทาสี ปูพนื้ เทพืน้ เปลี่ยนประตุหน้าต่าง อาคารเรียนแบบ ชร 017
โรงเรียนบ้านโป่งเทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
4396 ปรับปรุงซ่อมแซม งานฝ้าเพดาน ทาสี อาคาร ป.1 ก ตึก และอาคาร ป.1ข ไม้โรงเรียนบ้านโป่งมอญ ต.ป่าก่อด้า
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
4397 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา โครงสร้างเสา อาคารป.1 ก ตึก.โรงเรียนบ้านป่าจั่น ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.
เชียงราย
4398 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานทาสี อาคารเรียนแบบสร้างเอง พ.ศ.2545โรงเรียนบ้าน
ปางหลวง ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4399 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารโรงอาหาร(อาคารประกอบ)โรงเรียนบ้านขุนสรวย ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.
เชียงราย
4400 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี เพดาน อาคารเรียน ป.1 กโรงเรียนบ้านจ้าผักกูด ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
4401 ปรับปรุงซ่อมแซม งานรั้วโรงเรียนห้วยน้้าขุ่นวิทยา ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4402 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ ลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.
เชียงราย
4403 ปรับปรุงซ่อมแซม งานรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4404 ปรับปรุงซ่อมแซม งานเพดาน งานทาสี อาคารเรียนแบบ ป.1 กโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา ต.
เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
4405 ปรับปรุงซ่อมแซม งานฝ้าเพดาน ผนัง อาคารเรียน แบบ 017โรงเรียนบ้านใหม่ใต้ ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

(4406)
(4407)

4406 ปรับปรุงซ่อมแซม พืน้ สนามโรงเรียนโรงเรียนบ้านป่าส้าน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
4407 ปรับปรุงซ่อมแซม โครงสร้าง หลังคา อาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านหนองยาว ต .เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

100,000
150,000

(4408)
(4409)

4408 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ อาคารเรียน ป.1 กโรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย
4409 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ ทาสี อาคารอเนอกประสงค์ สปช.202/26โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ ต.แม่อ้อ อ.พาน
จ.เชียงราย
4410 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วมาตรฐานแบบลวดหนาม 9 เส้นโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.
เชียงราย
4411 ปรับปรุงซ่อมแซม งานโครงสร้าง เหล็กเสริม ไม้แบบ ผนัง หลังคา ประตู -หน้าต่าง ทาสี ถนนโรงเรียนบ้านสัน
ก้างปลา ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4412 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ ประตู หน้าต่าง ผนัง ทาสี อาคารห้องเรียนพิเศษโรงเรียนบ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์
สามัคคี) ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
4413 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน ชร.01โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
4414 ปรับปรุงซ่อมแซม งานโครงสร้าง พืน้ ผนัง ฝ้าเพดาน หลังคา อาคารโสตทัศนุปกรณ์โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ ต .
ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4415 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี ปูพนื้ อาคารเอนกประสงค์ สปช.203/26โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา ต.ศรี
ถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4416 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาวี ฝ้าเพดาน อาคารเรียน ป.1 ก.(ตึก)โรงเรียนบ้านสันผักแค ต.ม่วงค้า อ.พาน จ.เชียงราย
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หน่วย : บาท

รายการ
(4417)

จานวนเงิน

4417 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ หลังคา ผนัง ทาสี อาคารเรียนแผนกปฐมโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก ต.วาวี อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย
4418 ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี อาคารเรียน แบบ ชร.01โรงเรียนบ้านสันติวัน ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย
4419 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ ทาสี ผนัง สปช. 105/29โรงเรียนสันหนองควาย ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
4420 ปรับปรุงซ่อมแซม งานฝ้าเพดาน หน้าต่าง อาคารเรียนแบบสร้างเองโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ต .แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียง
ป่าเป้า จ.เชียงราย
4421 ปรับปรุงซ่อมแซม งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก พืน้ อาคารเรียน ชร.01โรงเรียนบ้านแม่ต๋้า ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.
เชียงราย
4422 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านฝั่งตื้น ต.ม่วงค้า อ.พาน จ.เชียงราย
4423 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน พอดี พอดี แบบสร้างเอง อาคารเรียน แบบ ชร .08โรงเรียน
โป่งแพร่วิทยา ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
4424 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วมาตรฐาน 9 ก้อน โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4425 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี อาคารเรียน ป.1 กโรงเรียนบ้านเลาลี ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4426 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี อาคารเรียน แบบ สปช.105/26โรงเรียนบ้านศาลา ต.ป่าหุง่ อ.พาน จ.เชียงราย
4427 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเอนกประสงค์โรงอาหารแบบสร้างเองโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา ต .ท่า
ก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4428 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา โครงสร้างไม้ ทาสี อาคารเรียน สปช.102/26โรงเรียนบ้านแสนเจริญ ต.วาวี อ.แม่
สรวย จ.เชียงราย
4429 ปรับปรุงซ่อมแซม งานผนัง ประตู หน้าต่าง อาคารโสตทัศนูปกรณ์ แ บบสร้างเองโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ต .
เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
4430 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียนแบบสร้างเองโรงเรียนบ้านป่าตึง ต .บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

100,000

(4431)

4431 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี และงานบันได อาคารเรียน สปช.104/26, งานทาสี อาคารเรียน สปช.202/26, งาน
ปูพนื้ อาคารเรียน ป.1 ก, งานเทพืน้ ลานกิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองผ้า ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

150,000

(4432)

4432 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ ประตู อาคารเรียน 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งส้วมอาคารอนุบาลโรงเรียนชุมชนบ้านสัน
จ้าปา ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4433 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปุพนื้ งานผนัง งานประตู อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านป่าเส้า ต .ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.
เชียงราย
4434 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน สพป.102/26โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย ต.ป่าหุง่ อ.พาน จ.
เชียงราย
4435 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน แบบ ชร.07โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ)์ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.
เชียงราย
4436 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารห้องสมุด โรงอาหาร แบบสร้างเองโรงเรียนป่างิ้ววิทยา ต .ป่างิ้ว อ.เวียงป่า
เป้า จ.เชียงราย
4437 ปรับปรุงซ่อมแซม งานฝ้าเพดาน อาคาร สปช.102/26 งานหลังคา งานโครงสร้าง งานปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคาร
ประกอบ แบบสร้างเองโรงเรียนดอยเวียงวิทยา ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4438 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี อาคาร สปอ.101/37 งานประตู งานสุขภัณฑ์ ห้องส้วมแบบสร้างเอง งานทาสี
อาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง งานทาสี ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

150,000

(4418)
(4419)
(4420)
(4421)
(4422)
(4423)
(4424)
(4425)
(4426)
(4427)
(4428)
(4429)
(4430)

(4433)
(4434)
(4435)
(4436)
(4437)
(4438)

100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
148,000
100,000
149,400
100,000

100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
95,000

หน ้าที่ 174

หน่วย : บาท

รายการ
(4439)
(4440)
(4441)
(4442)
(4443)
(4444)
(4445)
(4446)
(4447)
(4448)
(4449)
(4450)
(4451)
(4452)
(4453)
(4454)
(4455)
(4456)
(4457)
(4458)
(4459)
(4460)
(4461)

จานวนเงิน

4439 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน สปจ.ชร. 101/40 งานหลังคา อาคารเรียน สปจ.ชร101/37โรงเรียน
บ้านห้วยกล้า ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4440 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา งานพืน้ งานผนัง งานสุขภัณฑ์ งานเดินท่อ ห้องส้วม แบบสร้างเองโรงเรียนบ้าน
ม่วงค้า ต.ม่วงค้า อ.พาน จ.เชียงราย
4441 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ งานกระเบือ้ ง งานทาสี อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเองโรงเรียนบ้านลังกา ต .บ้าน
โป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
4442 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา งานโครงเหล้ก อาคารเรียนไทคอน 2551โรงเรียนบ้านดอนสลี ต.ป่าแดด อ.แม่
สรวย จ.เชียงราย
4443 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ อาคารเรียน สปช.105/29 งานเพดาน อาคารเรียนชั่วคราว ชร.101/26โรงเรียน
เวียงผาวิทยา ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4444 ปรับปรุงซ่อมแซม งานถนนในโรงเรียน โรงเรียนสันกลางวิทยา ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย
4445 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี อาคารเรียน ป.1 กโรงเรียนบ้านแม่เจดีย์ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

100,000

4446 ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี อาคารเรียน ชร.01, สปช.105/29 2 หลังโรงเรียนบ้านป่าแงะ ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.
เชียงราย
4447 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน ป.1 ก ขนาด 3 ห้องเรียนโรงเรียนบ้านกล้วย ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.
เชียงราย
4448 ปรับปรุงซ่อมแซม งานผนัง งานทาสี อาคารเรียน ป.1 ก. ห้องวิทยาศาสตร์ งานผนัง อาคารเรียน 102/26 ห้อง
คอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านป่าตึง ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย
4449 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี อาคารเรียน สปช.101/26 ผปรับปรุงห้องโสต) งานปูพนื้ อาคารเรียน แบบ ชร.943
โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4450 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน สปช.102/26โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) ต.แม่
เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
4451 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ งานผนัง โรงอาหารแบบสร้างเองโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ต .จอมหมอกแก้ว อ.
แม่ลาว จ.เชียงราย
4452 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหน้าต่าง อาคารเรียน ชร 017, งานปูพนื้ อาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนเจดีย์หลวง
พิทยา ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4453 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน สปช.103/26โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.
เชียงราย
4454 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา ทาสี อาคารเรียน ชร.01 และอาคารเรียน สปช.102/26โรงเรียนบ้านป่าต้าก ต.สัน
กลาง อ.พาน จ.เชียงราย
4455 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี อาคารเรียน ป.1 ข งานทาสี อาคารเรียน ชร.01โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยา
นุกุล) ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4456 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ อาคารเรียนแบบสร้างเอง อาคารพักนอนแบบสร้างเอง โรงอาหารแบบสร้างเอง
โรงเรียนบ้านมังกาล่า ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4457 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน ป.1 กโรงเรียนบ้านป่าสัก ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
4458 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารเรียน ชร.01โรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย
4459 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสีรั้ว ภูมิทศั น์โรงเรียนบ้านป่าสัก ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
4460 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี งานผนัง อาคารเรียนแบบสร้างเรียนโรงเรียนบ้านสันต้นดู่ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.
เชียงราย
4461 ปรับปรุงซ่อมแซม งานรั้ว โรงเรียนบ้านดงมะดะ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

150,000

100,000
100,000
150,000
200,000
100,000
100,000

150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
93,400
99,700
100,000
100,000
65,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 175

หน่วย : บาท

รายการ
(4462)

จานวนเงิน
100,000

(4482)

4462 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหน้าต่าง ประตู มุง้ ลวด อาคารเรียน ป.1 ข.โรงเรียนบัวสลีวิทยา ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.
เชียงราย
4463 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคารอเนกประสงค์ แบบ ชร.08โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.
เชียงราย
4464 ปรับปรุงซ่อมแซม งานเพดาน อาคารเรียน ป.1 ข ไม้โรงเรียนบ้านสันต้นแหน ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
4465 ปรับปรุงซ่อมแซม งานโครงสร้างหลังคา เสา อาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนบ้านทุง่ พร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) ต.
วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4466 ปรับปรุงซ่อมแซม งานโครงสร้าง เทพืน้ หลังคา ทาสี อาคารเรียน ชร.02โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา ต.ศรีโพธิ์เงิน
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
4467 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา ป.1ก. ตึก อาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านโป่งเหนือ ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.
เชียงราย
4468 ปรับปรุงซ่อมแซม งานโครงสร้างไม้ งานพืน้ ไม้ งานหลังคา งานทาสี บ้านพักครู แบบสร้างเองโรงเรียนริมวัง ๑ ต.
ป่าหุง่ อ.พาน จ.เชียงราย
4469 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา อาคาร ป.1 ก.โรงเรียนบ้านสิบสอง ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
4470 ปรับปรุงซ่อมแซม สนามบาสเก็ตบอลโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย
4471 ปรับปรุงซ่อมแซม ส้วม ถนน พืน้ โรงรถ ประตูหน้า อาคารอ้านวยการโรงเรียนสพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
4472 ปรับปรุงซ่อมแซม งานประตุ หน้าต่าง ฝ้าเพดาน อาคารเรียน 017โรงเรียนบ้านสันมะแฟน ต.ธารทอง อ.พาน จ.
เชียงราย
4473 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ก เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ ต.ป่าซาง อ.แม่จัน
จ.เชียงราย
4474 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง(หลังที่ 1-4) เปลี่ยนกระเบืง้ หลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านผาฮี้ ต.โป่งงาม
อ.แม่สาย จ.เชียงราย
4475 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 103/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองแหย่ง ต.แม่ค้า อ.แม่จัน จ.
เชียงราย
4476 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านสันติสุข ต.ป่าตึง อ.แม่จัน
จ.เชียงราย
4477 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข(2510) เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านสบค้า ต.เวียง อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย
4478 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ก ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านศรีกองงาม ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.
เชียงราย
4479 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง เปลี่ยนเพดานโรงเรียนบ้านไร่ ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
4480 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 104/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านน้้าจ้า ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.
เชียงราย
4481 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครุ แบบ สปช.303/28 ซ่อมผนัง พืน้ ทาสี เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เพดานโรงเรียน
บ้านเทอดไทย ต.เทอดไทย อ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย
4482 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสันกอง ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

(4483)

4483 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอยจัน ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

99,700

(4463)
(4464)
(4465)
(4466)
(4467)
(4468)
(4469)
(4470)
(4471)
(4472)
(4473)
(4474)
(4475)
(4476)
(4477)
(4478)
(4479)
(4480)
(4481)

100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
96,000
100,000
150,000
300,000
99,800
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
200,000
150,000

หน ้าที่ 176

หน่วย : บาท

รายการ
(4484)
(4485)
(4486)
(4487)
(4488)
(4489)
(4490)
(4491)
(4492)
(4493)
(4494)
(4495)
(4496)
(4497)
(4498)

(4499)
(4500)
(4501)
(4502)
(4503)

จานวนเงิน

4484 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ก เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสี ซ่อมหน้าต่างโรงเรียนอนุบาลโชคชัย
(บ้านแม่เลียบแม่บง) ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
4485 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม ต.ท่าข้าวเปลือก
อ.แม่จัน จ.เชียงราย
4486 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง (ห้องสมุด) ทาสีโรงเรียนบ้านหนองแว่น ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.
เชียงราย
4487 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ก เทพืน้ เพดาน เปลี่ยนประตู-หน้าต่าง กันสาดโรงเรียนอนุบาลจันจว้า
ใต้(บ้านกิ่วพร้าว) ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
4488 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ข (2หลัง) งานรื้อหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว
ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
4489 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ เปลี่ยน
ประตู สุขภัณฑ์หอ้ งน้้า ทาสี โรงเรียนบ้านพญาไพร ต.เทอดไทย อ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย
4490 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง เปลี่ยนประตู -หน้าต่าง พร้อมวงกบโรงเรียนบ้านรวมใจ ต.
ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
4491 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง (โรตารี่) เปลี่ยนเพดาน ทาสี โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา ต.แม่สลองใน
อ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย
4492 ปรับปรุงซ่อมแซมพนังกันตลิ่งพังโรงเรียนบ้านห้วยกว๊าน ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
4493 อาคารเรียนแบบสร้างเอง เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน
จ.เชียงราย
4494 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ก ทาสี โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์ ) ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.
เชียงราย
4495 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง (อนุบาล) โครงหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เทพืน้ ผนัง เปลี่ยน
ประตู สุขภัณฑ์ ทาสีโรงเรียนบ้านผาจี ต.เทอดไทย อ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย
4496 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนไม้เชิงชาย พาดาน ทาสี รางน้้าฝนโรงเรียนบ้านห้วยอื้น
ต.เทอดไทย อ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย
4497 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนพิศษ(ห้องสมุดแบบสร้างเอง) รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้ายิปซั่ม
ทาสีโรงเรียนบ้านม่วงค้า ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
4498 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสี
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง ทาสี โรงเรียนบ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

150,000

4499 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ
สร้างเอง เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
4500 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ชร.01 งานรื้อหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โรงเรียนบ้านใหม่พฒ
ั นา ต.
หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
4501 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 205/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
4502 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง งานริ้อหลังคาเปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โรงเรียนอนุบาลแม่ฟา้ หลวง
ต.แม่ฟา้ หลวง อ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย
4503 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ก ตึก ทาสี เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงค้า ต.แม่ค้า
อ.แม่จัน จ.เชียงราย
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4504 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน กระเบือ้ ง ทาสี ซ่อมห้องน้้า ซ่อมโรงอาหาร โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ ต.ห้วยไคร้ อ.
แม่สาย จ.เชียงราย
4505 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านสันโค้ง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
4506 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเองงานริ้อหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้าน
ขี้เหล็กดอดยดินแดง ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
4507 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ทาสี ฝ้าเพดาน แผงลวดตาข่ายโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียง
แสนประชานุสาสน์) ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
4508 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง ปูพนื้ เพดาน ผนัง เปลี่ยนประตู โรงเรียนบ้านปางสา ต.ป่าตึง อ.แม่
จัน จ.เชียงราย
4509 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านปงของ ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย
4510 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ข(ไม้) งานริ้อหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โรงเรียนบ้านสวนดอกท่า
ขันทองสามัคคี ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
4511 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศโรงเรียน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านทุง่ เกลี้ยง ต.ศรี
เมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
4512 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านจะตี ต.เทอดไทย อ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย
4513 ปรับปรุงซ่อมแซมค่าก่อสร้างรั้วโรงเรียน เหล็กเส้น ปูน ทรายโรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟา้
หลวง จ.เชียงราย
4514 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบสร้างเอง เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โรงเรียนบ้านแม่ค้า(บ้านแม่ค้าประชานุ
เคราะห์) ต.แม่ค้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย
4515 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ทาสีโรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.
เชียงราย
4516 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง ปูพนื้
โรงเรียนต้ารวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 4) ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟา้ หลวง จ.
เชียงราย

100,000

4517 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ข ตึก ทาสี โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) ต.ป่าสัก อ.
เชียงแสน จ.เชียงราย
4518 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ก ติดเหล็กดัดช่องกระจก ทาสี ปูกระเบือ้ งโรงเรียนต้ารวจตะเวน
ชายแดน บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย
4519 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง กระเบือ้ ง ผ้ายิปซั่ม พืน้ ปูกระเบือ้ ง ประตูหนาทึบ หน้าต่างหนาทึบ
โรงเรียนบ้านแหลว ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย
4520 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 202/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ผนัง โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย ต.
เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
4521 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน-อาคารประกอบการ(รงอาหาร) มุงหลังคา เสาคอนกรีต กระเบือ้ ง ผนังก่อ
คอนกรีตโรงเรียนบ้านทุง่ กวาง ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
4522 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง บุผนังห้องเรียน ทาสี โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน ต.แม่เงิน
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
4523 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ชร 01 กระเบือ้ ง ครอบหลังคา ตะขอยึด สลักเกรียวโรงเรียนบ้านสันมะนะ ต.
แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
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4524 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง(โรงอาหาร) ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี ต.
แม่ฟา้ หลวง อ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย
4525 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน ผิวจราจร ถมทรายโรงเรียนบ้านแม่มะ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
4526 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก ตึก กระเบือ้ งโรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) ต.จอม
สวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
4527 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน เหล็กเส้นขนาด ลวดผูก ทรายหยาบ หินปูน โรงเรียนบ้านสันยาวสันลิดไม้ ต.
ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
4528 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.206/26 รื้อฝ้าเพดาน ทาสี โรงเรียนบ้านดอย ต.โชคชัย อ.ดอย
หลวง จ.เชียงราย
4529 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ เพดาน ผนังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภู
วิทยาประสาท) ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
4530 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 2 ชร 01 และ อาคารเรียน1 ป.1 หน้าต่างโรงเรียนบ้านสันธาตุ ต.ศรีเมืองชุม
อ.แม่สาย จ.เชียงราย
4531 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน กระเบือ้ ง ทาสี ฉาบปูน โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟา้
หลวง จ.เชียงราย
4532 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอเนกประสงค์ กระเบือ้ ง พืน้ ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่
สาย จ.เชียงราย
4533 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ปรับปรุงซ่อมแซโรงอาหาร
แบบสร้างเอง เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
4534 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ชร.01 ป1 ข 4 แบบ สปช.202/26 รื้อหลังคาโรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล ต.
บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
4535 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1 ก ตึก/สนาม BBL ประตู ทาสี เทปูนลานสนามเด็กเล่น ตะแคลงเหล็ก
โรงเรียนบ้านโป่งน้้าร้อน ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
4536 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบสร้างเอง งานรื้อหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
แบบสร้างเอง(อนุบาล) งานรื้อหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง ต.ท่าข้าวเปลือก อ.
แม่จัน จ.เชียงราย

100,000

4537 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนบ้านจ้อง ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
4538 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสหกรณ์ (แบบสร้างเอง) รื้อหลังคา ฟ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.
อนุสรณ์) ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย
4539 ปรับปรุงซ่อมแซมปูพนื้ ถนนหรือทางเท้าปูบล็อคหนา 6 ซม. (B3046) พืน้ ถนนโรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะ
แลป ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย
4540 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ผิวทาง-ถนน ค.ส.ล. โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย

150,000
150,000

4541 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนแบบสร้างเอง ซ่อมรั้ว ทาสี ท่อเหล็ก โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ต.เวียงพาง
ค้า อ.แม่สาย จ.เชียงราย
4542 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 พืน้ อาคาร ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.
แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย
4543 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เหล็ก กระเบือ้ ง ปูนซีเมนต์โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ ต.แม่สลอง
นอก อ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย
4544 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) ต.
จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

100,000

100,000
100,000
100,000
150,000
200,000
100,000
150,000
100,000
200,000
150,000
150,000
100,000

100,000
150,000

200,000
100,000
99,800

หน ้าที่ 179

หน่วย : บาท

รายการ
(4545)
(4546)
(4547)
(4548)
(4549)
(4550)
(4551)
(4552)
(4553)
(4554)
(4555)
(4556)
(4557)
(4558)
(4559)
(4560)
(4561)
(4562)
(4563)
(4564)
(4565)

จานวนเงิน

4545 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รื้อถอนหลังคา กระเบือ้ ง ทาสี โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง ต.ปงน้อย อ.ดอย
หลวง จ.เชียงราย
4546 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสี โรงเรียนบ้านแม่ค้า(ธรรมาประชาสรรค์) ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

150,000

4547 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอเนกประสงค์ (ชร.08) เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนอนุบาลศรีค้า ต.ศรีค้า อ.
แม่จัน จ.เชียงราย
4548 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน ผิวจราจร ถมทรายโรงเรียนบ้านถ้า้ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
4549 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 2 สปช.301/26 รื้อหลังคา ทาสี ปูพนื้ ผนัง โรงเรียนบ้านแม่แอบวิทยา ต.บ้าน
แซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
4550 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ซ่อมหลังคาโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) ต.เวียง
พางค้า อ.แม่สาย จ.เชียงราย
4551 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง ผนัง ปูพนื้ ทาสี โรงเรียนต้ารวจตะเวนชายแดนศรีสมวงศ์ ต.แม่
ฟ้าหลวง อ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย
4552 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย ต.แม่ค้า อ.แม่
จัน จ.เชียงราย
4553 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบแบบสร้างเอง มุงหลังคา เทพืน้ โรงเรียนอนุบาลแม่ไร่(บ้านป่ากว๋าว) ต.แม่ไร่
อ.แม่จัน จ.เชียงราย
4554 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบและสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุด เปลี่ยนกระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน โรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
4555 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบและสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุด ปูกระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน โรงเรียนสันทราย
(พรหมณีวิทยา) ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย
4556 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟา้ หลวง
จ.เชียงราย
4557 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบกรมสามัญ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เพดาน ฝ้ายิปซั่ม โรงเรียนบ้านเหมือง
แดง ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
4558 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบและสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุด ฝ้าเพดาน ปูกระเบือ้ ง ลวดตาข่าย ประตู
โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
4559 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบอาคารเรียน แบบ ชร.03/25 รื้อมุงหลังคา โรงเรียนบ้านถ้า้ ตชด. ต.
โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
4560 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบโรงอาหาร แบบสร้างเอง พืน้ ส้าเร็จรูป
โรงเรียนบ้านถ้า้ ปลา ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
4561 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบและสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุด เปลี่ยนสุขภัณฑ์หอ้ งน้้า
โรงเรียนบ้านป่าก๋อย ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
4562 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 2 หลัง แบบกรมสามัญและแบบสร้างเอง หลังคา ขัดพืน้ โถส้วม
โรงเรียนบ้านสันถนน ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
4563 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง มุงหลังคา
โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
4564 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 รื้อถอนหลังคา
โรงเรียนบ้านผาเดื่อ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย
4565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 รื้อฝ้าเพดาน ยิปซั่ม ทาสี
โรงเรียนบ้านทุง่ ฟ้าฮ่าม ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
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รายการ
(4566)
(4567)
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(4577)
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(4581)
(4582)
(4583)
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จานวนเงิน

4566 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 รื้อถอนผนัง เทพืน้ ทาสี โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา
อุปถัมภ์ ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
4567 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอเนกประสงค์ (ชร.08) ทาสี ประตูเหล็ก
โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
4568 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง(อนุบาล) เปลี่ยนเพดานปูพนื้ กระเบือ้ ง
เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนโถส้วม อ่างล้างหน้า ทาสี เปลี่ยนประตู เทพืน้
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง กั้นห้อง โรงเรียนต้ารวจตะเวรชายแดนบ้ารุงที่ 87 ต. อ.แม่ฟา้ หลวง
จ.เชียงราย

199,800

4569 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 หลังคา ฝ้าเพดาน ผนัง ฉาบปูน ปูพนื้ โรงเรียนบ้านขา
แหย่งพัฒนา ต.แม่ฟา้ หลวง อ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย
4570 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีต เหล็กเส้น ปูน ทราย หิน ทาสี โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุม
วันอนุสรณ์ 9) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
4571 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบ แบบสร้างเอง กันสาดอาคาร สีรองพืน้ ทราย คอนกรีต โรงเรียนบ้าน
ห้วยน้้าราก(ไตรราษฎร์บ้ารุง) ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย
4572 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบสร้างเอง เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ
สปช.202/26 เพดาน โรงเรียนบ้านสันธาตุ ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
4573 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอเนกประสงค์ พืน้ ปู ผนัง ฉาบปูน ประตู ทาสี
โรงเรียนบ้านสันหลวง ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
4574 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รื้อถอนหลังคา กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
4575 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง(อาคารชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา)
เพดาน โรงเรียนบ้านกลาง ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย
4576 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนบ้านพักครู ก่อสร้างบ้านพักครู โรงเรียนบ้านป่ายาง ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.
เชียงราย
4577 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 รื้อถอนหลังคา โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียง
แสน จ.เชียงราย
4578 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมแบบสร้างเอง ฝ้าเพดาน โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว ต.ศรีค้า อ.แม่จัน จ.
เชียงราย
4579 ปรับปรุงซ่อมแซมปูกระเบือ้ งห้องเรียน
โรงเรียนบ้านแม่หม้อ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย
4580 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบ แบบสร้างเอง กระเบือ้ ง ฝ้ากระเบือ้ ง รางน้้า
โรงเรียนบ้านสันนา ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
4581 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ฝ้าเพดาน ทาสี ภูมิทศั น์
โรงเรียนบ้านป่าซางงาม ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
4582 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 รื้อฝ้ายิปซั่ม
โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย
4583 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน พืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านป่าแดง ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
4584 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักครู แบบสร้างเอง รื้อถอนหลังคา
โรงเรียนบ้านแม่แพง ต.บ้านเด่น-ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย
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จานวนเงิน

4585 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก ตึก รื้อถอนหลังคา ทาสี โรงเรียนบ้านโป่ง ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.
เชียงราย
4586 ปรับปรุงซ่อมแซมปรับปรุงถนนรอบสนามและลานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ผิวทาง ลาน คลส. โรงเรียน
บ้านสันทราย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
4587 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 พืน้ ปู ทาสี ประตูเหล็กม้วน
โรงเรียนบ้านสันต้นธง ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
4588 ปรับปรุงซ่อมแซมปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียน(ลานอเนกประสงค์แบบสร้างเอง)
คอนกรีต ตะแกรงเหล็ก โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย
4589 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องส้วมในห้องเรียน (อาคารสร้างเอง) กระเบือ้ ง ฝ้ายิปซั่ม ปรับพืน้
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
4590 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักครู ผนัง ทาสี หน้าต่าง พืน้ ปู โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร ต.เทอดไทย อ.
แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย
4591 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ชร.01 รางน้้า ท่อรับน้้า โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.
เชียงราย
4592 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

150,000

4593 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ชร 01งานรื้อหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา
โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
4594 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ก งานรื้อเพดาน เปลี่ยนเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ระบบไฟฟ้า โรงเรียนบ้าน
แม่สลองใน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
4595 ปรับปรุงซ่อมแซโรงอาหารแบบสร้างเอง เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ผนัง
โรงเรียนราษฎร์พฒ
ั นา ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย
4596 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ชร.01 ทาสี โรงเรียนบ้านป่าแฝ - หนองอ้อ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
4597 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู หลังคา ฝ้าเพดาน งานพืน้ งานผนังปรับปรุงห้องน้้า งานประตูหน้าต่าง โรงเรียน
บ้านแม่ค้าฝั่งหมิน่ ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
4598 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานรื้อหลังคา เปลี่ยนหลังคา
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ต.เวียงพางค้า อ.แม่สาย จ.เชียงราย
4599 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง งานรื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคา
โรงเรียนบ้านเวียงพาน ต.เวียงพางค้า อ.แม่สาย จ.เชียงราย
4600 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 เปลี่ยนหลังคา
โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
4601 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 202 ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านดอนงาม ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.
เชียงราย
4602 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 และโรงอาหาร แบบ ชร.07 งานปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
4603 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนัการภารโรงแบบสร้างเอง ผนัง โครงหลังคา
ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบสร้างเอง ทาสี ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนสุขภัณฑ์ หลังคา โรงเรียนสพป.เชียงราย เขต 3 ต.
แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

150,000

4604 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ชร 107 เทพืน้ ปุผนัง โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 ต.แม่สาย อ.
แม่สาย จ.เชียงราย

150,000

200,000
100,000
97,300
100,000
149,900
100,000
150,000

100,000
100,000
150,000
100,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
300,000

หน ้าที่ 182

หน่วย : บาท

รายการ
(4605)

จานวนเงิน
100,000

(4625)

4605 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ ชร 08 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา
โรงเรียนบ้านป่าลัน ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
4606 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
4607 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านปางค่า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
4608 ปรับปรุงรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหวาย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
4609 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
4610 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนประตู ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
4611 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านเขียะ ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
4612 อาคารเรียน ทาสี ปรับปรุงรั้วโรงเรียนโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
4613 ซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน แบบ 202/26โรงเรียนปอวิทยา ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
4614 อาคารเรียน บันได ทางเดินหน้าอาคารโรงเรียนบ้านดอนแยง ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
4615 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝาผนัง ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านสองพีน่ ้อง ต .ริมโขง อ.เชียงของ จ.
เชียงราย
4616 อาคารเอนกประสงค์แบบสร้างเอง ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสี โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย
4617 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนหนองแรดวิทยา ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย
4618 อาคารห้องสมุด เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีส ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ต .ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
4619 อาคารเรียน เทพืน้ / ปรับปรุงสนามเด็กเล่นโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
4620 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอนไชย ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
4621 อาคารเรียนอนุบาล กั้นห้อง ปูกระเบือ้ ง ทาสีภายนอกภายในอาคารเรียนโรงเรียนสันทรายงามวิทยา ต .สันทราย
งาม อ.เทิง จ.เชียงราย
4622 อาคารเรียน ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านร่องแช่ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
4623 อาคารเรียน หลังคาโรงเรียนบ้านก๊อ ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย
4624 อาคารเอนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.
เชียงราย
4625 ปรับปรุงภูมิทศั น์ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย

(4626)
(4627)
(4628)
(4629)
(4630)
(4631)

4626 อาคารอเนกประสงค์ หน้าต่าง /อาคารเรียน กันสาดโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย
4627 อาคารอเนกประสงค์ ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
4628 บ้านพักครู หลังคา โรงเรียนบ้านผาแล ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
4629 ปรับปรุงอาคาร / ทาสีโรงเรียนบ้านหนองบัว ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย
4630 อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านทุง่ นาน้อย ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
4631 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านใหม่ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

99,500
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000

(4632)
(4633)
(4634)
(4635)

4632 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านบุญนาค ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
4633 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
4634 ห้องเรียนพิเศษ ห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านเวียงหมอก ต .ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
4635 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรกาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงท้านุประชา) ต.เวียง
อ.เทิง จ.เชียงราย
4636 อาคารเรียน งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านทุง่ ค้า ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
4637 อาคารเรียน/ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่ (ราษฎร์นุกูล) ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย

100,000
100,000
100,000
200,000

(4606)
(4607)
(4608)
(4609)
(4610)
(4611)
(4612)
(4613)
(4614)
(4615)
(4616)
(4617)
(4618)
(4619)
(4620)
(4621)
(4622)
(4623)
(4624)

(4636)
(4637)

150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000

99,000
100,000

หน ้าที่ 183

หน่วย : บาท

รายการ
(4638)

จานวนเงิน
150,000

(4649)
(4650)
(4651)
(4652)

4638 อาคารเรียน เปลี่ยนประตู - หน้าต่าง / ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
4639 อาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา ทาสีโรงเรียนอนุบาลยางฮอม ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
4640 อาคารเรียน เปลี่ยนประตู - หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
4641 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ประตู ทาสีโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
4642 อาคารเรียน เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีทโรงเรียนบ้านห้วยก้าง 'รัฐประชาสงเคราะห์' ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.
เชียงราย
4643 ปรับปรุงรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านปล้องส้าน ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย
4644 อาคารเอนกประสงค์ เปลี่ยนประตู-หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บ้ารุง) ต.เชียง
เคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย
4645 ปรับปรุงรั้วโรงเรียนโรงเรียนจ้าไฮบ้านเหล่า ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย
4646 โรงอาหาร เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านบ่อแสง ต .แม่ต๋้า อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
4647 ปรับปรุง ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านหนองบัวค้า ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
4648 อาคารเรียน ส้วม เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝาผนัง ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ ต .ตับเต่า อ.เทิง จ.
เชียงราย
4649 อาคารเรียน ปูกระเบีอ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านป่าม่วง ต.แม่ต๋้า อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
4650 อาคารอเนกประสงค์ ฝาผนัง ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
4651 ปรับปรุง ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านป่าซาง ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
4652 บ้านพักครู เปลี่ยนประตู-หน้าต่าง ฝาผนัง กระเบือ้ งหลังคา พืน้ โรงเรียนบ้านห้วยคุ ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

(4653)

4653 ซ่อมแซมอาคารเรียน /ปูพนื้ /ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บ้ารุง) ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย

100,000

(4654)
(4655)
(4656)
(4657)
(4658)
(4659)

4654 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนขุนขวากพิทยา ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
4655 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
4656 อาคารเรียนและบ้านพักครู /ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านราษฏ์ภกั ดี ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
4657 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย
4658 อาคารเรียน ปูกระเบีอ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านหนองเตา ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
4659 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้ต่อการเรียนรู้โรงเรียนศรีสว่าง ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย

200,000
150,000
149,000
94,000
100,000
100,000

(4660)
(4661)
(4662)
(4663)
(4664)
(4665)
(4666)
(4667)

4660 อาคารประกอบ(โรงอาหาร)โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย
4661 ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
4662 อาคารเรียน เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านเกี๋ยง ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
4663 ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอนดินแดง ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย
4664 อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านห้วยซ้อ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
4665 อาคารเรียน /เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย
4666 ปรับสภาพภูมิทศั น์ภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
4667 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนสันสะลีกวิทยา ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000

(4668)
(4669)
(4670)

4668 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทุง่ น้้าแพร่ปา่ บง ต .ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
4669 อาคารเรียน /ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองเสา ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
4670 ปรับปรุงรั่วโรงเรียน ทาสีโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

100,000
100,000
136,000

(4639)
(4640)
(4641)
(4642)
(4643)
(4644)
(4645)
(4646)
(4647)
(4648)

149,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
99,900
100,000
150,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 184

หน่วย : บาท

รายการ
(4671)
(4672)
(4673)
(4674)
(4675)
(4676)
(4677)
(4678)
(4679)
(4680)
(4681)
(4682)
(4683)
(4684)
(4685)
(4686)
(4687)
(4688)
(4689)
(4690)
(4691)
(4692)
(4693)
(4694)
(4695)
(4696)
(4697)
(4698)
(4699)
(4700)
(4701)
(4702)

จานวนเงิน

4671 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านทุง่ โห้ง ต .เวียง
อ.เทิง จ.เชียงราย
4672 อาคารเรียน บ้านพักครู งานทาสีโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย ต .ตับเต่า อ.เทิง จ.
เชียงราย
4673 อาคารเรียน ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านพิทกั ษ์ไทย ต .ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
4674 อาคารประกอบ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
4675 อาคารเอนกประสงค์ / ปูกระเบือ้ ง /เทคอนกรีตโรงเรียนบ้านขอนซุง ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย
4676 อาคารเรียน ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาบ้านขุนต้า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
4677 อาคารเรียน ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
4678 อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง /ปูกระเบือ้ ง ตาข่าย ประตูโรงเรียนบ้านห้วยสัก (ประชานุกูล) ต.ยางฮอม อ.ขุน
ตาล จ.เชียงราย
4679 อาคารเอนกประสงค์ ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง ต .ตับเต่า อ.เทิง จ.
เชียงราย
4680 อาคารเรียน อาคารประกอบ ปูกระเบือ้ ง ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านเวียงหวาย ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
4681 อาคารเรียน ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย สาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว ต .ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
4682 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเอียน ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
4683 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
4684 อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านตีนเป็ด ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
4685 อาคารเรียน ฝาผนัง ประตู - หน้าต่าง หลังคา ทาสี/ ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนริมโขงวิทยา ต.ริมโขง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย
4686 อาคารเรียน ซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบ้านทรายทอง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
4687 ปรับปรุงรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านม่วงยาย ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
4688 ซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

100,000

4689 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านต้นเขือง ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
4690 อาคารเรียน เปลี่ยนประตู - หน้าต่าง ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านน้้าม้า ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
4691 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
4692 อาคารเรียน ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ทาสีฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านสันทรายมูล ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย
4693 ซ่อมแซม ปรับปรุงส้วม เปลี่ยนหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย
4694 อาคารเรียน เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
4695 ห้องน้้า - ห้องส้วม เปลี่ยนประตู ปูกระเบือ้ งพืน้ ทาสีโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
4696 อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านปล้องใต้ ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย
4697 อาคารเอนกประสงค์ ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านท่าข้าม ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
4698 อาคารเรียน ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง (ประสาทวิทย์) ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
4699 อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านชมภู ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
4700 อาคารเรียน ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย
4701 อาคารเรียน อาคารห้องสมุด อาคารโรงฝึกงาน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย ต .ศรี
ดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
4702 อาคารเรียน ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

100,000
100,000
150,000
100,000
100,000

99,000
99,000
150,000
100,000
99,000
100,000
100,000
100,000
100,000
99,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000

150,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 185

หน่วย : บาท

รายการ
(4703)
(4704)
(4705)
(4706)
(4707)
(4708)
(4709)
(4710)
(4711)
(4712)
(4713)
(4714)
(4715)
(4716)
(4717)
(4718)
(4719)
(4720)
(4721)
(4722)
(4723)
(4724)
(4725)
(4726)
(4727)
(4728)
(4729)
(4730)
(4731)
(4732)
(4733)
(4734)
(4735)

จานวนเงิน

4703 อาคารเรียน ปูกระเบือ้ งพืน้ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านพญาพิภกั ดิ์ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
4704 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลัง ประตู - หน้าต่าง ฝาผนัง ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านแจมป๋อง ต .หล่ายงาว อ.
เวียงแก่น จ.เชียงราย
4705 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดาน ปูกระเบือ้ งพืน้ ฝาผนัง ประตูหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนไตรมิตรวิทยา
ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
4706 ปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์ภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม (ตุ้มใต้ตระการคุณ) ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย
4707 อาคารเรียน ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านโล๊ะ ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
4708 ห้องน้้า-ห้องส้วม เปลียนหลังคา ปูกระเบือ้ งพืน้ ทาสีโรงเรียนบ้านบุญเรือง ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
4709 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหาน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
4710 ปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์ภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าบง ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
4711 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านป่ารวก ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย
4712 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ประตู - หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านส้าน ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
4713 อาคารเรียน เปลี่ยนเพดานโรงเรียนบ้านห้วยลึก ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
4714 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านหลวง ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
4715 อาคารเรียน ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า (สุทธานุสรณ์) ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
4716 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)์ ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.
เชียงราย
4717 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โรงอาหาร ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านปล้องตลาด ต .ปล้อง อ.เทิง จ.
เชียงราย
4718 โรงอาหาร ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
4719 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านทุง่ งิ้ว (ประชาสงเคราะห์2) ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
4720 อาคารเรียน ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านแม่ต๋้าน้อย ต.แม่ต๋้า อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
4721 อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนอนุบาลตาดควัน ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
4722 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านร่องกอก ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
4723 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านครึ่ง ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
4724 อาคารเอนกประสงค์ ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านทุง่ ซางดงหลวง ต .ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
4725 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ประตู - หน้าต่าง บันไดโรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) ต.ป่าตาล อ.
ขุนตาล จ.เชียงราย
4726 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
4727 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนอนุบาลทุง่ ทรายพัฒนา ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
4728 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนบ้านแม่ต๋้ากลาง ต.แม่ต๋้า อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
4729 อาคารเรียน ห้องวิทยาศาสตร์ ติดตั้งกระจก ปรับภูมิทศั น์ภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ ต .แม่ลอย อ.เทิง จ.
เชียงราย
4730 อาคารเรียน ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
4731 อาคารเรียน เปลี่ยนประตู ฝาผนัง ประตู ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านต้นปล้อง ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

149,900
100,000

4732 อาคารอเนกประสงค์ ห้องน้้า เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูกระเบือ้ งพืน้ / ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียน
บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
4733 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านดอนมหาวัน ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
4734 ปรับปรุงรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านทุง่ อ่าง ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
4735 ปรับปรุงถนนในโรงเรียนโรงเรียนบ้านปากอิง ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

150,000

150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 186

หน่วย : บาท

รายการ
(4736)
(4737)
(4738)
(4739)
(4740)
(4741)
(4742)
(4743)
(4744)
(4745)
(4746)
(4747)
(4748)
(4749)
(4750)
(4751)
(4752)
(4753)
(4754)
(4755)
(4756)
(4757)
(4758)
(4759)
(4760)
(4761)
(4762)
(4763)

จานวนเงิน

4736 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาเมทัลชีทพร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านกระแล ต.แม่เปา อ.พญาเม็ง
ราย จ.เชียงราย
4737 ห้องน้้า เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านตองม่วงชุม ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
4738 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านศรีลานนา ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
4739 อาคารอเนกประสงค์ ฝาผนัง กันสาดโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
4740 อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนประตู - หน้าต่างโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.
เชียงราย
4741 หอประชุม เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านแม่เปา ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
4742 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านทุง่ เจ้า ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.
เชียงราย
4743 อาคารประกอบ ห้องน้้า เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้า เพดาน ประตู - หน้าต่าง ฝาผนัง ปูกระเบือ้ ง ทาสี โรงเรียน
สพป.เชียงราย เขต 4 ต.เอียง อ.เทิง จ.เชียงราย
4744 อาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน้้า ทาสีโรงเรียนบ้านหลู้ ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
4745 ส้วม เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝาผนัง ประตู ทาสี / ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบรรพตวิทยา ต.ปอ อ.
เวียงแก่น จ.เชียงราย
4746 อาคารเรียน ติดตั้งกันสาด ทาสีโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย
4747 ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบทีช่ ้ารุดทรุดโทรมโรงเรียนวัดล้านตอง ต.ห้วยทราย อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่

150,000

4748 ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนทาเหนือวิทยา ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
4749 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 จ้านวน 10 ห้องเรียน โรงเรียนหมูบ่ า้ นสหกรณ์ 2 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.
เชียงใหม่
4750 มุงหลังคาและทาสีอาคารเรียน 017/2523โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า ต.ต้นเปา อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่
4751 ซ่อมแซมอาคารเรียนสปช.104/26 และอาคารเอนกประสงค์ สปช.602/26โรงเรียนวัดเจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.
เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
4752 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (แบบสร้างเอง)โรงเรียนบ้านบ่อสร้าง ต.ต้นเปา อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่
4753 ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมโรงเรียนวัดร้องอ้อ ต .สันผีเสื้อ อ.เมือง
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
4754 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นแบบสร้างเองโรงเรียนวัดเมืองสาตร ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.
เชียงใหม่
4755 อาคารเรียนชั่นอนุบาลแบบสร้างเองโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
4756 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและเปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่พร้อมยกโ้ครงเหล็กหลังคาโรงเรียนวัดวังสิงห์ค้า ต.ป่าแดด อ.
เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
4757 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.105/29โรงเรียนวัดห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
4758 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 จ้านวน 2 หลัง,อชม.017 ,อชม.203 และอาคารเรียนไม้แบบ
องค์กรโรงเรียนวัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
4759 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก.โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
4760 ปรังปรุงซ่อมแซมห้องน้้า สปช. 601/26 ,อาคารเรียน สปช.2/28โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ.เมือง
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
4761 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ อชม.017โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
4762 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ขโรงเรียนสันก้าแพงคันธาอนุสรณ์ ต.สันก้าแพง อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่
4763 ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนวัดห้วยทราย ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

150,000
141,000

100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
300,000
150,000
150,000
100,000
150,000

149,800
150,000
150,000
150,000
149,000
127,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 187

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(4764)
(4765)

4764 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านป่าเสร้า ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
4765 ทาสีอาคารป.1 ก ตึก ภายนอกและภายในโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

150,000
150,000

(4766)
(4767)
(4768)
(4769)

4766 ปรับปรุงซ่อมแซมรางรับน้้าฝน อาคารเรียนโรงเรียนท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
4767 ต่อเติมห้องพลศึกษาโรงเรียนบ้านดอนปิน ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
4768 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ต.ส้าราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
4769 ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 017 กโรงเรียนบ้านหนองโค้ง ต.ต้นเปา-สันกลาง อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่

132,000
149,900
150,000
150,000

(4770)
(4771)
(4772)
(4773)
(4774)

4770 ทาสีอาคารเรียนและปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ต.แช่ช้าง อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่
4771 ปรับปรุงอาคารเรียนสปช.2/28 จ้านวน 2 หลังโรงเรียนบ้านสันก้าแพง ต.สันก้าแพง อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่
4772 ปรับปรุงอาคารห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าขุย ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
4773 ทาสีอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดดอนชัย ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
4774 ปรับปรุงพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนบานประตู อาคารห้องประชุมแบบสร้างเองโรงเรียนบ้านแม่หวาน ต.ป่า
เมีย่ ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
4775 ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนแบบสร้างเองโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ ต.สันกลาง อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่
4776 ปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารเรียนแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนวัดบ้านโห้ง ต.ออนใต้ อ.สัน
ก้าแพง จ.เชียงใหม่
4777 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (ห้องกิจกรรม)โรงเรียนวัดบ้านน้อย ต.สันก้าแพง อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่
4778 ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านบวกค้าง ต.บวกค้าง อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่
4779 ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดเปาสามขา ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
4780 ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบแบบสร้างเองโรงเรียนบ้านลวงเหนือ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

150,000
200,000
100,000
99,000
100,000

4781 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/2530 และซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนวัดแม่ผาแหน ต.ออนใต้ อ.สัน
ก้าแพง จ.เชียงใหม่
4782 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ก ตึกโรงเรียนวัดร้องวัวแดง ต.ร้องวัวแดง อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่
4783 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017โรงเรียนบ้านออนหลวย ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
4784 ซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม ต.ป่าเมีย่ ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

99,600

(4775)
(4776)
(4777)
(4778)
(4779)
(4780)
(4781)
(4782)
(4783)
(4784)
(4785)
(4786)
(4787)

(4789)
(4790)
(4791)
(4792)

4785 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
4786 ซ่อมแซมอาคารเรียนสปช. 105/29โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
4787 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1 ก ตึก และอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ ต.ส้าราญราษฎร์ อ.ดอย
สะเก็ด จ.เชียงใหม่
4788 ซ่อมแซมอาคารเรีนย สปช. 105/26 และสนามบาสเกตบอลโรงเรียนบ้านแม่ปคู า ต.แม่ปคู า อ.สันก้าแพง จ.
เชียงใหม่
4789 ซ๋อมแซมอาคารโรงอาหารแบบสร้างเองโรงเรียนบ้านปางน้้าถุ ต.ป่าเมีย่ ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
4790 ซ๋อมแซมอาคารเรีนยแบบสปช.101/26 โรงเรียนวัดสันป่าค่า ต.ต้นเปา อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่
4791 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบพิเศษโรงเรียนบ้านปางแดง ต.ป่าเมีย่ ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
4792 ซ๋อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

(4793)
(4794)

4793 ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
4794 ซ่อมแซมห้องน้้าห้องส้วมโรงเรียนบ้านออนกลาง ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

(4788)
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(4795)

4795 ซ่อมแซมอาคารเรียน อชม. จ้านวน 4 ห้องเรียนโรงเรียนโป่งน้้าร้อนวิทยา ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

99,100

(4796)

4796 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก. ตึก สปช.102/28 และอาคารเอกนประสงค์โรงเรียนวัดบ้านม่อน ต.แม่ทา อ.
แม่ออน จ.เชียงใหม่
4797 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารเรียนโรงเรียนวัดทรายมูล ต.ทรายมูล อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่
4798 ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตชนิดไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
4799 งานถมดินพืน้ สนาม 3000 ตารางเมตรโรงเรียนบ้านกอสะเลียม ต.บวกค้าง อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่
4800 เทคอนกรีตเสริมเหล็ ขนาด 4*30 ม.โรงเรียนบ้านสันทราย ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
4801 ปรับปรุงห้องเรียน และก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียนวัดป่าตาล ต.บวกค้าง อ.สันก้าแพง จ.
เชียงใหม่
4802 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017โรงเรียนบ้านป่าป้อง ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
4803 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง โรงเรียนบ้านป่างิ้ว ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
4804 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬา และรั้วคอนกรีตเสริมคานเหล็กโรงเรียนวัดสันโค้ง ต.ทรายมูล อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่

67,000

(4797)
(4798)
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(4800)
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(4813)
(4814)
(4815)
(4816)
(4817)
(4818)
(4819)
(4820)
(4821)
(4822)
(4823)
(4824)
(4825)

4805 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 โรงเรียนบ้านดอนปิน ต.แช่ช้าง อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่
4806 ถมดินปรับปรุงบริเวณอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเชิงดอย ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
4807 ซ่อมแซมสนาม รั้วและอื่นๆ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
4808 ซ่อมแซมอาคารเรียน 60 ปี โรงเรียนพุทธิโศภน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
4809 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร)โรงเรียนบ้านแม่โป่ง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
4810 ปรับปรุงห้องครัวและโรงอาหาร ห้องคหกรรม และห้องปฎิบตั ิการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านท่อเมืองลัง ต .ป่าตัน
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
4811 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนวัดขะจาว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
4812 ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านแม่จ้อง ต.ตลาดใหญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
4813 ซ่อมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านม่วงโตน ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
4814 ซ่อมอาคารเรียนโรงเรียนแม่คือวิทยา ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
4815 ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี ต.บ้านบ่อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
4816 ซ๋อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
4817 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโรงเรียนชลประทานผาแตก ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.
เชียงใหม่
4818 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
4819 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
4820 ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง ต .เชิงดอย อ.ดอย
สะเก็ด จ.เชียงใหม่
4821 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
4822 ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
4823 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านหลักปัน ต.สันนาเม็ง
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
4824 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านแม่เหียะ ต.แม่แวน
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
4825 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนประดู่วิทยา ต.แม่ปงั๋ อ.
พร้าว จ.เชียงใหม่
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4826 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านสันกลาง ต .ป่าไหน่
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
4827 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านแม่ปาคี ต.สันทราย
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
4828 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ต.เวียง
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
4829 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนสหกรณ์ด้าริ ต.น้้าแพร่
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
4830 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านบวกเปา ต.หนอง
แหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
4831 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ ต.สะ
เมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
4832 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านเมืองขอน ต.ป่าไผ่
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
4833 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนชุมชนบ้านดง ต .สะเมิงใต้
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
4834 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า ต.แม่สาบ อ.สะ
เมิง จ.เชียงใหม่
4835 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง ต .บ้าน
โป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
4836 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดทรายมูล ต.ริมใต้ อ.
แม่ริม จ.เชียงใหม่
4837 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านสันปง ต.สันทราย
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
4838 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านแม่แสะ ต.ป่าแป๋ อ.
แม่แตง จ.เชียงใหม่
4839 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านสันพระเนตร ต.สัน
พระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
4840 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านหนองมะจับ ต.แม่
แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
4841 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนป่าบงห้วยฮ่าง ต .สัน
มหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4842 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านปางขุม ต.ยั้งเมิน อ.
สะเมิง จ.เชียงใหม่
4843 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านปางไฮ ต .แม่แรม อ.
แม่ริม จ.เชียงใหม่
4844 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ต .บ้าน
เป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4845 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านศรีงาม ต .แม่แฝก อ.
สันทราย จ.เชียงใหม่
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(4851)
(4852)
(4853)
(4854)
(4855)
(4856)
(4857)
(4858)
(4859)
(4860)
(4861)
(4862)
(4863)
(4864)
(4865)

4846 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านสันศรี ต.สันพระ
เนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
4847 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านแม่สา ต.แม่สา อ.แม่
ริม จ.เชียงใหม่
4848 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านแม่ยางห้า ต .บ่อแก้ว
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
4849 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านแม่โต๋ ต.บ่อแก้ว อ.
สะเมิง จ.เชียงใหม่
4850 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านแม่ตะละ ต.ยั้งเมิน
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
4851 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนสบเปิงวิทยา ต .สบเปิง
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4852 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดสันทรายมูล ต.สัน
ทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
4853 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านหนองไคร้ ต .หนองจ๊
อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
4854 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนภูดินวิทยา ต.แม่หอพระ
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4855 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านแม่แมม ต.ป่าแป๋ อ.
แม่แตง จ.เชียงใหม่
4856 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านขุนแจ๋ ต.แม่แวน อ.
พร้าว จ.เชียงใหม่
4857 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านแม่ย่อย ต.สันทราย
น้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
4858 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 ต.ริม
เหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
4859 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดปางมะกล้วย ต.ป่าแป๋
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4860 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านต้นรุง ต.ป่าตุ้ม อ.
พร้าว จ.เชียงใหม่
4861 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร ต .
สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4862 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านหัวฝาย ต .เมืองเล็น
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
4863 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านป่าไหน่ ต .ป่าไหน่ อ.
พร้าว จ.เชียงใหม่
4864 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา ต.
ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
4865 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านโป่ง ต .แม่แฝก อ.สัน
ทราย จ.เชียงใหม่

จานวนเงิน
85,800
150,000
150,000
149,000
150,000
150,000
150,000
182,000
100,000
100,000
100,000
100,000
91,000
100,000
100,000
100,000
99,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 191

หน่วย : บาท

รายการ
(4866)
(4867)
(4868)
(4869)
(4870)
(4871)
(4872)
(4873)
(4874)
(4875)
(4876)
(4877)
(4878)
(4879)
(4880)
(4881)
(4882)
(4883)
(4884)
(4885)

4866 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดทุง่ หลวง ต .แม่แตง อ.
แม่แตง จ.เชียงใหม่
4867 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดสันคะยอม ต.สัน
ทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
4868 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร ต.
สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4869 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านแม่ไคร้ ต.ป่าแป๋ อ.
แม่แตง จ.เชียงใหม่
4870 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านช้างใน ต.บ้านช้าง
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4871 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดปางเติม ต.แม่สาบ อ.
สะเมิง จ.เชียงใหม่
4872 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านทับเดื่อ ต .อินทขิล
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4873 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านโปง ต.ป่าไผ่ อ.สัน
ทราย จ.เชียงใหม่
4874 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดบ้านป้อก ต .สะเมิง
เหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
4875 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดอมลอง ต .แม่สาบ อ.
สะเมิง จ.เชียงใหม่
4876 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านห้วยบง ต .เขื่อนผาก
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
4877 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดห้วยไร่ ต.ขี้เหล็ก อ.
แม่แตง จ.เชียงใหม่
4878 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดหนองออน ต .อินทขิล
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4879 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านปางกว้าง ต .อินทขิล
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4880 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านแมโต๋ สาขาบ้านห้วย
เต่า ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
4881 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดแม่กะ ต.แม่แตง อ.แม่
แตง จ.เชียงใหม่
4882 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ ต.สะลวง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
4883 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านปางฮ่าง ต .สบเปิง
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4884 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระ
เกียรติ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
4885 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดนาเม็ง ต.แม่หอพระ
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

จานวนเงิน
94,300
100,000
100,000
100,000
100,000
99,600
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
98,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 192

หน่วย : บาท

รายการ
(4886)
(4887)
(4888)
(4889)
(4890)
(4891)
(4892)
(4893)
(4894)
(4895)
(4896)
(4897)
(4898)
(4899)
(4900)
(4901)
(4902)
(4903)
(4904)
(4905)

4886 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านหลวง ต .โหล่งขอด
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
4887 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านป่าฮิ้น ต.บ้านโป่ง อ.
พร้าว จ.เชียงใหม่
4888 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านหนองปิด ต .สัน
ทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
4889 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านสะลวงนอก ต .สะ
ลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
4890 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ต .บ่อแก้ว
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
4891 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2
ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
4892 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนรัปปาปอร์ต ต.บ่อแก้ว
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
4893 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านแม่ขะปู ต .บ่อแก้ว
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
4894 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านกาดฮาว ต .สะลวง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
4895 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนพร้าวบูรพา ต.ป่าตุ้ม อ.
พร้าว จ.เชียงใหม่
4896 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนป่าแป๋วิทยา ต .ป่าแป๋ อ.
แม่แตง จ.เชียงใหม่
4897 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ต.ป่าไผ่
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
4898 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านแม่ลานค้า ต.สะเมิง
ใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
4899 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทศิ ต .
สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
4900 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนสันป่าสักวิทยา ต.ขี้เหล็ก
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4901 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ต.
ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
4902 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านแม่โจ้ ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
4903 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง
จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
4904 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านท่าเกวียน ต .หนองจ๊
อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
4905 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดบ้านเหล่า ต.เมืองก๋าย
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

จานวนเงิน
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รายการ
(4906)
(4907)
(4908)
(4909)
(4910)
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(4916)
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4906 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านห้วยน้้าจาง ต .บ่อ
แก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
4907 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านริมใต้ ต.ริมใต้ อ.แม่
ริม จ.เชียงใหม่
4908 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านป่าติ้ว ต .สันโป่ง อ.
แม่ริม จ.เชียงใหม่
4909 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านปางไม้แดง ต .บ้าน
ช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4910 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านร่มหลวง ต .แม่แฝก
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
4911 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ต .อิน
ทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4912 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด ต .
โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
4913 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง ต .หนอง
หาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
4914 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว ต.แม่
แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
4915 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านหนองหาร ต .หนอง
หาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
4916 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนสันทรายหลวง ต.สัน
ทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
4917 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านแม่แฝก ต .แม่แฝก
ใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
4918 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนสันมหาพนวิทยา ต.สัน
มหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4919 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านป่าตุ้ม ต .ป่าตุ้ม อ.
พร้าว จ.เชียงใหม่
4920 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านทุง่ โป่ง ต .แม่แรม อ.
แม่ริม จ.เชียงใหม่
4921 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดท่าข้าม ต.สบเปิง อ.
แม่แตง จ.เชียงใหม่
4922 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ต.ป่าไผ่
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
4923 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านพระนอน ต.ดอนแก้ว
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
4924 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านบวกหมือ้ ต .ขี้เหล็ก
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4925 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านโป่งแยงใน ต .โป่ง
แยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
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จานวนเงิน

4926 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านบวกจั่น ต.โป่งแยง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
4927 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านแม่ปงั๋ ต .แม่ปงั๋ อ.
พร้าว จ.เชียงใหม่
4928 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านป่าลาน ต .สะเมิง
เหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
4929 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 ต.
โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
4930 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ต.เหมืองแก้ว
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
4931 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา
ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
4932 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านเมืองกื้ด ต.กื้ดช้าง
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4933 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านป่าบง ต .หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
4934 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน ต.กื้ดช้าง
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4935 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านผึ้ง ต.แม่หอพระ อ.
แม่แตง จ.เชียงใหม่
4936 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบทีช่ ้ารุดเสียหายโรงเรียนบ้านสันคะยอม ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่
4937 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดทรุดโทรมฯโรงเรียนสพป .
เชียงใหม่ เขต 2 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
4938 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ต.โป่งน้้าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
4939 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนบ้านม่อนปิน่ ต.ม่อนปิน่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
4940 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/28โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ต.เแม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

150,000

4941 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านสุขฤทัย ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
4942 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26โรงเรียนไทยทนุบา้ นสันต้นดู่ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
4943 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ(ห้องดนตรี)โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
4944 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ตึกโรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
4945 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ อ.ชม.2โรงเรียนบ้านป่าบง ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
4946 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.202/26โรงเรียนวัดศรีบญ
ุ เรือง ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
4947 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้นพักครูแบบองค์การโรงเรียนบ้านศรีดอนชัย ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
4948 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ อ.ชม.2ตึกโรงเรียนบ้านหลวง ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
4949 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) ต.แม่นาวาง
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
4950 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเองโรงเรียนบ้านสันต้นเปา ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
4951 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
4952 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบแบบสร้างเองโรงเรียนบ้านเวียงฝาง ต .เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
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4953 ปรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดป่าแดง ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
4954 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบสร้างเองโรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย ต .เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
4955 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านปงต้า ต.ปงต้า อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
4956 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านปางปอย ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
4957 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ อ.ชม.2 ตึกโรงเรียนบ้านปางป๋อ ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
4958 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านสันป่าแดง ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
4959 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบสร้างเองโรงเรียนบ้านปง ต.
หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
4960 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านหัวฝาย สาขาบ้านศรีค้า ต .ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.
เชียงใหม่
4961 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105829โรงเรียนบ้านสินชัย ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
4962 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
4963 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านป่างิ้ว ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
4964 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านหัวฝาย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
4965 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านแม่ขิ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
4966 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ก ตึกโรงเรียนบ้านอ่าย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
4967 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านม่วงชุม ต.ม่อนปิน่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
4968 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
4969 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบแบบสร้างเองโรงเรียนบ้านสบคาบ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
4970 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26โรงเรียนบ้านต้นส้าน ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
4971 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
4972 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดบ้านท่า ต.ปงต้า อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
4973 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนบ้านเวียงหวาย ต.ม่อนปิน่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
4974 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนบ้านป่าแดง ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
4975 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ017โรงเรียนบ้านสันม่วง ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
4976 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านสันต้นหมือ้ ต.สันต้นหมือ้ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
4977 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1กโรงเรียนบ้านห้วยห้อม ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
4978 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านรินหลวง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
4979 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
4980 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105โรงเรียนบ้านหัวฝาย ต.โป่งน้้าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
4981 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองตุ้ม ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
4982 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านหัวนา ต.ม่อนปิน่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
4983 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
4984 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 102/26โรงเรียนบ้านหนองเขียว ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
4985 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านหัวนา สาขาบ้านห้วยหมากเลี่ยม ต .ม่อนปิน่ อ.ฝาง จ.
เชียงใหม่
4986 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
4987 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านใหม่ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
4988 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017โรงเรียนบ้านแม่ใจ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
4989 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
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จานวนเงิน

(4990)

4990 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
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4991 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านยาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
4992 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.017โรงเรียนชุมชนบ้านคาย ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
4993 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก ตึกโรงเรียนบ้านแม่ข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
4994 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/28โรงเรียนบ้านทุง่ หลุก ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
4995 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.
เชียงใหม่
4996 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ตึกโรงเรียนบ้านโละ ต.สันต้นหมือ้ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
4997 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านห้วยม่วง ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
4998 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

(4999)
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4999 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านถ้า้ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
5000 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนพัฒนาต้นน้้าขุนคอง ต.ทุง่ ข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
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5001 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านสันทราย ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
5002 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
5003 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26โรงเรียนบ้านดงป่าลัน ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
5004 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน โรงเรียนสันติวนา ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
5005 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านผาแดง ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
5006 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนสพป.เชียงใหม่ เขต 3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
5007 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านต้นโชค ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
5008 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเองโรงเรียนบ้านโป่งไฮ ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
5009 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง ต .แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
5010 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านแม่นะ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
5011 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอน ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
5012 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้้ารู ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
5013 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
5014 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
5015 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ต .ทุง่ ข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
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5016 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านแม่แมะ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
5017 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านทุง่ ข้าวพวง ต.ทุง่ ข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
5018 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามรั้วและอื่นๆโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
5019 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารโรงเรียนวัดอรัญญวาสี ต.ปงต้า อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
5020 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านเมืองคอง ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
5021 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาลโรงเรียนบ้านฮ่างต่้า ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
5022 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านห้วยปู ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
5023 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารโรงเรียนวิรุณเทพ ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
5024 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอนชัย ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
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(5025)

จานวนเงิน
100,000

(5026)
(5027)
(5028)

5025 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนพิเศษ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านแม่ปา๋ ม ต .ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.
เชียงใหม่
5026 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนวัดห้วยน้้าเย็น ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
5027 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านป่าก๊อ ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
5028 ปรับปรุงซ่อมแซมอคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

(5029)
(5030)
(5031)

5029 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสันต้นดู่ ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
5030 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
5031 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.202/26โรงเรียนบ้านเปียงหลวง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
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(5032)
(5033)
(5034)
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(5035)
(5036)
(5037)
(5038)
(5039)
(5040)
(5041)

5032 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโป่งน้้าร้อน ต.โป่งน้้าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
5033 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดนันทาราม ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
5034 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.
เชียงใหม่
5035 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านดง ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
5036 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่สาว ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
5037 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
5038 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและห้องพิเศษโรงเรียนต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
5039 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
5040 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษโรงเรียนบ้านโป่งนก ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
5041 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

(5042)
(5043)
(5044)
(5045)
(5046)
(5047)
(5048)
(5049)
(5050)

5042 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนบ้านห้วยศาลา ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
5043 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเองโรงเรียนบ้านโป่งถืบ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
5044 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบพิเศษโรงเรียนบ้านแม่ทะลบ ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
5045 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนบ้านปางเฟือง ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
5046 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1กตึกโรงเรียนบ้านสันปอธง ต.สันต้นหมือ้ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
5047 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
5048 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.202/26โรงเรียนบ้านป่าบง ต.โป่งน้้าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
5049 ซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนแกน้อยศึกษา ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
5050 ปรับปรุงซ่อมแซมอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
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(5051)
(5052)
(5053)
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(5056)
(5057)

5051 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านลาน ต.ม่อนปิน่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
5052 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษโรงเรียนบ้านท่ามะแกง ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
5053 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านอรุโณทัย ต .เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
5054 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านวังมะริว ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
5055 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านแม่อ้อใน ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
5056 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ สปช.601โรงเรียนบ้านแม่คะ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
5057 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน บ้านพักครู ห้องคอมพิวเตอร์ รั้วโรงเรียนดอยสามหมืน่ ต .เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.
เชียงใหม่
5058 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านปางมะเยา ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
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จานวนเงิน

5059 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ต.แม่
งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
5060 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านหลวง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
5061 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดปางมะโอ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
5062 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเองโรงเรียนวัดจอมคีรี ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
5063 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองขวาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
5064 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1กตึกโรงเรียนบ้านออน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
5065 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านปางแดง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
5066 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสปช.105/29โรงเรียนบ้านเชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
5067 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย ต.แมนาวาง อ.แม่
อาย จ.เชียงใหม่
5068 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนบ้านนามน ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
5069 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านสันป่าข่า ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
5070 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
5071 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว โรงเรียนบ้านปางสัก ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
5072 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านกองลม ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
5073 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
5074 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านจอง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
5075 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
5076 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านนาหวาย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
5077 ปรับปรุงซ่อมแซมเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านถ้า้ ตับเตา ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
5078 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านทุง่ ละคร ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
5079 ปรับปรุงพืน้ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบง ต.ปงต้า อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
5080 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
5081 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
5082 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านเวียงแหง ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
5083 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านขอบด้ง ต.ม่อนปิน่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
5084 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนกมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
5085 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
5086 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านทุง่ หลุก ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
5087 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.105/29โรงเรียนบ้านม่วงป็อก ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
5088 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านห้วยส้ม ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
5089 อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์แผ่นเรียบ คร่าวทีบาร์ กระเบือ้ งมุงหลังคา ทาสีโรงเรียนวัดอุเม็ง ต.
ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
5090 ทาสี อาคารเรียน 2 หลัง อาคารประกอบ 1 หลังและ รั้วโรงเรียนวัดน้้าบ่อหลวง ต.น้้าบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.
เชียงใหม่
5091 อาคารเรียน ทาสี ห้องส้วม เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนวัดจอมทอง ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
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5092 อาคารเรียน ป.1ก ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน สปช102 เปลี่ยนรางน้้าโรงเรียนบ้านสันทราย ต.หนองแก๋ว อ.หาง
ดง จ.เชียงใหม่
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จานวนเงิน

5093 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านตองกาย ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
5094 อาคารเอนกประสงค์ สปช 205/29 ทาสีและปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านทรายมูล ต.หางดง อ.หางดง จ.
เชียงใหม่
5095 อาคารเอนกประสงค์ สปช 201/29 ซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารเรียน 017 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดง ต.หาง
ดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
5096 อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบคร่าวเหล็กชุปสังกะสี ส้วมเปลี่ยนสุขภัณฑ์โรงเรียนวัดศรีสว่าง
ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
5097 ปรับปรุงพืน้ ถนนปูพนื้ ซีเมนต์บล็อคโรงเรียนไตรมิตรวิทยา ต.ทุง่ รวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
5098 อาคารเรียน ป 1ก. เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ก่อผนังคอนกรีตบล๊อค ฉาบปูเรียบผนัง เปลี่ยนบานประตูหน้าต่าง
โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
5099 อาคารเรียน สปช 105/29 งานรื้อถอนฝ้าเพดานติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดคร่าวโลหะชุปสังกะสีโรงเรียนบ้าน
ห้วยข้าวลีบ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
5100 อาคารเรียน ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดคร่าวโลหะชุปสังกะสี โรงเรียนวัดดอนชื่น ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.
เชียงใหม่
5101 อาคารเรียน ป 1 ก เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน สปช 102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคาร
โรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านแม่ขาน ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
5102 อาคารอนุบาล ก่อผนังคอนกรีตบล๊อค ฉาบเรียบ ทาสีโรงเรียนวัดเวฬุวัน ต.ยางเนิง้ -สารภีช อ.สารภี จ.เชียงใหม่

150,000
150,000

100,000

(5114)
(5115)
(5116)
(5117)

5103 อาคารเอนกประสงค์ ติดตั้งกันสาด ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียน
ชุมชนวัดปากกอง ต.ยางเนิง้ -สารภีช อ.สารภี จ.เชียงใหม่
5104 อาคารห้องสมุด เปลี่ยนโครงหลังคาเหล็ก กระเบือ้ งมุงหลังคา ก่อผนังโรงเรียนบ้านทุง่ หลวง ต .แม่วิน อ.แม่วาง จ.
เชียงใหม่
5105 ปรับปรุงระบบประปาในโรงเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
5106 อาคารเรียน ป1ก. ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน สปช 102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง และปูพนื้ กระเบือ้ งเชื่อมทางเดิน
ระหว่างอาคารโรงเรียนบ้านเปียง ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
5107 อาคารอนุบาล เปลี่ยนโครงหลังคา กระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนวัดทุง่ ศาลา ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
5108 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อชม.017โรงเรียนวัดนันทาราม ต.ป่าบง-ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
5109 อาคารโรงอาหาร เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านสามหลัง ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
5110 อาคารเรียน สปช 105/29 ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ทาสี ปรับปรุงสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านน้้าแพร่ ต.น้้าแพร่ อ.
หางดง จ.เชียงใหม่
5111 อาคารเรียน สปช 101/26 ซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารเอนกประสงค์ สปช 204/26 ติดตั้งฝ้าเพดานและปรับปรุง
บริเวณห้องสมุดโรงเรียนบ้านสันทราย ต.ขัวมุง-สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่
5112 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและป้ายชื่อโรงเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าเป้า ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
5113 อาคารเรียนอนุบาล เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ คร่าวไม้เนือ้ แข็ง ปูพนื้
กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนพัฒนาต้นน้้าที่ 5 ขุนวาง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
5114 ปรับปรุงรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านม่วงพีน่ ้อง ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
5115 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนแม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
5116 ก่อสร้างรางระบายน้้าบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านหัวข่วง ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
5117 อาคารเรียน สปช 105/29 ซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
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5118 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องเรียนโรงเรียนบ้านไร่ ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
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จานวนเงิน

5119 ซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
5120 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียน และ ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านร่องน้้า ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
5121 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านสันผักหวาน ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
5122 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี ห้องสมุด ปรับพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ก่อผนังคอนกรีตบล๊อค เปลี่ยนประตู หน้าต่าง
ทาสีโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
5123 อาคารเรียน สปช102/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน รางน้้าฝน เชิงชาย ไม้ปดิ ลอนกระเบือ้ งโรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม ต.
หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
5124 ปรับปรุงรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
5125 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนโรงเรียนวัดต้าหนัก ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่
5126 อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์แผ่นเรียบโรงเรียนวัดท่าโป่ง ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
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5127 อาคารเรียน สปช.105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี ซ่อมแซมผนังระเบียง อาคารเอนกประสงค์ สปช 201/26 เปลี่ยน
รางน้้าสังกะสีโรงเรียนบ้านดงป่าหวาย ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
5128 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน 3 หลังโรงเรียนบ้านหนองเต่า ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
5129 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนวัดศรีล้อม ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
5130 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนหน้าต่างอลูมิเนียมกระจกบานเลื่อนโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ ต.หนองผึ้ง-ท่า
วัง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
5131 ปรัปปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบองค์การ ซ่อมแซมห้องสมุด และอาคารเอนกประสงค์ 202/26โรงเรียนบ้าน
ห้วยตอง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
5132 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง ต.ทุง่ ต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
5133 ซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดรัตนาราม ต.ทุง่ ต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
5134 อาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนวัดท่าต้นกวาว ต.ยาง
เนิง้ -สารภีช อ.สารภี จ.เชียงใหม่
5135 โรงอาหาร ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด คร่าวโลหะชุปสี ทาสีโรงเรียนบ้านหนองตอง ต.หนองตอง อ.หางดง จ.
เชียงใหม่
5136 อาคารเรียน อชม 017 รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน ก่อบล๊อคก่อผนังคอนกรีตมวลเบา ฉาบปูนโรงเรียนวัดศรีดอน
ชัย ต.ขัวมุง-สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่
5137 อาคารห้องสมุด ปรับปรุงโครงหลังคา ก่อผนัง ติดตั้งตาข่ายเหล็ก ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร ต .บ้าน
กาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
5138 อาคารเรียน อชม 017 ทาสีโรงเรียนบ้านพันตน ต.ทุง่ บี้-ทุง่ รวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
5139 ลานหน้าเสาธงปูพนื้ บล๊อคหกเหลี่ยมโรงเรียนวัดช่างกระดาษ ต.ทุง่ ต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
5140 อาคาเรียน ป 1 ก เทพืน้ คอนกรีตด้านหลังอาคาร ติดตั้งกันสาด ซ่อมแซมประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดศรีดอน
ชัย ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
5141 อาคารเรียน ป 1ก. เปลี่ยนโครงหลังคาเมทัลวีต ก่อผนังคอนกรีตบล๊อค ผนังฉาบปูนโรงเรียนวัดมะกับตองหลวง
ต.ทุง่ ปี๊ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
5142 อาคารห้องคหกรรม ก่อผนัง ฉาบปูน เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีท ปรับปรุงห้องน้้า และรั้งโรงเรียนโรงเรียนวัดศรีสุ
พรรณ์ ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
5143 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช 206/26โรงเรียนวัดท้องฝาย ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
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5144 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและห้องสมุดโรงเรียนวัดสองแคว ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
5145 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดช่างค้า ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
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5146 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปากเหมือง ต.ขัวมุง-สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่
5147 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 หลังโรงเรียนวัดหนองหลั้ว ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
5148 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านวังศรี ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่
5149 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
5150 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ) ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
5151 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงานโรงเรียนวัดโรงวัว ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
5152 ปรับปรับซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์และปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านป่าตาล ต .สันผักหวาน อ.
หางดง จ.เชียงใหม่
5153 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดห้วยแก้ว ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
5154 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ต.ยุหว่า อ.
สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
5155 อาคารเรียน อชม 017 ทาสีโรงเรียนบ้านหัวริน ต.ทุง่ สะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
5156 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้้าขาว ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
5157 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดท่ากาน ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
5158 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
5159 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดพญาชมภู ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่
5160 อาคารเรียน สปช 105/29 ปรับปรุงซ่อมแซมบันได เปลี่ยนประตูหน้าต่างโรงเรียนวัดประชาเกษม ต.บ้านปง อ.
หางดง จ.เชียงใหม่
5161 ปูพนื้ บล๊อคบริเวณโรงเรียนโรงเรียนวัดสามหลัง ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
5162 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโรงเรียนสันป่าตอง ต .ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
5163 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเด็กพิเศษโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
5164 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดหนองครอบ ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
5165 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดคีรีเขต ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
5166 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนวัดศรีค้าชมภู ต.ป่าบง-ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
5167 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
5168 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
5169 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดวังขามป้อม ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
5170 าคารโรงอาหาร เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านฟ่อน ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
5171 อาคารเรียน แบบ ป1 ก ทาสี ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ต.หนองผึ้ง-ท่าวัง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
5172 โรงอาหาร เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารพยาบาล เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดดงป่างิ้ว
ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
5173 ปรับปรุงหลังคาทางเดิน ปูพนื้ คอนกรีตบล๊อคทางเดิน อาคารเอนกประสงค์ ซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านท้าว
บุญเรือง ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
5174 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนโรงเรียนวัดแม่สะลาบ ต.ยางเนิง้ -สารภีช อ.สารภี จ.เชียงใหม่
5175 อาคารเรียนอาคารเอนกประสงค์ ทาสีโรงเรียนวัดบุปผาราม ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
5176 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมโรงเรียนสพป.เชียงใหม่ เขต 4 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
5177 อาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดกู่ค้า ต.ยุหว่า อ.สัน
ป่าตอง จ.เชียงใหม่
5178 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคหกรรม ห้องสมุดและห้องพยาบาลโรงเรียนบ้านปง ต .บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
5179 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
5180 อาคารเอนกประสงค์ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านแสนตอ ต.น้้าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
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จานวนเงิน

5181 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านทุง่ เสี้ยว (นวรัฐ) ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
5182 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดเทพาราม ต.ป่าบง-ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
5183 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ทาสีอาคาร, ห้องสมุด หลังคามุงกระเบือ้ ง ครอบสันโค้งกระเบือ้ ง อุปกรณ์ยึด
กระเบือ้ ง ฝ้ายิปซั่มบอร์ดโรงเรียนบ้านทุง่ ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
5184 อาคารเรียน แบบ ป.พิเศษ ทาสีอาคาร , อาคารเรียน แบบ ป1ก ตึก ทาสีอาคารเรียน , อาคารอเนกประสงค์
ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านถิ่นส้าราญ ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
5185 อาคารเรียน แบบพิเศษ งานรื้อถอนกระเบือ้ งมุงหลังคา หลังคามุงกระเบือ้ ง ครอบสันโค้งกระเบือ้ ง อุปกรณ์ยึด
กระเบือ้ ง ตะปู พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสีโรงเรียนบ้านผีปานเหนือ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
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5186 อาคารเรียน แบบ ป1 ก พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านเด่นวิทยา ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.
เชียงใหม่
5187 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสีอาคาร, ส้วม แบบ สปช.601/26 พืน้ ปูกระเบือ้ ง
เคลือบ ครอบสันโค้งกระเบือ้ ง อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอกแดง ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
5188 อาคารเรียน แบบ ป1 ก พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
5189 อาคารเรียน แบบพิเศษ (ห้องอนุบาล) เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา ครอบสันกระเบือ้ ง อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ ง
เปลี่ยนฝ้าเพดาน รางน้้าสังกะสี ท่อรับน้้าฝน ทาสีอาคาร พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านกองวะ ต .โปงทุง่
อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
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(5190)

5190 อาคารเรียน แบบพิเศษ เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา ครอบสันโค้งกระเบือ้ ง อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ ง ช่องตาข่าย
ตะปู ทาสี เปลี่ยนประตูบานทึบไม้เนือ้ แข็ง เปลี่ยนหน้าต่างบานทึบไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านใบหนา ต.นาเกียน
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
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(5191)

5191 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสีอาคาร , โรงอาหารา พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนบ้านแม่อมลอง ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
5192 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ งานระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านตีนตก ต.นาคอเรือ อ.ฮอด
จ.เชียงใหม่
5193 อาคารเรียน แบบ อชม.2 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสีอาคาร เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา ครอบสันกระเบือ้ ง
อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเกาะหลวง ต.โปงทุง่ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
5194 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 พืน้ ขัดหยาบ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านไร่ ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.
เชียงใหม่
5195 อาคารเรียน แบบสร้างเอง เทพืน้ คอนกรีต พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนผนังไม้เนือ้ แข็ง ทาสีอาคารโรงเรียน
บ้านทุง่ จ้าเริง ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
5196 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ , อาคารพยาบาล พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้าน
ตุงติง ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
5197 อาคารเรียน แบบ ป1 ก พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านผาแตน ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
5198 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหางดง ต.หางดง-บ้านตาล อ.ฮอด จ.
เชียงใหม่
5199 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 ราวบันไดไม้เนือ้ แข็ง ราวระเบียงไม้เนือ้ แข็ง , อาคารเรียน แบบสร้างเอง พืน้
ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านงิ้วสูง ต.โปงทุง่ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
5200 อาคารเรียน แบบ ป1ก ทาสีอาคาร งานระบบไฟฟ้า , ส้วม แบบ สปช.601/26 เปลี่ยนโถปัสสาวะชายพร้อม
อุปกรณ์ ทาสีโรงเรียนบ้านสันติสุข ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
5201 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านนาไคร้ ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
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จานวนเงิน

5202 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่
5203 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ไม้ม็อบฝ้า ตะปู , อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 พืน้ ปู
กระเบือ้ งเคลือบ , ส้วม เปลี่ยนประตู ทาสีโรงเรียนบ้านห้วยไม้หก ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
5204 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านแม่ลอง ต.หางดง-บ้านตาล อ.
ฮอด จ.เชียงใหม่
5205 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก ตึก จ้านวน 2 หลัง ทาสีอาคารโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทงั ต.หางดง-บ้านตาล อ.ฮอด จ.
เชียงใหม่
5206 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านโปง ต.โปงทุง่ อ.ดอยเต่า จ.
เชียงใหม่
5207 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ คิ้วกระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้าเพดาน แผงหลัง แผงริม ลวด
ตะปูโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
5208 อาคารเรียน แบบสร้างเอง ผนังก่ออิฐบล๊อก ฉาบปูนเรียบผนัง พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ตาข่ายเหล็ก ประตูไม้
เนือ้ แข็ง ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านซิแบร ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
5209 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

150,000

5210 อาคารเรียน แบบพิเศษ ฝ้าเพดาน ทาสีฝ้าเพดาน พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ปูนซีเมนต์ , อาคารเรียน แบบ สปช.
102/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ปูนซีเมนต์ ทรายโรงเรียนบ้านเตียนอาง ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
5211 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จ้านวน 2 หลัง พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านทุง่ โป่ง ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.
เชียงใหม่
5212 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านฉิมพลี ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
5213 อาคารเรียน แบบ อชม. จ้านวน 2 หลัง ต่อเติมห้องเรียนอนุบาล พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ,ส้วม แบบสร้างเอง
ผนังบุกระเบือ้ งเคลือบ ทาสีโรงเรียนบ้านโท้งวิทยา ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
5214 ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ เทพืน้ คอนกรีต ปูนซีเมนต์ หิน ทราย ไม้แบบ เหล็กตะแกรงวายเมท พืน้ ปู
กระเบือ้ งเคลือบ ประตูกระจก หน้าต่างกระจกบานเลื่อน เหล็กดัด กระจกช่องแสง ฉาบปิดช่องแสง ทาสี
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าโรงเรียนตรีมิตรวิทยา ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

150,000

5215 ห้องสมุด พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ โครงหลังคาไม้ หลังคามุงเมทับซีทโรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง ต .อมก๋อย อ.อม
ก๋อย จ.เชียงใหม่
5216 อาคารเรียน แบบ อชม.2 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านนาฟ่อน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

150,000

5217 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 หลังคามุงกระเบือ้ ง ครอบกระเบือ้ ง อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน โรงเรียน
บ้านแม่ลายเหนือ ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
5218 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านบ่อหลวง ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
5219 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 หลังคามุงกระเบือ้ ง ครอบสันโค้งกระเบือ้ ง อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ ง งานรื้อถอน
วัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน พืน้ ขัดหยาบ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสี รางน้้าสังกะสี พืน้ ทางเท้าปูบล็อค
โรงเรียนบ้านพุย ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

150,000

5220 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จ้านวน 2 หลัง พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ต.หางดงบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
5221 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 หลังคามุงเมทัลชีท อุปกรณ์ยึดหลังคา เชิงชายไม้เฌอร่า ไม้ปดิ ลอน ราง
น้้าฝนไวนิล แผ่นเมทัลชีทครอบหลังคาโรงเรียนบ้านแม่โถ ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

200,000

150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000

150,000
100,000
150,000
150,000

150,000

150,000
150,000

200,000

หน ้าที่ 204

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(5222)

5222 ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ ประตูกระจกอลูมิเนียม หน้าต่างกระจกอลูมิเนียม ทาสี พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
ผนังก่ออิฐบล๊อก ฉาบปูนเรียบผนัง ฝ้าเพดาน ปูกระเบือ้ งอ่างล้างมือ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านบงตัน
ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

150,000

(5223)

5223 อาคารห้องสมุด ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก ฉาบปุนเรียบผนัง หน้าต่างบานทึบไม้เนือ้ แข็งพร้อมวงกบ บานพับ
มือดึง กลอน ทาสีโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
5224 ห้องศิลปะ เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี กรอบนอกบานหน้าต่างอลูมิเนียม บานหน้าต่างอลูมิเนียม วงกบ อุปกรณ์
ติดตั้งหน้าต่าง โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
5225 ห้องสมุด พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ อิฐบล๊อก ปูนซีเมนต์ หิน ทราย เสาปูน หลังคามุงกระเบือ้ ง ครอบสัน
กระเบือ้ ง อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ ง เหล็ก สี อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ประตูไม้เนือ้ แข็งพร้อมอุปกรณ์ บานหน้าต่าง
โรงเรียนบ้านยางเปียง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

100,000

5226 อาคารเรียน จ้านวน 4 หลัง ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านแม่ต๋อม ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
5227 อาคารเรียน แบบ ป1 ก ตึก หลังคามุงกระเบือ้ ง ครอบสันกระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านมูเซอ
ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
5228 อาคารเรียน แบบสร้างเอง ทรายถม เหล็กเส้น ลวด คอนกรีตทับหน้า ตะแกรงเหล็กส้าเร็จรูป พืน้ ปู
กระเบือ้ งเคลือบ แผงลวดตาข่าย ฉาบปูนเรียบผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านตุงลอย ต .อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

150,000
150,000

5229 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ติดตั้งรางน้้าสังกะสี พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ บานประตูไม้อัด ทาสีอาคาร
โรงเรียนบ้านยางเปา ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
5230 อาคารเรียนดนตรี - ศิลปะ แบบสร้างเอง หลังคามุงกระเบือ้ ง ครอบสันกระเบือ้ ง อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ ง พืน้ ปู
กระเบือ้ งเคลือบ ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก ฉาบปูนเรียบผนัง เทเสา คานเหล็กรองรับพืน้ โรงเรียนบ้านห้วยน้้าขาว
ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

200,000

5231 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ติดตั้งฝ้าเพดาน พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านดงด้า ต.ฮอด อ.
ฮอด จ.เชียงใหม่
5232 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง รื้อกระเบือ้ งมุงหลังคา รื้อโครงหลังคา หลังคามุงแผ่นเหล็กรีดลอน ครอบ
หลังคา อุปกรณ์ยึดหลังคา เปลี่ยนแปเหล็ก เปลี่ยนจันทันเหล็ก เปลี่ยนขื่อเหล็กโรงเรียนบ้านแม่สะนาม
ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

100,000

5233 โรงอาหาร แบบพิเศษ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโปงทุง่ ต .โปงทุง่ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
5234 โรงอาหาร แบบสร้างเอง ต่อเติมโรงอาหาร พืน้ ปูกระเบิอ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านแม่ตูบ ต .โปงทุง่ อ.ดอยเต่า จ.
เชียงใหม่
5235 ห้องประชุมอเนกประสงค์ เสาเหล็ก โครงท้ชสามเหลี่ยม หลังคามุงเมทัลชีทโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย ต .อม
ก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
5236 บ้านพักครู แบบ 203/27 ติดตั้งมุงลวดประตู -หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์
พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ท้าบันได, บ้านพักครู แบบบ้านเล็กในป่าใหญ่ เปลี่ยนผนัง ขุดหลุมส้วม, อาคารเรียน
แบบพิเศษ (อนุบาล) ติดตั้งฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

100,000
150,000

5237 โรงอาหาร แบบพิเศษ เหล็กตัว C หลังคามุงกระเบือ้ ง อิฐบล๊อก พืน้ คอนกรีต เหล็กเส้น หน้าต่างพร้อมวงกบ
ลวดเชื่อม ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านกิ่วลม ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
5238 โรงอาหาร พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านบ่อสลี ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
5239 โรงอาหาร ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด ทาสีโรงเรียนบ้านโค้งงาม ต.หางดง-บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
5240 โรงอาหาร เหล็กตัว C ท่อเหล็กกลวง หลังคามุงกระเบือ้ ง ครอบสันโค้งกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านนาคอเรือ ต .
นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
5241 อาคารอเนกประสงค์ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านวังหม้อ ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

100,000

(5224)
(5225)

(5226)
(5227)
(5228)

(5229)
(5230)

(5231)
(5232)

(5233)
(5234)
(5235)
(5236)

(5237)
(5238)
(5239)
(5240)
(5241)

150,000
150,000

200,000

200,000

100,000

150,000
150,000

100,000
100,000
100,000
100,000
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(5242)

จานวนเงิน

5242 อาคารอเนกประสงค์ แบบสามัญ/336 ติดตั้งฝ้าเพดาน ตะปู งานรื้อถอนกระเบือ้ งมุงหลังคา หลังคามุง
กระเบือ้ ง อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านแปลง 2 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
5243 อาคารอเนกประสงค์ ผนังก่ออิฐบล๊อก ฉาบปูนเรียบผนัง เปลี่ยนประตูเหล็กม้วนบานทึบ กรอบบานอลูมิเนียม
กระจกสีชาโรงเรียนบ้านผาจุก ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
5244 บ้านพักครู แบบองค์การ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ พืน้ ซีเมนต์ขัดมัน อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า , โรงอาหาร แบบ
องค์การ ฝ้าเพดาน ติดตั้งบานประตูไม้อัดพร้อมอุปกรณ์ แผงลวดตาข่าย ทาสีโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4
ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

100,000

(5245)

5245 ส้วม แบบ สปช.601/26 หลังคามุงกระเบือ้ ง ครอบสันโค้งกระเบือ้ ง อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ ง พืน้ ปูกระเบือ้ ง
เคลือบ ผนังบุกระเบือ้ ง เปลี่ยนโถส้วม งานระบบประปา งานก่อเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า เทพืน้ ทางเดิน คสล.
โรงเรียนบ้านแม่บวน ต.โปงทุง่ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

100,000

(5246)

5246 บ้านพักครู ท่อเหล็กกลวง หลังคามุงกระเบือ้ ง อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ ง เปลี่ยนบานประตูไม้อัด รางน้้าสังกะสี
พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ มือจับ ทาสีโรงเรียนบ้านอูตูม ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
5247 บ้านพักครู จ้านวน 2 หลัง หลังคามุงกระเบือ้ ง ครอบสันโค้งกระเบือ้ ง อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้าเพดาน
ทาสีโรงเรียนบ้านวังกอง ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
5248 อาคารเรียน แบบ ป1ก ตึก เปลี่ยนประตูบานทึบไม้เนือ้ แข็ง พร้อมอุปกรณ์ เปลี่ยนหน้าต่างบานทึบไม้เนือ้ แข็ง
พร้อมอุปกรณ์ ทาสีอาคาร โรงเรียนบ้านห้วยฝาง ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
5249 อาคารเรียน แบบ ป1ก ตึก พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านหนองผักบุง้ ต .บงตัน อ.ดอยเต่า จ.
เชียงใหม่
5250 อาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ปูน้ ซีเมนต์ ทราย แผ่นยิปซั่ม บานประตูไม้อัดสักพร้อม
อุปกรณ์ ตะปูโรงเรียนบ้านแม่โขง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
5251 อาคารเรียน อาคารประกอบ เทพืน้ ขัดหยาบ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ฉาบปูนเรียบผนัง ติดตั้งฝ้าเพดานโรงเรียน
บ้านแม่สะเต ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
5252 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านนาเกียน ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

150,000

5253 อาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านห้วยโค้ง ต .ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่
5254 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 หลังคามุงกระเบือ้ ง ครอบกระเบือ้ ง อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านยาง
แก้ว ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
5255 อาคารเรียน (อนุบาล) หลังคามุงกระเบือ้ ง ครอบสันโค้งกระเบือ้ ง อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ ง ปูน ทราย ทาสีอาคาร
โรงเรียนบ้านดอยค้า ต.หางดง-บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
5256 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนบานประตูพร้อมอุปกรณ์ เปลี่ยนบานหน้าต่าง
พร้อมอุปกรณ์ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสีโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

150,000

(5257)

5257 อาคารเรียน แบบสร้างเอง หล้งคามุงกระเบือ้ ง เหล็ก ผนังก่ออิฐบล๊อก ผนังฉาบปูนเรียบ ปูนซีเมนต์ ทราย
เปลี่ยนประตูพร้อมวงกบ หน้าต่างบานเกร็ดพร้อมวงกบ ทาสีโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง ต .
อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

100,000

(5258)

5258 บ้านพักนักเรียน หลังคามุงกระเบือ้ ง ครอบสันโค้งกระเบือ้ ง อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ ง ติดตั้งมุง้ ลวดอลูมิเนียม
พืน้ ปูกรเบือ้ งเคลือบ บานประตูไม้เนือ้ แข็งพร้อมอุปกรณ์ ทาสีโรงเรียนบ้านห่างหลวง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่

100,000

(5243)
(5244)

(5247)
(5248)
(5249)
(5250)
(5251)
(5252)
(5253)
(5254)
(5255)
(5256)

100,000
150,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000

100,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 206

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(5259)

5259 อาคารเรียน แบบพิเศษ (อาคารอนุบาล) หลังคามุงกระเบือ้ ง ครอบสันกระเบือ้ ง อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ ง พืน้ ปู
กระเบือ้ งเคลือบ อิฐบล๊อก ฉาบปูนเรียบผนัง ทาสี หลอดไฟฟ้า ลวดตาข่าย หน้าต่างบานทึบ ประตูบานทึบ
โถส้วม ผนังบุกระเบือ้ ง งานเดินท่อระบบประปา โรงเรียนบ้านวังหลวง ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

100,000

(5260)

5260 อาคารเรียน แบบ ป1ก ตึก เปลี่ยนหลังคามุงกระเบือ้ ง อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีอาคาร
โรงเรียนบ้านแควมะกอก ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
5261 อาคารเรียน แบบ อชม.2 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านแม่งูด ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
5262 อาคารเรียน แบบ ป1ก (ห้องสมุด ห้องพยาบาล ห้องวิทย์ ) พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านกองหิน ต.หาง
ดง-บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
5263 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานปรับพืน้ ที่ ดินถมพืน้ ที่ เทคอนกรีต ปูนซีเมนต์ ทราย หิน ยางแอสฟัลต์ เหล็ก
ตะแกรง ไม้แบบโรงเรียนบ้านหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
5264 รั้วคอนกรีต อิฐบล๊อก ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น ทราย หิน ทาสี ลวดผูกเหล็ก โรงเรียนบ้านผาปูน ต.อมก๋อย อ.
อมก๋อย จ.เชียงใหม่
5265 ศาลาอ้านวยการและลานหน้าเสาธง หลังคามุงกระเบือ้ ง ครอบสันกระเบือ้ ง พืน้ ปูกระเบือ่ งเคลือบ ทาสีอาคาร
โรงเรียนบ้านวังลุง ต.หางดง-บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
5266 รั้วคอนกรีต สีน้ามัน ทินเนอร์ และน้้ามันสน ลาน คสล.โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.
เชียงใหม่
5267 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปรับปรุงซุ้มประตูหน้าโรงเรียน เสาเหล็ก เหล็กแตัวC เหล็กกล่อง กระเบือ้ งดินเผา
มุงหลังคา ตอหม้อคอนกรีต สีน้ามันกันสนิม อิฐบล๊อก ปูนซีเมนต์ ทรายโรงเรียนทุง่ ต้นงิ้ว ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย
จ.เชียงใหม่

150,000

5268 รั้วโรงเรียน เสาคอนกรีต ลวดตาข่าย ปูนซีเมนต์ ทราย ลวด เหล็กเส้น อิฐบล๊อกโรงเรียนบ้านห้วยปูลิง ต .
ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
5269 รั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเข็ม)โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
5270 รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านยางครก ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
5271 รั้วมาตรฐาน แบบลวดหนาม 12 เส้น (โครงสร้างรองรับรั้วคอนกรีตบล๊อกได้ )โรงเรียนบ้านสบลาน ต.ยางเปียง อ.
อมก๋อย จ.เชียงใหม่
5272 ถนนคอนกรีต คสล. 800 ตร.ม.โรงเรียนบ้านกองลอย ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
5273 โรงอาหาร รื้อกระเบือ้ งหลังคา หลังคามุงกระเบือ้ ง ทาสี พืน้ ปูกระบือ้ ง เปลี่ยนประตูบานทึบไม้เนือ้ แข็งพร้อม
อุปกรณ์ อิฐบล๊อก ไม้ระแนงโรงเรียนบ้านขุนตื่น ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
5274 อาคารเรียน แบบ ป1ก ตึก ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านแปลง 5 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
5275 อาคาร แบบพิเศษ (ห้องพักครู ) หลังคามุงกระเบือ้ ง ครอบสันกระเบือ้ ง อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ ง ทาสี ผนังก่ออิฐ
บล๊อก ฉาบปูนเรียบผนังโรงเรียนบ้านตาลใต้ ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
5276 ต่อเติมห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ผนังก่ออิฐบล๊อก ฉาบปูนเรียบผนัง ทาสี
ประตูกระจกบานสวิง หน้าต่างกระจกบานเลื่อน อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ปูนซีเมนต หิน ทราย โรงเรียนสพป.
เชียงใหม่ เขต 5 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

100,000

(5277)

5277 อาคารเรียน แบบ 017ก ทาสีภายนอก - ภายในอาคารโรงเรียนบ้านตาลเหนือ ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

150,000

(5278)

5278 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ฝ้าเพดานยิปชั่มบอร์ด ทาสีฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านแม่ตื่น ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย
จ.เชียงใหม่
5279 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 หลังคามุงกระเบือ้ ง ครอบกระเบือ้ งมุงหลังคา อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้า
เพดานโรงเรียนบ้านแม่ลาย ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

100,000

(5261)
(5262)
(5263)
(5264)
(5265)
(5266)
(5267)

(5268)
(5269)
(5270)
(5271)
(5272)
(5273)
(5274)
(5275)
(5276)

(5279)

150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
300,000

150,000

หน ้าที่ 207

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(5280)
(5281)
(5282)
(5283)
(5284)
(5285)
(5286)
(5287)
(5288)

5280 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านขุนแตะ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5281 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5282 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านห้วยปู ต.แม่แดด อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่
5283 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านทุง่ ยาว ต.ช่างเติ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5284 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบ้านเมืองกลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5285 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านวังน้้าหยาด ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5286 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษโรงเรียนบ้านหนองคัน ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5287 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5288 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านแจ่มหลวง ต.แจ่มหลวง อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่

100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000

(5289)
(5290)
(5291)
(5292)
(5293)

5289 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5290 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนศรีจอมทอง ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5291 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านขุนยะ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5292 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านห้วยน้้าดิบ ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5293 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยปูสาขาแม่ตะละใต้ ต.แม่แดด อ.กัลยานิวัฒนา จ.
เชียงใหม่
5294 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านบนนา ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5295 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5296 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านเมืองอาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5297 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านจันทร์ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่
5298 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5299 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5300 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษโรงเรียนบ้านแม่หอย ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5301 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5302 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านผานัง ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5303 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านแม่สอย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5304 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนต้าบลท่าผา ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5305 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนอินทนนท์วิทยา ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5306 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนพิเศษโรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่
5307 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนออป.13 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5308 ปรับปรุงซ่อมแซมรั่วโรงเรียนโรงเรียนบ้านทัพ ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5309 ปรับปรุงซ่อมแซมรั่วโรงเรียนโรงเรียนบ้านสองธาร ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5310 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสามสบ ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5311 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านแม่ปาน ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5312 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านเนินวิทยา ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5313 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านพุย ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5314 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ ต .กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่
5315 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านขุนแม่นาย ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5316 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบ้านน้้าตกแม่กลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5317 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบ้านห้วยทราย ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
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5318 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านต่อเรือ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5319 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านท่าข้าม ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5320 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบ้านสบแปะ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5321 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านขุนแปะ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5322 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านขุนแปะ สาขาแม่จร ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
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5323 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านนากลาง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5324 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด ต .แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่
5325 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโม่งหลวง ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5326 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5327 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย ต .ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5328 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านแปะสามัคคี ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5329 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านนาฮ่อง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5330 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านห้วยผา ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5331 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว,ป้ายชื่อโรงเรียนโรงเรียนบ้านท่าหลุก ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5332 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5333 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) ต.สบเตี๊ยะ อ.
จอมทอง จ.เชียงใหม่
5334 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านแม่นาจร ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5335 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถโรงเรียนสพป.เชียงใหม่ เขต 6 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5336 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านห้วยม่วง ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5337 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุม่ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5338 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5339 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน, บ้านพักครูโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5340 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านอมเม็ง ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5341 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5342 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อป ต .แม่ศึก อ.
แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5343 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษโรงเรียนสามัคคีสันม่วง ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่
5344 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านแม่ซา ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5345 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านแม่มุ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5346 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านแม่วาก ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5347 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสบวาก ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5348 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านแม่มะลอ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5349 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.
เชียงใหม่
5350 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านแม่ตูม ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5351 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5352 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านปางหินฝน ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5353 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านทุง่ แก ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
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5354 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5355 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดพุทธนิมิตร ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5356 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่
5357 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5358 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย ต.แม่แดด อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่
5359 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม รั้ว โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมืน่ ต .แม่แดด อ.กัลยานิวัฒนา จ.
เชียงใหม่
5360 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5361 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านห้วยสะแพด ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5362 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนทุง่ แก สาขาบ้านแม่แอบ ต .บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
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5363 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านใหม่สารภี ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5364 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านแปะ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5365 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านแม่เอาะ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5366 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านอมขูด ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5367 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านแม่ศึก ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5368 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ, โรงฝึกงานโรงเรียนบ้านกองแขก ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5369 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหาดนาค ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5370 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนวัดพระบาท ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5371 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านขุนแม่รวม ต.แจ่มหลวง อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่
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5372 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้ ต .ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5373 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโรงวัว ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5374 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านแม่ปอน ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5375 อาคารแบบ ป.1ก ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ติดตั้งประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมบานสวิงโรงเรียนบ้านนานิน ต.ทุง่
กระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
5376 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนประตู, หน้าต่าง, เหล็กดัดช่องแสง, เหล็กดัดหน้าต่างโรงเรียนบ้านห้วยด้วน ต.ใน
ควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
5377 อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบืองเคลือบ ก่อผนังคอนกรีตฉาบรียบ แผงลวดตาข่าย ทาสีโรงเรียนบ้านทุง่ ศาลา
ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
5378 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก ทาสีโรงเรียนหนองผักฉีด ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
5379 อาคารเรียน แบบ ป1 ก. 2 หลัง ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านไร่หลวง ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง
5380 อาคารเรียนแบบ ป 1ก 3 หลัง เปลี่ยนหน้าต่าง ประตู โรงเรียนบ้านควนยาง ต.ทุง่ ค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
5381 ทาสีรั้ว ขูสีผนังเดิม ติดตั้งประตูรั้วเหล็กโรงเรียนวัดน้้าผุด ต.น้้าผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5382 อาคารเรียนแบบ ป1 ก.5ห้องเรียน ทาสีอาคารภายใน ภายนอกโรงเรียนบ้านนาป้อ ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

(5383)
(5384)
(5385)

5383 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ปูกระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
5384 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดมงคลสถาน ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง
5385 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านทุง่ ส้มป่อย ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง

100,000
150,000
99,500

(5357)
(5358)
(5359)

(5376)
(5377)

100,000
150,000
100,000
127,000
100,000
100,000

100,000
100,000
94,000
100,000
150,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 210

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(5386)

5386 ห้องวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนฝ้าเพดาน ประตู กระจกแผ่นใส
ห้องคอมพิวเตอร์ เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ รางไวร์เวย์ สายเคเบิล สาย UTP CAT5e หัว RJ-45โรงเรียนวัดควนสีนวล
ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง

150,000

(5387)

5387 ส้วม แบบ 401 3 ทีน่ งั่ เปลี่ยนโถส้วม สายฉีดช้าระ ผนังบุกระเบือ่ งเคลือบ
ส้วม แบบ 401 4 ทีน่ งั่ เปลี่ยนโถส้วม โถปัสสาวะชาย พืน้ ปูกระเบื้องเคลื
้
อบ งานเดินท่อโสโครกโถส้วมมีถังพักน้้า
ส้วม ยูนิเซฟ เปลี่ยนโถส้วม ประตูโรงเรียนบ้านทุง่ ค่าย ต.ทุง่ ค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

150,000

(5388)
(5389)

5388 อาคารอเนกประสงค์ พืน้ ปูกระเบือง ก่อผนังฉาบปูน ทาสีโรงเรียนบ้านหนองยวน ต .ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง
5389 ลานธรรมะ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ต.ทุง่ ค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
5390 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ต.ทุง่ กระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
5391 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดช่องเปีย่ มราษฎร์ ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง
5392 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล)โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
5393 ปูพนื้ ถนนลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทุง่ เกาะญวน ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
5394 อาคารเรียนป1ก. ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ งานหลังคา เชื่อมระหว่างอาคารโรงเรียนบ้านปากห้วย ต .น้้าผุด อ.เมือง
ตรัง จ.ตรัง
5395 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26ทาสีภายใน ภายนอก ทางเท้าปูกระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านหนอง
เจ็ดบาท ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
5396 ห้องคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนฝ้าเพดาน หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านนา
ยายหม่อม ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
5397 อาคารเรียน แบบ สปช102/26 ฝ้ากระเบีอ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา ทาสีโรงเรียนบ้านท่าคลอง ต.สุโสะ อ.ปะ
เหลียน จ.ตรัง
5398 อาคารเรียน พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองชวด ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
5399 อาคารเรียนแบบ ป1.ก ทาสีภายใน ภายนอก
อาคารเรียนแบบป1ก. ทาสีภายใน ภายนอก
อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนวัดจอมไตร ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง

100,000
100,000

5400 อาคารเรียน อกตร. ป 1ก เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ไม้เชิงชาย ประตู หน้าต่าง อุปกรณ์หน้าต่างโรงเรียนบ้าน
หนองหว้า ต.ทุง่ ยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
5401 พืน้ ถนนหรือทางเท้าปูบล๊อคโรงเรียนไทรงาม ต.นาหมืน่ ศรี อ.นาโยง จ.ตรัง
5402 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม พืน้ ปูกระเบือ้ ง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านยวนโปะ ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน
จ.ตรัง
5403 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองไทร ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
5404 ซ่อมแซมรั้วและประตูโรงเรียน เสาคอนกรีต,ท่อสแตนเลส ทาลี ถนดินลูกรัง
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าครู อาคารแบบ สปช. 105829 พืน้ ปูกระเบือ้ ง โถส้วมนัง่ ราบ สายฉีดช้าระ กระจกเงา
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้านักเรียน อาคารแบบ สปช.601/26 อ่างล้างหน้า กระจกเงาแบบติดตั้ง ก๊อกน้้าโรงเรียน
บ้านหินคอกควาย ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

150,000

5405 อาคารเรียนแบบ ป 1ก เปลี่ยนฝ้าเพดาน
งานหลังคาเดินไปโรงอาหาร มุงหลังคาเมทัสชีสโรงเรียนวัดนิคมประทีป ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5406 ถนนกคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดอัมพวัน ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

100,000

(5390)
(5391)
(5392)
(5393)
(5394)
(5395)
(5396)
(5397)
(5398)
(5399)

(5400)
(5401)
(5402)
(5403)
(5404)

(5405)
(5406)

100,000
147,900
149,500
100,000
100,000
150,000
100,000
95,800
100,000
150,000

100,000
100,000
149,900
150,000

100,000

หน ้าที่ 211

หน่วย : บาท

รายการ
(5407)

จานวนเงิน

5407 อาคารเรียนแบบ สปช.202/26 2 หลัง ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณสนามเด็กเล่น พืน้ ทางเท้าปูบล๊อก ขอบ
คันหินคอนกรีตโรงเรียนบ้านยูงงาม ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
5408 อาคารเรียน ป 1ก เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ไม่เชิงชาย ฝ้าเพดาน ทาสี โรงเรียนบ้านทอนหาน ต.ท่าข้าม อ.ปะ
เหลียน จ.ตรัง
5409 อาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ต.นาหมืน่ ศรี อ.นาโยง จ.ตรัง
5410 อาคารเรียนแบบ017 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนอนุบาลตรัง ต.ทับเทีย่ ง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5411 ปรับปรุงทางเดินระหว่างอาคาร โครงสร้างมุงหลังคาเมมัลซีส งานโครงสร้างซุ้มเหล็ก โรงเรียนวัดโคกพิกุล ต.นา
โยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5412 อาคารเรียนป1ก. ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านล้าแคลง ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
5413 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทางเท้าปูอิฐบล๊อกโรงเรียนบ้านเกาะปุด ต.นาข้าวเสีย อ.
นาโยง จ.ตรัง
5414 อาคารเรียน ป1ก ปูกระเบือ้ ง ท้าหลังคาทางเดินระหว่างอาคารเรียนห้องน้้าและโรงอาหารโรงเรียนบ้านสุโสะ ต .สุ
โสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
5415 ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านนาโตง ต.ทุง่ กระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
5416 โรงอาหาร ก่ออิฐฉาปปูน ท้าเคาเตอร์ล้างจาน อาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนหน้าต่าง กระเบือ้ งหลังคา
ปรับปรุงภูมิทศั น์ อาคารเรียนปฐมวัย เปลี่ยนโถส้วม ส้วมแบบสปช.601/26 เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านควนไม้ด้า
ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

100,000

(5417)
(5418)

5417 อาคารเรียน ป1ก. ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านด่าน ต.น้้าผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5418 อาคารเรียน ป1ก. พ.ศ.2519 เปลี่ยนประตู บานพับหน้าต่าง บานเหล็กดัด บานประตูเหล็กดัด อาคารเรียน ป1ก.
พ.ศ. 2520 เปลี่ยนกุญแจลูกบิด บานพับหน้าต่าง กระจก บานเหล็กดัดโรงเรียนวัดเกาะมะม่วง ต.บ้านควน อ.
เมืองตรัง จ.ตรัง

100,000
100,000

(5419)

5419 โรงอาหาร ทาสีฝ้าเพดาน ห้องสมุด ทาสี เปลี่ยนหน้าต่าง ห้องเก็บของ เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดไพร
สนฑ์ ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5420 อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ผนังก่อคอนกรีต ยกพืน้ เวที ทาสี เหล็ดดัดช่องประตูโรงเรียนมิตรภาพที่ 31
ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5421 อาคารเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนทุง่ รวงทอง ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
5422 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องเรียน โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย ต.นาพละ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5423 สนามเด็กเล่น ปูพนื้ บล็อคโรงเรียนวัดทุง่ หินผุด ต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5424 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ท้าหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านทุง่ กอ ต.บ้าหวี อ.หาดส้าราญ จ.ตรัง
5425 อาคารเรียน ป1ก เปลี่ยนกระเบือ้ งหลัง ไม้โครงหลังคาโรงเรียนบ้านบ้าหวี ต.บ้าหวี อ.หาดส้าราญ จ.ตรัง
5426 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านไทรงาม ต.นาชุมเห็ก อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
5427 อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านทอนพลา ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
5428 อาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ อาคารห้องสมุด เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่
โรงเรียนวัดไทรทอง ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง
5429 อาคารเรียน ป1ก ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ อาคารเรียน สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหัวควน
ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
5430 อาคารเรียนป1ก เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านปากปรน ต.หาดส้าราญ อ.หาดส้าราญ จ.ตรัง
5431 อาคารเรียน สปช.102/26 ก่ออิฐเสาระเบียงอาคาร ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ อาคารเรียน ป1ก. ปูพนื้ กระเบือ้ ง
เคลือบ ทาสีรั้วโรงเรียนบ้านทุง่ มะขามป้อม ต.ทุง่ ยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
5432 อาคารเรียน ป1ข. เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนเพาะปัญญา ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5433 อาคารเรียนป1ก. เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนวัดไทรงาม ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

100,000

(5408)
(5409)
(5410)
(5411)
(5412)
(5413)
(5414)
(5415)
(5416)

(5420)
(5421)
(5422)
(5423)
(5424)
(5425)
(5426)
(5427)
(5428)
(5429)
(5430)
(5431)
(5432)
(5433)

150,000
150,000
200,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000

150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
99,600
100,000
150,000
150,000
149,700

หน ้าที่ 212

หน่วย : บาท

รายการ
(5434)
(5435)
(5436)
(5437)
(5438)
(5439)
(5440)
(5441)
(5442)
(5443)
(5444)
(5445)
(5446)
(5447)
(5448)
(5449)
(5450)
(5451)
(5452)
(5453)
(5454)
(5455)
(5456)
(5457)
(5458)
(5459)
(5460)
(5461)

จานวนเงิน

5434 งานผนัง ประตู หน้าต่าง กระจกโรงเรียนวัดแจ้ง ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5435 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนหาดทรายทอง ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
5436 อาคารเรียน ป1ก. งานหลังคา ฝ้าเพดาน งานพืน้ งานผนัง งานประตูหน้าต่าง งานบันได ทาสี เดินท่อน้้าดีและท่อ
โสโครก งานไฟฟ้าโรงเรียนวัดโพธาราม ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5437 อาคารเรียน ป1ก. งานฝ้าเพดาน ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านแหลม ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

99,900
150,000
100,000

5438 อาคารเรียน 017 ทาสี อาคารเรียน ป1ก. ทาสี อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านหยง
สตาร์ ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
5439 อาคารเรียน ป1ก 6 ห้อง ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ อาคารเรียน ป1ก. 2 ห้อง ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ 150000
โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
5440 อาคารเรียน ป1ก. ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านคลองทรายขาว ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
5441 อาคารเรียน ป1ก. ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
5442 อาคารเรียน 017 ทาสีโรงเรียนบ้านท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
5443 อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านทุง่ นา ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
5444 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทุง่ ยาว ต.ทุง่ ยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
5445 อาคารเรียน สปช.105/29 พ.ศ. 2538 เปลี่ยนกระจก หน้าต่าง เหล็กดัด อาคารเรียน สปช.105/29 พ.ศ. 2542
เปลี่ยนประตูเหล็กดัด กระจก หน้าต่างโรงเรียนบ้านลิพงั ต.ลิพงั อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
5446 รั้ว งานทาสี อาคารเรียน เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านเขาหลัก ต.น้้าผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5447 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา ไฟฟ้า หน้าต่างโรงเรียนบ้านห้วยไทร ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5448 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงห้องสมุด ปูพนื้ กระเบือ้ ง หน้าต่าง ประตู โรงเรียนวัดธรรมาราม ต.นาข้าวเสีย
อ.นาโยง จ.ตรัง
5449 อาคารแบบ สปช.2/28 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสีผนังภายนอกโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง
จ.ตรัง
5450 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5451 อาคารแบบ อก.ตร เปลี่ยนบานประตูเหล็ก ประตูเหล็กดัด เหล็กดัดช่องลม หินผุด้าโรงเรียนต้นบากราษฎร์บ้ารุง
ต.นาพละ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5452 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. , ฝังท่อซิเมนต์โรงเรียนบ้านนาทุง่ ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
5453 อาคารเรียนสปช.102/26 เทพืน้ ส้าเร็จรูปห้องเรียน อาคารเรียนป1ก. เทพืน้ ส้าเร็จรูปห้องเรียนโรงเรียนบ้าน
แหลมสอม ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
5454 พืน้ ถนนบล๊อกหนา (สีต่าง ๆ)โรงเรียนบ้านล้าพิกุล ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
5455 โรงฝึกงานแบบอก.ตร.301 งานหลังคา อาคารเรียนป1ก. งานหลังคาโรงเรียนหาดส้าราญ ต.หาดส้าราญ อ.หาด
ส้าราญ จ.ตรัง
5456 หลังคาทางเดินโครงเหล็ก ปูกระเบือ้ งพร้อมหลังคาลานธรรมะและฐานพระพุทธรูป พืน้ ทางเท้าปูบล๊อคหนา
โรงเรียนบ้านควนยวน ต.ทุง่ ค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
5457 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดัดโรงเรียนวัดนานอน ต.นาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5458 อาคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ งานทาสี งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านบาง
ด้วน ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
5459 ถมดินบริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านวังศิลา ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
5460 อาคารเรียนแบบ สปช202/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา
อาคารอนุบาล เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
5461 ลาดยางมะตอย (แอดควั๊นติกคอนกรีต) โรงเรียนวัดควนวิเศษ ต.ทับเทีย่ ง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

150,000

100,000

150,000
100,000
100,000
100,000
99,600
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
149,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
142,900
100,000
200,000

หน ้าที่ 213

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(5462)
(5463)

5462 พืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านปะเหลียน ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
5463 อาคารเรียน ป1.ก 4 ห้องเรียน ติดตั้งเหล็กดัด
อาคารเรียนแบบ 017 8 ห้องเรียน ติดตั้งเหล็กดัด
อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 201/26 ปูกระเบือ้ งหน้าอาคาร โรงเรียนบ้านสามแยก ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.
ตรัง

150,000
150,000

(5464)
(5465)

5464 อาคารเรียน งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านทุง่ นา ต.น้้าผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5465 เปลี่ยนประตูหน้าต่าง ประตูเหล็กพร้อมอุปกรณ์ เหล็กดัดหน้าต่างโรงเรียนบ้านหาดเลา ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน
จ.ตรัง
5466 ถมดินปริเวณสนามโรงเรียน ทาสีรั้วอะครรีลิคภายนอก สีน้าส้าหรับทาเหล็ก ค่าแรงขูดล้างสีผนังเดิมโรงเรียน
บ้านหนองยายแม็ม ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
5467 อาคารเรียนป1ก. งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม ต.นาท่าใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5468 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปชง202/26 เปลี่ยนฝ้าเพดานยิบซั่มอบร์ดหนา คร่วมชุบโลหะสังกะสี ติดช่องตาข่าย
พร้อมคร่วมเหล็ก ทาสี
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม พืน้ ถนนหรือทางเท้าปูบล๊อกหนาโรงเรียนบ้านป่าแก่ ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

100,000
149,400

5469 โรงอาหารแผงตาข่ายโครงเหล็ก พร้อมติดตั้งโรงเรียนบ้านช่อง ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง
5470 รั้ว ทาสี สนามเด็กเล่น ทาสี อาคารอเนกประสงค์ ทาสี อาคารห้องสมุด งานหลังคา ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนบ้านบกหัก ต.หาดส้าราญ อ.หาดส้าราญ จ.ตรัง
5471 เทพืน้ อาคารเรียนหนา 15 ซม. ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบขนาด 12x12 นิว้ ทาสีอะครีลิคโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ ต.
หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5472 โรงอาหาร ปูกระเบือ้ ง, ติดตั้งถังบ้าบัดน้้าเสียเดินท่อ,ก็อกน้้า อ่างอเนกประสงค์,เคาเตอร์ล้างจาน ,ปูกระเบือ้ ง
ภายในโรงเรียน โรงเรียนวัดหนองสมาน ต.หาดส้าราญ อ.หาดส้าราญ จ.ตรัง
5473 ห้องสมุด งานผนังกระจก ทาสี หน้าต่างโรงเรียนบ้านทุง่ หนองแห้ง ต .ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
5474 อาคารอเนกประสงค์แบบ อก.ตรง 301 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ครอบสัน โค้ง ครอบตะเฆ่ ฝ้ายิบซั่ม ค่ารื้อและ
ขนโรงเรียนบ้านควนปริง ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5475 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 รื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นเรียบคร่าวโครงไม้ เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 ม.ม. แบบ
มีฟอยด์ คร่าวโลหะชุบสังกะสีโรงเรียนบ้านเขาติง ต.ลิพงั อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
5476 อาคารอเนกประสงค์ อก.ตร.301 งานเหล็กท่อเคลือบสังกะสี พร้อมเหล็กตาข่ายโรงเรียนบ้านท่าเทศ ต.สุโสะ อ.
ปะเหลียน จ.ตรัง
5477 อาคารเอนกประสงค์ 202/26
เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาลอนคู่ รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา ติดโครงตาข่ายเหล็กหน้าต่าง
ทาสีน้าอะคริลิคภายในโรงเรียนบ้านโคกรัก ต.ตะเสะ อ.หาดส้าราญ จ.ตรัง

100,000
100,000

5478 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 4 ห้องเรียน ทาสีอาคารเรียน ภายใน-ภายนอก สีน้ามันทาไม้ สีทาพืน้ กันเชื้อรา
ค่าแรงขูดล้างสีโรงเรียนบ้านห้วยลึก ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง
5479 อาคารเอนกประสงค์ ทาสีอะครีลิค 100% มอกใ 272-2549 ภายนอก รั้ว ติดตั้งรั้วแบบโปร่งไม่ตอกเสาเข็ม ทาสี
รั้ว ถมดิน หินคลุกโรงเรียนบ้านห้วยม่วง ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
5480 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/2526 รื้อถอนวัสดุหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา อาคารเรียนแบบ 017
ทาสีอาคารเรียน เปลี่ยนบานประตูไม้อัดโรงเรียนบ้านย่านตาขาว ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
5481 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คลส)กว้าง 4 ม.หนา 12.5 ซม.โรงเรียนบ้านท่าบันได ต.ทุง่ กระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

150,000

(5466)
(5467)
(5468)

(5469)
(5470)
(5471)
(5472)
(5473)
(5474)
(5475)
(5476)
(5477)

(5478)
(5479)
(5480)
(5481)

150,000
100,000
99,400

150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000

150,000
200,000
150,000

หน ้าที่ 214

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(5482)

5482 อาคารเรียนแบบ ป1 ก ขนาด 5 ห้องเรียน เปลี่ยนประตูเหล็กดัด เหล็กดัดบานหน้าต่าง ตะแครงเหล็กดัดประตู
หน้าต่าง ทาสีอาคารเรียนภายใน ภายใน เปลี่ยนอ่างล้างหน้า แบบมีขาตั้งพืน้ โรงเรียนวัดนางประหลาด ต.โคก
สะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง

150,000

(5483)

5483 อาคารเรียนแบบ 017 8 ห้องเรียน ทาสีน้าอะครีลิค 100% มอก.272 ภายนอก
อาคารเรียนแบบ 105/29 8 ห้องเรียน ทาสีน้าอะครีลิค 100%มอก.272 ภายนอกโรงเรียนบ้านนาทะเล ต.ตะเสะ
อ.หาดส้าราญ จ.ตรัง

150,000

(5484)

5484 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนประตูสไลด์ ช่องแสงอลูมิเนียม หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียน ห้องสมุด ประตูสไลด์
เดี่ยว อลูมิเนียน หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม เหล็กดัดหน้าต่างโรงเรียนวัดปากปรน ต.หาดส้าราญ อ.หาด
ส้าราญ จ.ตรัง

150,000

(5485)

5485 อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน พร้อมโครงสร้าง ทาสี ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบางยาง ต .นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง
จ.ตรัง
5486 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.203/26 เปลี่ยนฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. เคราโลหะชุบสังกะสี เปลี่ยนประตู
อลูมิเนียมบานเลื่อนขนาด 90x2.30 ม.โรงเรียนบ้านโคกทราย ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
5487 ห้องสมุด เปลี่ยนประดูเลื่อนอลูมิเนียม หน้าต่างบานเลื่อน ปิดช่องลมด้วยแผ่นสมาร์บอร์ด เปลี่ยนฝ้าเพดาน ท้า
ฝ้าหลุม ทาสี ติดไฟดาวไลด์ ไฟหลอดกลมโรงเรียนวัดควนวิไล ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
5488 อาคารเด็กเล็ก งานหลังคาโรงเรียนบ้านกลางนา ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5489 รั้ว งานประตูรั้ว อาคารเรียน ป1ก และ สปช.105/29 งานประตู ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
๓๙ ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5490 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดินลูกรัง คอนกรีตผสมเสร็จ เหล็กไวด์เม็ทด์โรงเรียนบ้านทุง่ ปาหนัน ต.ลิพงั อ.
ปะเหลียน จ.ตรัง
5491 งานหลังคาโครงเหล็กครอบทางเดินระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านไร่พรุ ต.น้้าผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5492 อาคารเรียน แบบ ป1 ก ทาสีเก่าภายนอก
ิอาคารเรียน แบบป.1ก ทาสีเก่าภายนอก
อาคารอเนกประสงค์ ทาสีอาคารเรียนเก่าภายนอกโรงเรียนวัดสันติวัน ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

150,000

5493 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ เปลี่ยนประตูสไลด์ เปลี่ยนหน้าต่างบานเลื่อน กั้นกระจบบานทึบ กั้นผนังเบา เปลี่ยนฝ้า
เพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5494 อาคารเรียนแบบ ป 1ก ปูกระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโคกมะม่วง ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง
จ.ตรัง
5495 อาคารเรียน เปลี่ยนผนังกระเบือ้ งซีเมนต์ ทาสี บัวผ้าเพดาน ไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนทุง่ ไทรทอง ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน
จ.ตรัง
5496 อาคารส้านักงาน งานพืน้ งานหน้าต่าง บ้านพักผู้อ้านวยการสพป.ตรัง เขต 1 ถมหินคลุก ทาสีรั้วโรงเรียนสพป.
ตรัง เขต 1 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5497 ซ่อมแซมส้วม มุงกระเบือ้ งหลังคา ติดตั้งประตูช่องแสง/ระบายอากาศ งานผนัง งานสุขภัณฑ์ งานเดินท่าโสโครก
โรงเรียนวัดโหละคล้า ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
5498 อาคารเรียนแบบ 017 เปลี่ยนฝ้าเพดานอาคารเรียน รื้อถอนฝ้ายิบซั่มโรงเรียนบ้านคลองเต็ง ต.นาท่ามเหนือ อ.
เมืองตรัง จ.ตรัง
5499 อาคารเรียน ป1ก 5 ห้อง ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ อาคารเรียน ป1ก 4 ห้อง ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดสาริกา
ราม ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5500 โรงอาหาร งานรางน้้าสแตนเลส อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดท่าพญา ต .ท่าพญา อ.ปะเหลียน
จ.ตรัง

150,000

(5486)
(5487)
(5488)
(5489)
(5490)
(5491)
(5492)

(5493)
(5494)
(5495)
(5496)
(5497)
(5498)
(5499)
(5500)

150,000
100,000
99,500
150,000
100,000
150,000
100,000

100,000
100,000
300,000
100,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 215

หน่วย : บาท

รายการ
(5501)
(5502)
(5503)
(5504)
(5505)
(5506)
(5507)
(5508)
(5509)
(5510)
(5511)
(5512)
(5513)
(5514)
(5515)
(5516)
(5517)
(5518)
(5519)
(5520)
(5521)
(5522)
(5523)
(5524)
(5525)
(5526)
(5527)

5501 อาคารห้องสมุดโรงเรียน เปลี่ยนประตูอลูมีเนียม หน้าต่างอลูมิเนียม ช่องแสง ทาสี ติดตั้งเหล็กดัด ฝ้าเพดานแผ่น
เรี้ยบโรงเรียนวัดไม้ฝาด ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
5502 ปูกระเบือ้ งและทาสีอาคารเรียน ป.1 ก อาคารเรียนอก.ตร.101 และอาคารเรียน สปช.102/26โรงเรียนบ้านไส
มะม่วง ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
5503 ซ่อมแซมเพดาน หลังคา ทาสีอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดกาญจน์บริรักษ์ ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
5504 ติดตั้งฝ้าเพดานอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเขา ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
5505 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาห้องสมุด 480 แผ่น พร้อมอุปกรณ์, ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานห้องสมุด 123 ตรม.,เปลี่ยน
กระเบือ้ งโรงฝึกงาน 300 แผ่น พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง
5506 เทคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารอเนกประสงค์หอ้ งสมุด หน้าอาคารเรียนป.1 ก หน้าอาคารโรงอาหาร และ
ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านวังหลาม ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
5507 งานปรับปรุงงานพืน้ งานประตูหน้าต่าง อาคารเรียน ป. 1 กโรงเรียนบ้านต้นไทร ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง
5508 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้ายิปซั่ม อาคารเรียน อก ตร 101โรงเรียนบ้านน้้าพราย ต.ปากคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
5509 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน ป.1 กโรงเรียนบ้านท่ามะปราง ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
5510 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วคอนกรีต โรงเรียนหาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
5511 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านทุง่ อิฐ ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง
5512 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารเรียน ป 1 ก อาคารห้องสมุด อาคารชั่วคราวโรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง ต .นาเมือง
เพชร อ.สิเกา จ.ตรัง
5513 ปรับระดับพืน้ ปูนทรายห้องเรียน ซ่อมผิวหินขัด ซ่อมบัวเชิงผนังหินขัดหล่อในที่ อาคารเรียน ป 1 กโรงเรียนวัด
เขาวิเศษ ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
5514 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสีอาคาร อาคารเรียนแบบ อก ตร.โรงเรียนบ้านในปง ต.อ่าวตง อ.
วังวิเศษ จ.ตรัง
5515 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโครงสร้างเหล็กหน้าอาคารเรียน สปช. 105/29โรงเรียนวัดบางดี ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.
ตรัง
5516 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา อาคารเรียน ป 1 กโรงเรียนวัดควนไทร ต.ปากคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
5517 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา อาคารเรียน ป 1 กโรงเรียนบ้านวังล้า ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
5518 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดวารีวง ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง
5519 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าห้องส้วมโรงเรียนบ้านสาย
ควน ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
5520 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน ป 1 กโรงเรียนบ้านทุง่ ขี้เหล็ก ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
5521 ปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียนแบบ สปช 105/29โรงเรียนบ้านควนหนองกก
ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง
5522 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตูกระจก อาคารเรียน ป 1 ก ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนหน้าต่าง ทาสีภายนอก ภายใน
อาคารเรียนสร้างเองโรงเรียนบ้านล้าช้าง ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง
5523 ซ่อมแซมทาสีภายนอก ซ่อมเปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ด ซ่อมเปลี่ยนฝ้ายิปซั่มหนา เปลียนประตู อาคารเรียน สปช.
203/26 โรงเรียนบ้านผมเด็น ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
5524 ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน รางน้้า ทาสีภายนอก อาคารเรียน ป 1 ก ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านบางพระ ต.วัง
มะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
5525 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารเรียน 105/29โรงเรียนบ้านบางคราม ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
5526 ซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา อาคารเรียนแบบสามัญโรงเรียนบ้านไร่ออก ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
5527 ซ่อมแซม ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี อาคารเรียน สปช. 105/29โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.
ตรัง

จานวนเงิน
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
200,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 216

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(5528)
(5529)

5528 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหิน ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
5529 ซ่อมฝ้าเพดาน หน้าต่าง อาคารเรียน สปช 103/26โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

150,000
149,400

(5530)

5530 ทาสีภายนอก ภายใน อาคารเรียน ป 1 ก, อาคารเรียน สปช.105/29 2 หลัง อาคารอเนกประสงค์ ,ส้วม 2 หลัง
โรงเรียนบ้านโตน ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง
5531 ทาสีรั้วโรงเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงอาหารโรงเรียนบ้านท่าส้ม ต.บ่อน้้าร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง
5532 ซ่อมเปลี่ยนประตูเหล็กม้วน อาคารเรียนแบบ 406/26 ซ่อมผนังคอนกรีต ฉาบปูน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคาร
เรียนแบบ สปช. 105/26โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
5533 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ อาคารเรียน สปช 102/26โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง
5534 ซ่อมเปลี่ยนฝาผนัง อาคารเรียนแบบ สปช. 017โรงเรียนบ้านปาเต ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง
5535 ซ่อมเปลี่ยนประตู อาคารเรียน สปช 102/26 ,ทาสีภายนอก ภายใน ห้องน้้า ทาสีภายนอก ภายใน โรงอาหาร,
ทาสีรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านจิจิก ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
5536 ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน อาคารเรียน ป 1 กโรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
5537 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน ป 1 กโรงเรียนบ้านหน้าเขา ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
5538 ซ่อมเปลี่ยนหน้าต่าง ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารอเนกประสงค์ ซ่อมเปลี่ยนหน้าต่างบานเลื่อนอาคารเรียน แบบ 017
โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
5539 ซ่อมถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดควนธานี ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง
5540 ทาสีภายนอก อาคารเรียน ป 1 กโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม ต.คลองชีล้อม อ.กันตัง จ.ตรัง
5541 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง
5542 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน 107/26 โรงเรียนบ้านบางหมาก ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง
5543 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน สปช 102 และ สปช 103โรงเรียนบ้านนาเกลือ ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง
5544 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน สปช 102/26 ทาสีรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองคล้า ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

150,000

5545 ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน บัวฝ้าเพดาน อาคารเรียนแบบ สปช 102/26โรงเรียนบ้านหลังเขา ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ
จ.ตรัง
5546 ทาสีภายนอก ภายใน อาคารเรียนแบบ สปช 102/26 ซ่อมเปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา อาคารเรียนแบบ ป 1 กโรง
เรียนบ้านล้าแพะ ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
5547 ซ่อมปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนเหล็กดัดประตู หน้าต่าง เปลียนประตูมงุ้ ลวด เปลี่ยนหน้าต่างมุง้ ลวด อาคารเรียน ป 1
กโรงเรียนบ้านแหลม ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง
5548 ซ่อมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านดุหนุ ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
5549 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียนแบบ สปช 105/29โรงเรียนบ้านแหลมไทร ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
5550 ทาสี อาคารเรียน ป 1 ก และอาคารเรียน สปช 107/26โรงเรียนบ้านกันตังใต้ ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง
5551 ซ่อมเปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน ป 1 กโรงเรียนบ้านไสบ่อ ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
5552 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน ป 1 ก และ สปช 102/26โรงเรียนบ้านพรุจูด ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
5553 ซ่อมเปลี่ยนฝ้ายิปซัม อาคารเรียน ป 1 กโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง
5554 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนกระดานด้า ซ่อมพืน้ ระเบียงอาคาร อาคารเรียน 017/29 โรงเรียนวัดน้้า
ฉ่า ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
5555 ซ่อมเปลี่ยนหลังคา โรงอาหารโรงเรียนบ้านไชยภักดี ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
5556 ซ่อมเสาธงโรงเรียน ซ่อมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านแหลมมะขาม ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
5557 ซ่อมเปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา อาคารเรียน ป 1 กโรงเรียนบ้านนาเหนือ ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
5558 ทาสีภายใน อาคารเรียน สปช 102/26โรงเรียนบ้านน้้าฉา ต.โคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง

150,000

(5531)
(5532)
(5533)
(5534)
(5535)
(5536)
(5537)
(5538)
(5539)
(5540)
(5541)
(5542)
(5543)
(5544)
(5545)
(5546)
(5547)
(5548)
(5549)
(5550)
(5551)
(5552)
(5553)
(5554)
(5555)
(5556)
(5557)
(5558)

150,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000

100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
147,400
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 217

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(5559)

5559 ซ่อมแซมปรับพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ซ่อมเปลี่ยนสุขภัณฑ์หอ้ งน้้า ทาสีอาคาร ซ่อมประตูอลูมิเนียม ซ่อมเปลี่ยนท่อน้้า
ส้วม รย 601/43 ซ่อมเปลี่ยนเหล็กดัด ประตู หน้าต่าง อาคารเรียน ป 1 กโรงเรียนบ้านห้วยไทร ต.นาเมืองเพชร
อ.สิเกา จ.ตรัง

100,000

(5560)

5560 อาคารเรียน ป 1 ก ซ่อมเปลี่ยนผ้าเพดาน ทาสีภายใน เปลี่ยนกระจกฝ้าโรงเรียนบ้านหนองยูง ต.เขาขาว อ.ห้วย
ยอด จ.ตรัง
5561 ทาสีภายนอกอาคารเก่า แบบ อก.ตร.101 ติดตั้งตะแกรงเหล็กอาคารประกอบโรงเรียนบ้านคลองลุ ต.คลองลุ อ.
กันตัง จ.ตรัง
5562 ติดตั้งฝ้าเพดานกระเบือ้ งแผ่นเรียบ และติดตั้งรางน้้าสังกะสี อาคารเรียน แบบ สปช.101/26โรงเรียนบ้านจุปะ ต.
กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง
5563 ทาสีรั้วโรงเรียน ซ่อมคันคูถนน และคูสนามโรงเรียนโรงเรียนวัดนาวง ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
5564 อาคารอเนกประสงค์ ซ่อมหน้าต่างกระจกบานเลื่อน ประตูกระจก ก่อผนังอิฐฉาบปูนเรียบ ทาสีโรงเรียนบ้านเกาะ
ลิบง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
5565 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ทาสีภายในอาคารเรียนโรงเรียนวัดไตรสามัคคี ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
5566 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด โรงอาหารโรงเรียนบ้านควนพญา ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

100,000

5567 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนตาข่ายกั้นห้องโรงเรียนบ้านห้วยน้้าเย็น ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
5568 ปูกระเบือ้ งเคลือบอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโคกยาง ต.โคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง
5569 อาคารเรียน ป 1 ก ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทุง่ ยาง ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
5570 ซ่อมทางเท้า พร้อมหลังคาโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง
5571 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน แบบ ป.1 กโรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง
5572 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ครอบกระเบือ้ ง พร้อมค่ารื้อถอนโรงเรียนบ้านเขาพรุ
เสม็ด ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
5573 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ซ่อมประตูหน้าต่าง ,อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โครงหลังคา
ไม้ ซ่อมเสาคอนกรีตและผนังห้อง ติดตั้งประตูกระจก หน้าต่างกระจกบานเลื่อน ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ
โรงเรียนบ้านหนองหมอ ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000

(5574)

5574 อาคารอเนกประสงค์ และโรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านหนองราโพ ต .ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

100,000

(5575)

5575 ถมดินปรับพืน้ และปูพนื้ กระเบือ้ งเซรามิก เปลี่ยนโถส้วม ซ่อมฝาผนัง หน้าต่าง และทาสี อาคารเรียน แบบ ป .1
กโรงเรียนบ้านควนตัง ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
5576 ทาสีอาคารเก่า ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ อาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านท่าปาบ ต.บ่อน้้าร้อน อ.กันตัง
จ.ตรัง
5577 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านทอนเหรียน ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง
5578 ?อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสีโรงเรียนบ้านบางเตา ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
5579 ติดตั้งฝ้าเพดานกระเบือ้ งแผ่นเรียบคร่าวไม้เนือ้ แข็ง อาคารเรียน แบบ ป.1 กโรงเรียนบ้านย่านซื่อ ต.ย่านซื่อ อ.
กันตัง จ.ตรัง
5580 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 ซ่อมแซมฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ดโรงเรียนบ้านต้นปรง ต.วังมะปรางเหนือ
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
5581 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ซ่อมเปลี่ยนประตูบาน่เหล็ก อาคารเรียน ป 1 กโรงเรียนบ้านไสต้นวา ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
5582 เปลี่ยนฝ้าเพดานกระเบือ้ งแผ่นเรียบ ทาสี อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26โรงเรียนวัดปากแจ่ม ต.ปาก
แจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

100,000

(5561)
(5562)
(5563)
(5564)
(5565)
(5566)
(5567)
(5568)
(5569)
(5570)
(5571)
(5572)
(5573)

(5576)
(5577)
(5578)
(5579)
(5580)
(5581)
(5582)

149,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000

150,000

100,000
150,000
100,000
99,700
200,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 218

หน่วย : บาท

รายการ
(5583)

จานวนเงิน

5583 ทาสีภายนอก อาคารเรียน แบบ ป.1 ก และ แบบ อก.ตร.101, ปูพนื้ กระเบือ้ งเซรามิก โรงอาหารโรงเรียนบ้าน
หนองศรีจันทร์ ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง
5584 เปลี่ยนฝ้าเพดานกระเบือ้ งแผ่นเรียบ ทาสี อาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านล้าภูรา ต.ล้าภูรา อ.ห้วย
ยอด จ.ตรัง
5585 อาคาเรียน ป 1 ก ขนาด 2 ห้องเรียน ทาสี
อาคารเรียน ป 1 ก ขนาด 4 ห้องเรียน ทาสี
อาคารเรียน สปช 102/26 ทาสีโรงเรียนบ้านห้วยต่อ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

150,000

(5586)

5586 เปลี่ยนฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด คร่าวอลูมิเนียนที.บาร์. และคร่าวโลหะชุบสังกะสี อาคารเรียน แบบ สปช.102/26
;ปลี่ยนฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด คร่าวอลูมิเนียมที.บาร์.อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านควนอารี ต.บางดี อ.ห้วย
ยอด จ.ตรัง

100,000

(5587)

5587 ซ่อมแซมส้วมระดับนักเรียนอนุบาล แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) ขนาด 4 ทีน่ งั่ โดยซ่อมพืน้ คอนกรีต เสาคอนกรีตและ
คานคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูพนื้ ส้าเร็จรูป ทาสีกันสนิม เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนบล๊อคช่องแสง ติดตั้งฝ้า
เพดานแขวน ก่อผนังคอนกรีตบล๊อคโรงเรียนวัดคีรีวิหาร ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

150,000

(5588)

5588 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ อาคารเรียน แบบ ป.1 ก และอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทุง่ สมอ ต.ควนเมา อ.รัษฎา
จ.ตรัง
5589 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ซ่อมหน้าต่าง เปลี่ยนฝ้าเพดาน อาคารเรียน แบบ 017 ; ซ่อมพืน้ โรงอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขัดหยาบ โรงอาหารโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
5590 ติดตั้งฝ้าเพดาน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา อาคารเรียน แบบ สปช.105/29, ซ่อมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านบาตูปเู ต๊ะ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
5591 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ทาสี และติดตั้งเหล็กดัดประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านบาตูปเู ต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา ต.
เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
5592 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีภายนอก อาคารเรียน อก ตร 101โรงเรียนบ้านเกาะเต่า ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
5593 ซ่อมเปลี่ยนบันได ทาสีภายนอกภายใน ทาสีชั้นวางหนังสือ ทาสีฝ้าเพดาน ซ่อมเปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา อาคาร
ห้องสมุด ทาสีรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง
5594 ซ่อมเปลี่ยนฝ้าหน้าต่าง อาคารเรียน ป 1 ก
ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงอาหารโรงเรียนบ้านควนตุ้งกู ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
5595 ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนบานประตู หน้าต่าง ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน สปช
106/26 และห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านฉางหลาง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
5596 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก ทาสีอาคารเก่าภายนอกและภายใน ติดตั้งเหล็กดัดประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านพรุใหญ่
ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง
5597 ซ่อมเปลี่ยนหลังคา และไม้้โครงหลังคา อาคารเรียน ป 1 ขโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501) ต.ห้วยนาง อ.ห้วย
ยอด จ.ตรัง
5598 อาคารเรียน ป 1 ก ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง ซ่อมเปลี่ยนบานหน้าต่าง ประตูโรงเรียนวัดถ้า้ พระพุทธ ต.หนองบัว
อ.รัษฎา จ.ตรัง
5599 อาคารแบบอื่น ๆ สร้างเอง ซ่อมเปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ติดตั้งฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านทุง่ ศาลา ต .บางกุ้ง อ.ห้วย
ยอด จ.ตรัง
5600 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก ท้าผนังซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ คร่าวไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.
กันตัง จ.ตรัง
5601 อาคารเรียน ป 1 ก ติดตั้งฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง
5602 อาคารเรียน สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านทุง่ ยางงาม ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

100,000

(5584)
(5585)

(5589)
(5590)
(5591)
(5592)
(5593)
(5594)
(5595)
(5596)
(5597)
(5598)
(5599)
(5600)
(5601)
(5602)

150,000
150,000

200,000
150,000
100,000
150,000
100,000
140,100
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 219

หน่วย : บาท

รายการ
(5603)
(5604)
(5605)
(5606)
(5607)
(5608)
(5609)
(5610)
(5611)
(5612)
(5613)
(5614)
(5615)
(5616)
(5617)
(5618)
(5619)

(5620)
(5621)
(5622)
(5623)
(5624)
(5625)

จานวนเงิน

5603 อาคารเรียน แบบ ป. ก เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ด ปูกระเบือ้ ง ทาสี เปลี่ยนระบบไฟฟ้าฝ้า
เพดานโรงเรียนวัดสิทธิโชค ต.ล้าภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
5604 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 รื้อถอนฝ้าเพดานเดิม ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด ติดตั้งรางน้้าโรงเรียนบ้าน
คลองคุ้ย ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
5605 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จ้านวน 2 หลัง ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบพร้อมทาสี เปลี่ยนประตูกระจกบาน
เลื่อน หน้าต่างบานเลื่อนโรงเรียนบ้านเขากอบ ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
5606 อาคาร อก ตร 103 เปลี่ยนประตู ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนท่อน้้า ทาสี ห้องน้้า ซ่อมแซมรั้ว โรงเรียนบ้านเหนือ
คลอง ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
5607 ซ่อมรั้วคอนกรีตโรงเรียนโรงเรียนบ้านไทรบ่วง ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง
5608 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก?ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด บุผนังไม้อัดห้องคอมพิวเตอรโรงเรียนบ้านควนเลียบ ต.
หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
5609 อาคารเรียน แบบองค์การ ป.1 ก ซ่อมแซมประตูและหน้าต่างไม้, ติดตั้งเหล็กดัดประตู หน้าต่าง พร้อมทาสี,ทาสี
โรงเรียนบ้านหัวหิน ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
5610 อาคารโรงอาหาร ซ่อมเปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ ง ซ่อมรางน้้าฝนโรงเรียนบ้านน้้าราบ ต .บางสัก อ.
กันตัง จ.ตรัง
5611 อาคารเรียน ป 1 ก ซ่อมเปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านช่องหาร ต.วังมะปราง
เหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
5612 ซ่อมแซมเหล็กดัดอาคารเรียน สปช.105/29 ซ่อมแซมขอบถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองสองพีน่ ้อง ต .
หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
5613 เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าอาคารส้านักงานโรงเรียนสพป.ตรัง เขต 2 ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
5614 ปูกระเบือ้ งเคลือบอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนวัดทุง่ ใหญ่ ต.ท้าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
5615 อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านพรุเตย ต.กะลาเส อ.สิเกา
จ.ตรัง
5616 ซ่อมแซมรั้วหน้าโรงเรียนโรงเรียนบ้านทุง่ ต่อ ต.ทุง่ ต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
5617 ปรับภูมิทศั น์โรงเรียน โดยปูพนื้ ลานหน้าเสาธงด้วยคอนกรีตและบล๊อคปูพนื้ โรงเรียนบ้านหาดยาว ต .เกาะลิบง อ.
กันตัง จ.ตรัง
5618 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปลี่ยนประตุบานสวิง หน้าต่างบานกระทุง้ กระจกช่องแสง เปลี่ยนฝ้าเพดานและระบบ
ไฟฟ้าฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง
5619 อาคารเรียน ป 1 ก ซ่อมเปลี่ยนหน้าต่าง
บ้านพักครู ซ่อมเปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารห้องสมุด ซ่อมประตูเหล็ก หน้าต่าง โรงอาหาร
ซ่อมเปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โรงเรียนบ้านควนหนองยาง ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง

100,000

5620 ซ่อมถนนคอนกรีต โรงเรียนบ้านบางเป้า ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง
5621 อาคารเรียน ป 1 ก เปลี่ยนบานประตู หน้าต่าง อาคารประกอบ เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มโรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์
ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
5622 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง
5623 อาคาร ป 1 ก เปลี่ยนประเบือ้ งหลังคา ซ่อมผนัง ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านบางค้างคาว
ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
5624 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคาร อก ตร 101 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียน
บ้านคลองโตน ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
5625 ซ่อมฝ้าเพดานอาคารเรียน ป1 ก อาคารเรียนอก.ตร. และอาคารโรงฝึกงานโรงเรียนบ้านบางสัก ต.บางสัก อ.
กันตัง จ.ตรัง

150,000
100,000

150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
144,400
150,000
300,000
100,000
150,000
150,000
100,000
99,800
100,000

100,000
100,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 220

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(5626)

5626 อาคารเรียน สปช 107 หลังที่ 1 ซ่อมเปลี่ยนหน้าต่าง ปูพนื้ กระเบือ้ ง ซ่อมผนัง อาคารเรียน สปช 107 หลังที่ 2
ซ่อมเปลี่ยนหน้าต่าง อาคารเรียน สปช 105/29 ซ่อมหน้าต่าง ประตู ระบบไฟฟ้า โรงอาหาร ซ่อมตะแกรงเหล็ก
ซ่อมทางเท้า โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง

200,000

(5627)

5627 ซ่อมเปลี่ยนหน้าต่างวงกบอาคารเรียน ป.1ก และอาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนวัดเขาพระ ต.คลองปาง
อ.รัษฎา จ.ตรัง
5628 ซ่อมเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน ป.1ก จ้านวน 2 หลังโรงเรียนบ้านคลองมวน ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง
5629 อาคารเรียน สปช 105/29 ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดควนเมา ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง
5630 อาคารอเนกประสงค์ ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน
อาคารเรียนแบบ ป 1 ก ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านแตะหร้า ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง
5631 ทาสี เปลี่ยนประตู เปลี่ยนเหล็กดัดอาคารเรียน ป.1ก เปลี่ยนหน้าต่าง ทาสีอาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนวัด
โคกเลียบ ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง
5632 อาคารเรียน สปช 102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี เปลี่ยนหน้าต่าง เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนกมลศรี ต.กะลาเส อ.สิ
เกา จ.ตรัง
5633 ทาสี เปลี่ยนฝ้าเพดาน ประตูเหล็กอาคารอเนกประสงค์ ทาสี ซ่อมเปลี่ยนเหล็กดัดอาคารเรียน สปช. 202/2526
อาคาร อก.ตร.1 ต.โรงเรียนบ้านซา ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
5634 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก ติดตั้งฝ้าเพดานภายในฉาบเรียบโรงเรียนบ้านหนองมวง ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง
5635 อาคารเรียน 017 งานทาสีโรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด
5636 อาคารเรียน สปช.103/26 งานทาสี อาคารเรียน ป.1 ข งานทาสีโรงเรียนวัดดินแดง ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด

150,000

5637 อาคารเรียน สปช.102/26 งานรางน้้า งานประตูและหน้าต่าง อาคารเรียน สปช.103/26 งานรางน้้า งานประตู
และหน้าต่างโรงเรียนบ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด
5638 อาคารเรียน ป.1 ข งานรื้อถอน งานพืน้ โรงเรียนวัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ
จ.ตราด
5639 อาคารเรียน ป.1 ข หลังที่ 1 และ หลังที่ 2 งานทาสีโรงเรียนบ้านสวนใน ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
5640 อาคารเรียน ป.1 ข งานพืน้ งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนบ้านนาเกลือ ต.ช้าราก อ.เมืองตราด จ.ตราด
5641 อาคารเรียน ป.1 ข งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านเนินดินแดง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
5642 อาคารเรียน ป.1 ข เปลี่ยนพืน้ ไม้ งานพืน้ งานรื้อถอนโรงเรียนวัดท่าหาด ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
5643 อาคาร ป.1 ข งานพืน้ งานหลังคา อาคารประกอบ งานพืน้ งาทาสีโรงเรียนวัดบางปิดบน ต .บางปิด อ.แหลมงอบ
จ.ตราด
5644 อาคารเรียน ป.1 ข งานทาสีโรงเรียนบ้านเปร็ดใน ต.ห้วงน้้าขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด
5645 อาคารเรียน สปช.105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ งานผนังคอนกรีตโรงเรียนวัดตะกาง ต.ตะกาง อ.เมืองตราด
จ.ตราด
5646 อาคารเรียน ป.1 ข และ 017 งานรื้อถอน งานหลังคาโรงเรียนบ้านบางปรง ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด
5647 อาคารเรียน ป.1ข งานสีโรงเรียนวัดหนองคันทรง ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด
5648 อาคารเรียน ป.1 ข ใต้ถุนสูง งานทาสีโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
5649 อาคารเรียน 105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดพนมพริก ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
5650 อาคารเรียน 105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
5651 อาคารเรียน 105/29 งานรื้อถอน งานหลังคาโรงเรียนวัดเสนาณรงค์ ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด
5652 อาคารเรียน ป.1 ข งานรางน้้าสแตนเลสโรงเรียนวัดสลัก ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
5653 อาคารเรียน ป.1 ข งานเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง อาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร) งานเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง
โรงเรียนบ้านมณฑล ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด

100,000

(5628)
(5629)
(5630)
(5631)
(5632)
(5633)
(5634)
(5635)
(5636)
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(5638)
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(5648)
(5649)
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199,900
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
99,300
100,000
100,000
97,800
100,000
100,000
99,600
100,000
100,000
99,700
100,000
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รายการ
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(5659)
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(5662)
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(5668)
(5669)
(5670)
(5671)
(5672)
(5673)
(5674)
(5675)
(5676)
(5677)
(5678)

จานวนเงิน

5654 อาคารเรียน สปช.101/26 งานบันได งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนวัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง ต .
แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
5655 อาคารเรียน สปช.105/29 งานปูพนื้ กระเบือ่ งโรงเรียนบ้านโขดทราย ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
5656 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านตาหนึก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
5657 อาคารเรียน สปช.105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด

100,000

5658 อาคารเรียน 017 งานมุง้ ลวด งานพืน้ โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบลู อุปถัมภ์) ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.
ตราด
5659 อาคารเรียน 017 งานทาสีโรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์) ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
5660 อาคารเรียน สปช.104/26 งานผ้าเพดานโรงเรียนบ้านคลองแอ่ง ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
5661 อาคารเรียน 017 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิม่ ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) ต.ท่าโสม อ.เขา
สมิง จ.ตราด
5662 อาคารเรียน ป.1 ข งานรางน้้าโรงเรียนบ้านจัดสรร ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
5663 อาคารเรียน สปช.105/29 งานล้างท้าความสะอาดพืน้ ผิว งานทาสีโรงเรียนบ้านท่าประดู่ ต.วังกระแจะ อ.เมือง
ตราด จ.ตราด
5664 อาคารอนุบาล (สร้างเอง) งานฝ้า งานสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด
5665 อาคารห้องสมุด งานสี อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ ปรับปรุงภูมิทศั น์ งานลานพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก
โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด
5666 อาคารห้องสมุด งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านคลองเจ้า ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด
5667 อาคารเรียเอนกประสงค์ 312 งานมุงหลังคา งานฝ้าเพดาน-ผนังบังแดด งานประตู -หน้าต่าง งานพืน้ งานทาสี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด
5668 อาคารเอนกประสงค์ 312 (โรงอาหาร) งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ อาคารเอนกประสงค์ 312 (ห้องสมุด) งานปู
พืน้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
5669 อาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง งานรื้อถอน งานพืน้ งานหน้าต่าง งานผนัง งานสีโรงเรียนวัดห้วงน้้าขาว ต .
ห้วงน้้าขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด
5670 อาคารเอนกประสงค์ศูนย์การเรียนรู้ งานเหล็กโครงสร้างรูปภัณฑ์ งานมุงหลังคาโรงเรียนบ้านทุง่ ไก่ดัก ต.ท่ากุ่ม อ.
เมืองตราด จ.ตราด
5671 ปรับปรุงภูมิทศั น์ งานรางระบายน้้ามาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
5672 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) งานรื้อถอน งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว ต.เกาะกูด อ.
เกาะกูด จ.ตราด
5673 ส้วม งานสุขภัณฑ์ งานพืน้ งานผนัง งานประตูโรงเรียนบ้านเนินตาแมว ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
5674 ส้วมแบบกรมสามัญ 2 ห้อง งานพืน้ งานฉาบปูน งานประตู งานทาสี ส้วมแบบกรมสามัญ 5 ห้อง งานพืน้ งาน
ฉาบปูน ปรับปรุงภูมิทศั น์ทางเดินโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด
5675 ส้วม 401 4ทีน่ งั่ งานหลังคา งานพืน้ งานผนัง งานทาสี งานประตู งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง ต .
คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
5676 อาคารเรียนแบบ 017 งานทาสี โรงเรียนบ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) ต.ทุง่ นนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด
5677 อาคารเรียน 104/26 งานทาสี งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดสะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.
ตราด
5678 อาคารเรียน 102/26 งานประตู งานรางน้้า บ้านพักครู 2 หลัง งานหลังคา งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบ้านปะ
เดา ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
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100,000
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100,000
100,000
100,000
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100,000
100,000
100,000
100,000
99,500
100,000
100,000
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150,000

หน ้าที่ 222

หน่วย : บาท

รายการ
(5679)

จานวนเงิน

5679 อาคารเรียน ป.1 ข งานทาสี อาคารเรียน สปช.103/26 (อนุบาล) งานมุง้ ลวดโรงเรียนวัดบางปรือ ต.ห้วยแร้ง อ.
เมืองตราด จ.ตราด
5680 อาคารเรียนปฐมวัย งานรื้อถอน งานหลังคา งานประตูโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด
5681 อาคารเรียนแบบ 017 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ อาคารเอนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัด
ประณีต ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด
5682 อาคารเรียน ป.1 ข งานขัดพืน้ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ งานทาสีภายใน-ภายนอกโรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ ต.
หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด
5683 อาคารเรียน 017 งานประตู อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านเกษมสุข ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด

149,900

5684 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บ้ารุง) ต.วังกระแจะ อ.
เมืองตราด จ.ตราด
5685 อาคารเรียน วันครู งานพืน้ อาคารเอนกประสงค์ งานฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลวัดน้้าเชี่ยว ต.น้้าเชี่ยว อ.แหลม
งอบ จ.ตราด
5686 อาคารเรียน 105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดช้างทูน ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด
5687 อาคารเรียนชั่วคราวแบบกรมสามัญ งานทาสีโรงเรียนวัดฆ้อ ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด
5688 อาคารเรียน 008 งานสีโรงเรียนวัดแหลมหิน ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด
5689 อาคารเรียน ป.1 ข งานรื้อถอน งานพืน้ งานผนัง งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง ต .ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.
ตราด
5690 อาคารเรียน ป.1 ข งานสี งานพืน้ ห้องเรียน อาคารเรียน 017 งานสีภายใน ห้องสมุด งานสีภายในโรงเรียนบ้าน
ดงกลาง ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
5691 อาคารเรียน 017 งานทาสี อาคารเรียน 008 งานทาสีโรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) ต.หนองเสม็ด
อ.เมืองตราด จ.ตราด
5692 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสี งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดไทรทอง ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.
ตราด
5693 อาคารเรียน 008 งานสี อาคารเรียน ป.1 ข ใต้ถุนสูง งานทาสี อาคารอนุบาล งานทาสี ส้วม งานประตู งานปู
กระเบือ้ งพืน้ งานปูกระเบือ้ งผนัง งานสุขภัณฑ์โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บ้ารุง) ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.
ตราด

150,000

148,500
150,000
148,500
150,000

(5701)

5694 อาคารเรียน 017 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองบัว ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด
5695 อาคารเรียน 105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
5696 อาคารเรียน 017 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด
5697 อาคารเรียน สปช.104/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ อาคารเอนกประสงค์ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านดอนสูง
ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด
5698 อาคารเรียน สปช.103/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ห้องสหกรณ์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ส้วม 4 ทีน่ งั่ งาน
ทาสี งานประตู งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านโป่ง ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด
5699 อาคารเรียน ป.1 ข งานทาสีโรงเรียนคลองขวาง ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด
5700 อาคารเรียน 017 งานประตู-หน้าต่าง งานทาสี อาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร) งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
5701 อาคารเรียน สปช.2/28 งานทาสีโรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด

(5702)

5702 อาคารเรียน สปช.105/26 งานทาสีโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
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หน ้าที่ 223

หน่วย : บาท

รายการ
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(5717)
(5718)
(5719)
(5720)
(5721)
(5722)
(5723)

(5724)
(5725)
(5726)

จานวนเงิน

5703 อาคารเรียน 105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ อาหารหอประชุม 100/27 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียน
บ้านคลองประทุน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด
5704 อาคารเรียน 017 หลังที่ 1 งานทาสี อาคารเรียน 017 หลังที่ 2 งานทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง ต.เขาสมิง อ.
เขาสมิง จ.ตราด
5705 อาคารเอนกประสงค์ งานรื้อถอน งานหลังคา งานพืน้ งานประตู งานสีโรงเรียนวัดแหลมกลัด ต.แหลมกลัด อ.
เมืองตราด จ.ตราด
5706 อาคารห้องสมุด งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดคลองขุด ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด
5707 อาคารเอนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานหลังคา งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก ต .หาดเล็ก อ.คลองใหญ่
จ.ตราด
5708 อาคารเรียน ป.1ข งานผนัง อาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร) งานเหล็กโครงสร้าง งานทาสี โรงเรียนเพียงหลวง 6
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด
5709 อาคารเอนกประสงค์ สปช.105/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.
ตราด
5710 อาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร) งานไม้แปรรูป งานประตู-หน้าต่าง งานทาสี อาคารปฐมวัย งานทาสีโรงเรียน
ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บ้ารุง) ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด
5711 อาคารเอนกประสงค์ งานทาสีโรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตน์ อุปถัมภ์) ต.ช้าราก อ.เมืองตราด จ.ตราด

149,900

5712 อาคารอเนกประสงค์ สปช.205/26 งานทาสีโรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด
5713 อาคารอเนกประสงค์ (อาคารอนุบาล) งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านสระใหญ่ ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด
5714 โรงฝึกงาน งานทาสี ส้วม งานทาสี บ้านพักครูหลังที่ 1 - 4 งานทาสีโรงเรียนวัดสลักเพชร ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะ
ช้าง จ.ตราด
5715 อาคารโรงฝึกงาน 312 งานสี งานปูพนื้ งานหน้าต่าง งานประตูโรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด
จ.ตราด
5716 อาคารเอนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.
ตราด
5717 ปรับปรุงภูมิทศั น์ งานรางระบาบน้้า ค.ล.ส.รูปตัววีโรงเรียนบ้านไร่ปา่ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด
5718 ปรับปรุงภูมิทศั น์ งานถนนคอนกรีต งานรางระบายน้้า โรงเรียนวัดวัง (กิ่ม - บุญอยู่ อุทศิ ) ต.วังกระแจะ อ.เมือง
ตราด จ.ตราด
5719 หอประชุม งานทาสีโรงเรียนบ้านเนินตะบก ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
5720 ปรับปรุงภูมิทศั น์ งานทาสีรั้ว งานปรับปรุงร่องระบายน้้าโรงเรียนบ้านปะอา ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
5721 ปรับปรุงภูมิทศั น์ งานคอนกรีตบล๊อกปูพนื้ วัสดุถมบริเวณเพือ่ ปรับระดับโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)
ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด
5722 บ้านพักครูแบบกรมสามัญ งานผนัง งานสุขภัณฑ์ งานทาสีโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.
ตราด
5723 บ้านพักครูแบบกรมสามัญ หลังที่ 1 งานรื้อถอน งานหลังคา งานผนัง บ้านพักครูแบบกรมสามัญ หลังที่ 2 งานรื้อ
ถอน งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด

150,000
148,600
150,000

5724 บ้านพักครูแบบกรมสามัญ งานรื้อถอน งานมุงหลังคา งานผนัง งานประตู -หน้าต่าง งานพืน้ โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่
ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
5725 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด
5726 รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านด่านชุมพล ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด

150,000

149,000
150,000
150,000
150,000
150,000
149,000
150,000
150,000

150,000
150,000
150,000
150,000
148,000
150,000
150,000
150,000
149,600

150,000
150,000

หน ้าที่ 224

หน่วย : บาท

รายการ
(5727)
(5728)
(5729)
(5730)

(5731)
(5732)
(5733)
(5734)
(5735)
(5736)
(5737)
(5738)
(5739)
(5740)
(5741)
(5742)
(5743)
(5744)
(5745)
(5746)
(5747)
(5748)
(5749)
(5750)
(5751)

จานวนเงิน

5727 รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.
ตราด
5728 ส้วม 3 หลัง 13 ที่ งานเปลี่ยนโถส้วม งานประตูโรงเรียนวัดตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด
5729 ส้วม สปช.601/26 งานหลังคา งานรื้อถอนกระเบือ้ ง งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ งานทาสี งานประตู งานสุขภัณฑ์
โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด
5730 อาคารเรียน 017 งานขูดล้างสี งานทาสีอาคารเก่าภายนอก งานทาสีอาคารเก่าภายใน งานพืน้ ขัดมัน ส้วม สปช.
601/26 งานรื้อถอน งานสุขภัณฑ์ งานเดินท่อโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

148,300

5731 อาคารเรียน 324 ล งานสถาปัตยกรรม งานผนัง งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนอนุบาลตราด ต.บางพระ อ.เมือง
ตราด จ.ตราด
5732 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคา อาคารเรียน 105/29 (อนุบาล) งานหลังคา งานพืน้ อาคารเรียน 105/29
(ห้องปฏิบตั ิการ) งานหลังคาโรงเรียนบ้านคลองมะขาม ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
5733 อาคารเรียน สปช.2/28 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านเนินตาล ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
5734 อาคารเรียน สปช.301/26 งานทาสีภายในและภายนอกโรงเรียนบ้านคลองพร้าว ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด

200,000

5735 อาคารอเนกประสงค์ สปช.205/26 งานทาสี อาคารเรียน 216 ล และอาคารเรียนแบบกรมสามัญ งานเปลี่ยน
บานประตูโรงเรียนบ้านหนองบอน ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด
5736 อาคารเอนกประสงค์ สปช.205/26 งานประตู งานหน้าต่าง อาคารเอนกประสงค์ สปช.2/28 งานประตูโรงเรียน
บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
5737 อาคารเรียน สปช.105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ งานรางระบายน้้า ค.ส.ล.รูปตัววี อาคารเรียน 017 ก งาน
เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนบ้านคลองจาก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
5738 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด
5739 อาคารเรียน สปช.101/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน ส้วมแบบ 601/26 งานประตู งานทาสี บ้านพักครูแบบกรม
สามัญ งานทาสีโรงเรียนบ้านบางเบ้า ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด
5740 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านมะนาว ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
5741 อาคารส้านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตราด งานทาสี รั้วและบ้านพักผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด งานทาสีโรงเรียนสพป.ตราด ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
5742 อาคารเรียน ป.1 ฉ กั้นห้องกระจก ประตูบานเลื่อน มุง้ ลวดพร้อมเหล็กดัดโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม ต.ไม้งาม อ.
เมืองตาก จ.ตาก
5743 อาคารเรียน ป.1 ข เปลี่ยนหลังคาสังกะสี ทาสีโรงเรียนบ้านวังม่วง ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
5744 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังต้าลึง ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
5745 อาคารเรียนแบบสร้างเอง กรุผนังอาคารด้วยไม้อัดโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
5746 อาคารเรียน ป.1 ฉ ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
5747 อาคารเรียน ป.1 ก ตึก ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
5748 ห้องน้้า - ห้องส้วม เปลี่ยนเสาโครงหลังคา สุขภัณฑ์ ทาสีโรงเรียนบ้านหนองกระทุม่ ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก

199,900

5749 อาคารเรียน ป.1 ก ตึก ขุดดิน โครงสร้างหลังคา กระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนบ้านลานเต็ง ต.วังประจบ อ.เมืองตาก
จ.ตาก
5750 อาคารเรียน ป.1 ก ,บ้านพักครู 2 หลัง
- เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
5751 ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก

100,000

150,000
150,000
200,000

200,000
200,000
199,900

200,000
200,000
100,000
150,000
100,000
300,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

150,000
200,000

หน ้าที่ 225

หน่วย : บาท

รายการ
(5752)
(5753)
(5754)
(5755)
(5756)
(5757)
(5758)
(5759)
(5760)
(5761)
(5762)
(5763)
(5764)
(5765)
(5766)
(5767)
(5768)
(5769)
(5770)
(5771)
(5772)
(5773)
(5774)
(5775)
(5776)
(5777)
(5778)
(5779)
(5780)
(5781)
(5782)

5752 อาคารเรียน สปช.2/28 เปลี่ยนบานประตูไม้สักโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก
5753 อาคารเรียน ป.1 ก ตึก ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
5754 อาคารห้องสมุด เทพืน้ ก่อผนัง ติดตั้งกระจกบานเลื่อนโรงเรียนบ้านน้้าด้วน ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
5755 อาคารเรียน ป.1 ฉ ทาสีภายนอกโรงเรียนบ้านท่าไม้แดง ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
5756 อาคารเรียน ป.1 ข. ผนังไม้ส้าเร็จรูปชุบสังกะสีโรงเรียนวัดสามเงา ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก
5757 อาคารโรงฝึกงาน , ห้องเรียนอนุบาล ก่ออิฐ ฉาบปูน ติดตั้งหน้าต่างกระจก ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนชุมชนวัด
สันป่าลาน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
5758 รั้วคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
5759 ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านทุง่ กระเชาะ ต.ทุง่ กระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
5760 อาคารเรียน สปช.105/29 , อาคาร ป.1 ก ตึก ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนบานประตู พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนอนุบาลวัง
เจ้า ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
5761 อาคารเรียน แบบ 015 เปลี่ยนไม้ฝาห้องโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก
5762 ปรับปรุงลานกีฬา เทพืน้ คอนกรีต โรงเรียนบ้านวังประจบ ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
5763 อาคารเรียนแบบสร้างเอง เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี ติดตั้งบานประตู หน้าต่างโรงเรียนดงซ่อม
พิทยาคม ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
5764 อาคารเรียน แบบ 008 ไม้ฝาเทียม ไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
5765 อาคารเรียน ป.1 ฉ, อาคารเรียน 017 ทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง
ตาก จ.ตาก
5766 อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ประตูเลื่อน ตาข่ายโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ต.น้้ารึม อ.เมืองตาก จ.
ตาก
5767 อาคารเรียน สปช.203/26 ฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านหนองร่ม ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
5768 อาคารเรียน สปช.105/29 ฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์โรงเรียนวังหวายวิทยาคม ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก
5769 อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน ตะแกรงเหล็ก โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก
จ.ตาก
5770 อาคารเรียน สปช.105/29,อาคารเรียน แบบ 312 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนบานประตูโรงเรียนบ้านตากประถม
วิทยา ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก
5771 อาคารเรียน สปช.105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าไผ่ ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
5772 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านแม่สลิด ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก
5773 อาคารเรียน สปช.101/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนสว่างวิทยา ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก
5774 อาคารเรียน ป.1 ข ฝ้าเพดาน พร้อมคร่าวไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านแม่พะยวบ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
5775 ห้องสมุด โรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ ต.
โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
5776 อาคารเรียน ป.1 ฉ ทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนชูวิชาราษฎร์ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
5777 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
5778 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโป่งแดง ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
5779 อาคารเรียน แบบ 008 ทาสี ภายใน ภายนอกโรงเรียนบ้านลานสาง ต.แม่ทอ้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
5780 อาคารเรียน ป.1 ข. เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง ทาสี โรงเรียนเด่นวิทยา ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก
5781 อาคารเรียน สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านห้วยนึง่ ต.แม่ทอ้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
5782 อาคารเรียน ป.1 ข เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง พืน้ ไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนน้้าดิบพิทยาคม ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
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จานวนเงิน

5783 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านยางโองนอก ต .แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.
ตาก
5784 อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
5785 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก ตึก ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านปากวัง ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
5786 รั้วคอนกรีต ประตูเข้าออกโรงเรียนบ้านโสมง ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก
5787 อาคารเรียน ป.1 ก ตึก เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดพระธาตุน้อย ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก

150,000

5788 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ เทพืน้ คอนกรีต ปูกระเบือ้ ง บานประตู หน้าต่าง พร้อมวงกบโรงเรียนชุมชน
ชลประทานรังสรรค์ ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
5789 อาคารเรียน สปช.105/29 กระเบือ้ งมุงหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนยางโองน้้าวิทยาคม ต .แม่สลิด อ.บ้านตาก
จ.ตาก
5790 อาคารเรียน ป.1 ฉ ทาสี ภายนอก ภายใน บันไดคอนกรีต บานประตูโรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน ต.นาโบสถ์ อ.วัง
เจ้า จ.ตาก
5791 ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าเล่ ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
5792 อาคารเรียน อาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
5793 อาคารเรียน ป.1 ก ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนหมูบ่ า้ นตัวอย่าง ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
5794 อาคารเรียน สปช.105/26 ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านลานมะคร้อ ต.น้้ารึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
5795 สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน ก่ออิฐผนังบล๊อกโรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 ต.วังหมัน อ.
สามเงา จ.ตาก
5796 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก

150,000

5797 อาคารเรียน ป.1 ข ไม้ 2 หลัง ทาสีภายใน ภายนอก กรุผนังไม้อัดโรงเรียนบ้านนาตาโพ ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.
ตาก
5798 อาคารเรียน สปช.105/29 กันสาด ขนาด 40 ม.x4.50 เมตร เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านมูเซอ ต.แม่ทอ้ อ.เมือง
ตาก จ.ตาก
5799 อาคารเรียน ป.1 ก ตึก เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเกาะลาน ต.
สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
5800 อาคารเรียน แบบ 017 แผงบังแดดบันไดโรงเรียนบ้านดงยาง ต .ทุง่ กระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
5801 บ้านพักครู หลังคากระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน บานประตู หน้าต่าง ก่อฉาบ ทาสีโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม ต.วังประจบ
อ.เมืองตาก จ.ตาก
5802 อาคารเรียน สปช.101/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดงลาน ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
5803 ผนังกันดิน ทางระบายน้้าโรงเรียนบ้านห้วยพลู ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก
5804 อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนศรีวิทยา ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
5805 อาคารเรียน ป.1 ก ตึก, สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก

100,000

5806 อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ประตูเลื่อน ทาสีโรงเรียนบ้านคลองสัก ต.น้้ารึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
5807 อาคารเรียน สปช.105/29 มุงหลังคากระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านนาโบสถ์ (น้อมมิตรอนุกูล)
ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
5808 ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
5809 อาคารเรียนแบบสร้างเอง ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
5810 อาคารเรียน สปช.105/29 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก
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จานวนเงิน

(5811)

5811 อาคารเรียน ป.1 ก ตึก กระเบือ้ งมุงหลังคา ฝ้าแผ่นเรียบโรงเรียนบ้านหนองกระโห้ ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก

150,000

(5812)

5812 อาคารเรียน ป.1 ก ตึก ,สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี เปลี่ยนบานประตู โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา ต.
โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
5813 อาคารเรียนแบบสร้างเอง ห้องน้้า -ห้องส้วม กระเบือ้ งลอนคู่ ฝาไม้ บานประตูโรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม ต.หนอง
บัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก
5814 อาคารเรียนแบบสร้างเอง เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล ต.วังหมัน อ.
สามเงา จ.ตาก
5815 อาคารเรียน ป.1 ก ตึก ทาสี ภายในภายนอก เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านอูมวาบ ต.บ้านนา อ.สามเงา
จ.ตาก
5816 รั้วคอนกรีตโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พทิ ยาคม ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
5817 อาคารเรียน ป.1 ข. ฝ้ายิปซั่มอบร์ด ฉาบเรียบรอยต่อ ทาสีฝ้าโรงเรียนบ้านสันกลาง ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก

150,000

5818 อาคารอเนกประสงค์ กระเบือ้ งลอนคู่ พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.
ตาก
5819 อาคารศูนย์การเรียนรู้ (แบบสร้างเอง)
- ปูพนื้ กระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน บานประตู เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
5820 อาคารเรียน ป.1 ฉ และ แบบ 008 ทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนเสริมปัญญา ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
5821 รั้วคอนกรีต ชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบ้านฉลอม ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก
5822 ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านเนินมะลื่น ต.ตลุกกลางทุง่ อ.เมืองตาก จ.ตาก
5823 อาคารเรียน ป.1 ก ตึก บานประตู พร้อมวงกบ มุง้ ลวด ทาสีโรงเรียนบ้านน้้าดิบ ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
5824 อาคารเรียน สปช.105/29 กระเบือ้ งมุงหลังคา เทพืน้ คอนกรีต บานประตู หน้าต่าง พร้อมวงกบ ปูพนื้ กระเบือ้ ง
ก่อผนังโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
5825 อาคารเรียน แบบ 015 เปลี่ยนฝาไม้หอ้ งเรียนโรงเรียนบ้านชะลาด ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก
5826 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26
- เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก
5827 อาคารเรียน สปช.105/29,บ้านพักภารโรง
- ปูพนื้ กระเบือ้ ง กันสาด ทาสีโรงเรียนบ้านวังโพ ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
5828 อาคารเรียน สปช.105/29,รั้วลวดหนาม ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองเชียงคา ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก

100,000

5829 อาคารเรียนแบบ 017 กระเบือ้ งมุงหลังคา พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว ต.ยกกระบัตร อ.
สามเงา จ.ตาก
5830 อาคารเรียน ป.1 ข กั้นห้องเรียน ทาสี ฝ้าเพดาน ไม้เทียมโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.
ตาก
5831 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านสามเงา ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
5832 อาคารเรียน ป.1 ข. เปลี่ยนผนังไม้โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
5833 อาคารเรียน สปช.105/29 ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
5834 อาคารเรียน ป.1 ก ไม้ , ป.1 ก ตึก
- ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนบ้านหนองชะลาบ ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก
5835 อาคารเรียน ป.1 ก ตึก ,สปช.105/29
- ทาสี ภายใน ภายนอกโรงเรียนบ้านหนองแขม ต.แม่ทอ้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
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รายการ
(5836)
(5837)
(5838)
(5839)
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(5843)
(5844)
(5845)
(5846)
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(5850)
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(5853)
(5854)
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(5857)

จานวนเงิน

5836 อาคารเรียน อาคารประกอบ ฝ้าเพดานทีบาร์ กั้นห้อง ติดตั้งบานหน้าต่าง ประตู กระจกโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ
ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก
5837 ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านตลุกกลางทุง่ ต.ตลุกกลางทุง่ อ.เมืองตาก จ.ตาก
5838 อาคารเรียน สปช.105/29
- ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ ง ติดตั้งกระจกบานเลื่อนโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
5839 ห้องสมุดโรงเรียน ฝ้าเพดาน ฉาบผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านใหม่ ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก
5840 อาคารเรียน ป.1 ก ตึก ต่อเติมโครงหลังคา กระเบือ้ งลอนคู่ ทาสีน้ามัน เชิงชายไม้โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน ต.แม่
สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก
5841 โรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน ก่อผนัง ฝาไม้เทียม กระเบือ้ งหลังคา เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านท่าปุยตก
ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก
5842 ห้องสมุดโรงเรียน แผงบังแดดกระเบือ้ ง , ปูพนื้ กระเบือ้ ง ประตูเหล็กม้วน บานเหล็ก ทาสี โรงเรียนบ้านใหม่เสรี
ธรรม ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
5843 อาคารเรียน อาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านประดาง(บุญธรรมจ้าปาอุปถัมภ์) ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.
ตาก
5844 อาคารเรียน สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยเหลือง ต.แม่ทอ้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
5845 อาคารเรียน ป.1 ก ,ลานหน้าเสาธง
- ทาสี เทพืน้ คอนกรีต ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนประชาพัฒนา ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
5846 อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง บานประตู หน้าต่างโรงเรียนอนุบาลรอดบ้ารุง ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก

100,000

5847 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสะแกเครือ ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
5848 อาคารเรียน ป.1 ก ตึก , รั้วโรงเรียน
- ทาสี ภายใน ภายนอกโรงเรียนบ้านทุง่ กง ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก
5849 โรงเก็บรถ
-หลังคามุงกระเบือ้ ง , เทพืน้ คอนกรีต ทางระบายน้้าโรงเรียนสพป.ตาก เขต 1 ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก

150,000
100,000

5850 อาคารเรียนอาคารประกอบ
- ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก
5851 อาคารเรียน สปช.105/29 ,สปช.101/26
-รั้วตาข่าย ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังน้้าเย็น ต.นาโบส์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
5852 อาคารเรียน ห้องพักครู และส้วม เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนประตู ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านที
กะเป่อ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
5853 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านจกปก ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
5854 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนบ้านพะละ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
5855 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
5856 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี โรงเรียนบ้านทุง่ มะขามป้อม ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด
จ.ตาก
5857 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด
จ.ตาก
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(5858)

จานวนเงิน
100,000
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5858 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี โรงเรียนกลาโหมราชเสนา ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.
ตาก
5859 อาคารเรียน ป.1 ก และอาคารอเนกประสงค์
ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
5860 ส้วม 4 หลัง และปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
งานระบบสุขภัณฑ์ ป้ายโรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก
5861 อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ กั้นห้องเรียน
ติดตั้งหน้าต่าง ใส่ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
5862 อาคารห้องดนตรีและห้องสมุด เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.พะวอ
อ.แม่สอด จ.ตาก
5863 อาคารเรียน ป.1 ข ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ติดตั้งรางน้้าสังกะสี โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.
ตาก
5864 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านปูแป้ ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
5865 อาคารเรียน รื้อวัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา
เปลี่ยนฝ้าเพดาน งานโครงสร้างเหล็กโรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
5866 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสี โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
5867 ถนน ค.ส.ล.ภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
5868 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสี โรงเรียนบ้านแม่โพ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

(5869)
(5870)

5869 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านแม่ออกผารู ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
5870 โรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ รางระบายน้้า ทาสี โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

150,000
150,000

(5871)

5871 อาคารเรียนแบบสร้างเอง ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้าเพดาน
ก่อผนังอิฐบล๊อก ติดตั้งประตู หน้าต่าง ทาสี
โรงเรียนบ้านแม่สละ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
5872 โรงอาหาร ขยายหลังคา ก่อผนังอิฐบล๊อก ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ต.แม่วะหลวง อ.ท่า
สองยาง จ.ตาก
5873 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านแม่จวาง ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.
ตาก
5874 โรงอาหาร เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ติดตะแกรงเหล็ก
ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี โรงเรียนบ้านอู่หู่ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
5875 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านทุง่ ถ้า้ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
5876 อาคารเรือนนักเรียนพักนอน รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนประตู
โรงเรียนบ้านแม่ตื่น ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
5877 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสี โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
5878 อาคารเรียนและโรงอาหาร เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านมอเกอ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.
ตาก
5879 ถนน ค.ส.ล.ภายในโรงเรียนโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
5880 รั้วโรงเรียน รั้วด้านข้างโรงเรียนโรงเรียนบ้านวาเล่ย์ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก
5881 อาคารเรียนแบบสร้างเอง เปลี่ยนฝ้าเพดาน ก่อผนังคอนกรีตบล๊อก เปลี่ยนหน้าต่าง ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสี
โรงเรียนบ้านช่องแคบ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก

150,000

(5859)
(5860)
(5861)
(5862)
(5863)
(5864)
(5865)

(5872)
(5873)
(5874)
(5875)
(5876)
(5877)
(5878)
(5879)
(5880)
(5881)

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 230

หน่วย : บาท

รายการ
(5882)

จานวนเงิน

5882 อาคารเรียนและโรงอาหาร ติดตั้งกันสาด ขยายหลังคาโรงอาหารโรงเรียนบ้านหมืน่ ฤาชัย ต.พบพระ อ.พบพระ จ.
ตาก
5883 รั้วและประตูโรงเรียนโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
5884 อาคารเรียน สปช.105/29 รื้อถอนฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้าเพดาน งานระบบไฟฟ้า โรงเรียนบ้านยะพอ ต.วาเล่ย์ อ.
พบพระ จ.ตาก
5885 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู ต.วาเล่ย์ อ.
พบพระ จ.ตาก
5886 อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
5887 อาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 ต.รวมไทยพัฒนา
อ.พบพระ จ.ตาก
5888 อาคารเรียนคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน ก่อผนังคอนกรีตบล๊อกโรงเรียนรวมไทยพัฒนา
5 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก
5889 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน
ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสี โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
5890 รั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
5891 อาคารเรียนและโรงอาหาร งานระบบไฟฟ้า ก่อผนังคอนกรีตบล๊อก ส้วมในโรงอาหารโรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ ต.
พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
5892 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยบง ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
5893 ส้วม งานรื้อถอนหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ก่อผนังคอนกรีตบล๊อก ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ งานสุขภัณฑ์ งาน
บ่อน้้าทิง้
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุง่ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
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5894 อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านสามหมืน่ ต.สามหมืน่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
5895 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสี โรงเรียนบ้านป่าไร่ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
5896 อาคารห้องสมุด ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ติดตั้งฝ้าเพดาน ทาสี โรงเรียนบ้านวังผา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
5897 โรงอาหาร เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีท โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ทอ้ ต.สามหมืน่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
5898 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านห้วยนกแล ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
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5899 อาคารเรียน สปช.102/26 ติดตั้งฝ้าเพดาน ติดตั้งกระจกใส ทาสีโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย ต.ขะเนจื้อ อ.แม่
ระมาด จ.ตาก
5900 อาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีท ติดตั้งกันสาดโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว ต.แม่จะเรา อ.แม่
ระมาด จ.ตาก
5901 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านน้้าหอม ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
5902 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ้ารุง ต.แม่ระมาด อ.แม่
ระมาด จ.ตาก
5903 อาคารเรียน เปลี่ยนสังกะสีหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
5904 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านห้วยหินฝน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
5905 อาคารเรียน ป.1 ก และ ป.1 ข เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน ติดตั้งรางน้้าสังกะสี ทาสี โรงเรียนบ้าน
น้้าดิบ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก
5906 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ก่อผนังคอนกรีตบล๊อกโรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.
ตาก
5907 ถนน ค.ส.ล.ายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่กุหลวง ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก

150,000

(5883)
(5884)
(5885)
(5886)
(5887)
(5888)
(5889)
(5890)
(5891)
(5892)
(5893)

(5900)
(5901)
(5902)
(5903)
(5904)
(5905)
(5906)
(5907)

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 231

หน่วย : บาท

รายการ
(5908)

จานวนเงิน

5908 อาคารห้องสมุด เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ก่อผนังคอนกรีตบล๊อก เปลี่ยนประตู หน้าต่าง
ติดตั้งรางริน ทาสีโรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
5909 อาคารโรงฝึกงาน แบบ 313 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เทพืน้ ค.ส.ล. ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ก่อผนังอิฐบล๊อก
โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
5910 โรงอาหาร ขยายหลังคา เทพืน้ คอนกรีต ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านธงชัย ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.
ตาก
5911 อาคารเรียนและโรงอาหาร เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ติดตะแกรงเหล็กโรงเรียนบ้านค้างภิบาล ต.
พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
5912 อาคารเรียน ป. 1ข และ ป.1 ฉ ทาสีโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก
5913 อาคารเรียน ป.1 ข รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสี โรงเรียนบ้านแม่ปะ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.
ตาก
5914 อาคารเรียนแบบสร้างเอง ก่อผนังคอนกรีตบล๊อก ติดตั้งตาข่าย ทาสี โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ ต.พระธาตุผาแดง
อ.แม่สอด จ.ตาก
5915 อาคารเรียนและบ้านพักครู เปลี่ยนฝ้าเพดาน ติดตั้งรางริน กั้นห้องเรียนโรงเรียนบ้านถ้า้ ผาโด้ ต. อ.แม่สอด จ.ตาก

150,000

5916 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสี โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
5917 อาคารเรียน สปช.105/29 และถนน ค.ส.ล.
ติดตั้งกันสาด ถนน ค.ส.ล.ภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
5918 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสี โรงเรียนบ้านแม่ละเมา ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
5919 อาคารเรียน เปลี่ยนประตู หน้าต่าง เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านห้วยม่วง ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

150,000
150,000

5920 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.
ตาก
5921 อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ติดตั้งฝ้าเพดาน กั้นห้อง งานระบบไฟฟ้า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้าน
ห้วยยะอุ) ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
5922 อาคารเรียน ป.1 ข เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านปางส้าน ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
5923 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ต.แม่ตาว อ.แม่
สอด จ.ตาก
5924 ห้องดนตรีศึกษา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ก่อผนังคอนกรีตบล๊อก เปลี่ยนประตู หน้าต่าง
ติดตั้งรางน้้าสังกะสี ทาสี โรงเรียนบ้านปูเต้อ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
5925 บ้านพักครูแบบกรมสามัญ เปลี่ยนฝ้าเพดาน ก่อผนังคอนกรีตบล๊อก เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
งานสุขภัณฑ์ส้าหรับห้องน้้า งานระบบไฟฟ้า ทาสี โรงเรียนบ้านแม่กาษา ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก

150,000

(5926)

5926 อาคารเรียน ป.1 ข เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีท เปลี่ยนประตู
งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ งานระบบสุขภัณฑ์ ทาสีโรงเรียนบ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด
อ.แม่สอด จ.ตาก

150,000

(5927)

5927 อาคารเรียน สปช.102/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ต.มหาวัน อ.
แม่สอด จ.ตาก
5928 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนญาณวิศิษฎ์ ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
5929 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสี โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.
ตาก

150,000

(5909)
(5910)
(5911)
(5912)
(5913)
(5914)
(5915)
(5916)
(5917)
(5918)
(5919)
(5920)
(5921)
(5922)
(5923)
(5924)
(5925)

(5928)
(5929)

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

150,000
150,000

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

150,000
150,000

หน ้าที่ 232

หน่วย : บาท

รายการ
(5930)

จานวนเงิน

5930 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา
โรงเรียนบ้านแม่ตาว ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
5931 อาคารโรงฝึกงานและอาคารประกอบ เทพืน้ คอนกรีต ติดตั้งกันสาดโรงเรียนบ้านหัวฝาย ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่
สอด จ.ตาก
5932 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสี
โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
5933 ถนน ค.ส.ล.ภายในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเซอทะ ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
5934 อาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ติดตั้งรางริน
โรงเรียนบ้านหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
5935 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสี
โรงเรียนบ้านปะหละทะ ต.แม่ละมุง้ อ.อุ้มผาง จ.ตาก
5936 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน
โรงเรียนสามัคคีวิทยา ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
5937 อาคารเรียน ป.1 ซ และอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนสังกะสีหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา
โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
5938 อาคารโรงอาหาร ก่อผนังคอนกรีตบล๊อก ประตูเหล็กม้วน
บานทึบ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนบ้านไม้กะพง ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก

150,000

150,000

(5944)

5939 อาคารเรียนแบบสร้างเอง เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ กั้นห้องเรียน
โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
5940 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
5941 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
5942 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสี
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบ้ารุง ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
5943 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนบ้านแม่พลู ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
5944 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนประตู หน้าต่าง โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

(5945)

5945 อาคารเรียน เปลี่ยนประตู ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

200,000

(5946)

5946 อาคารเรือนนักเรียนพักนอน งานรื้อและปรับหน้าดิน ติดตั้งกล่องเกเบีย้ นกันดินสไลด์
โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
5947 อาคารเรียนแบบสร้างเอง ก่อผนังอิฐบล๊อก ติดตั้งประตู ตะแกรงตาข่าย ทาสี
โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
5948 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
5949 อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี
โรงเรียนบ้านห้วยนกกก ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

200,000

(5931)
(5932)
(5933)
(5934)
(5935)
(5936)
(5937)
(5938)

(5939)
(5940)
(5941)
(5942)
(5943)

(5947)
(5948)
(5949)

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

150,000
200,000
200,000
200,000
200,000

200,000
200,000
200,000

หน ้าที่ 233

หน่วย : บาท

รายการ
(5950)
(5951)
(5952)
(5953)
(5954)
(5955)
(5956)
(5957)
(5958)
(5959)
(5960)
(5961)
(5962)
(5963)
(5964)
(5965)
(5966)
(5967)
(5968)
(5969)
(5970)

จานวนเงิน

5950 อาคารเรียน แบบ 008 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
5951 อาคารเรียนชั่วคราว ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสี
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
5952 อาคารห้องสมุด เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 ต.คีรีราฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก

200,000
200,000

5953 อาคารเรียน 318ล/55 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนป่าไม้อุทศิ 4 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
5954 อาคารเรียน 4 หลัง เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ทาสี
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
5955 อาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดาน งานระบบไฟฟ้า ทาสี
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
5956 อาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคาอลูซิงค์ งานโครงสร้างหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนรวมไทย
พัฒนา 3 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
5957 รั้วคอนกรีตฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม
รั้วคอนกรีต โรงเรียนห้วยน้้านักวิทยา ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
5958 อาคารเรียนชั่วคราว ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสี
โรงเรียนอรุณเมธา ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
5959 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา ต.สามหมืน่ อ.แม่
ระมาด จ.ตาก
5960 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ติดตั้งกันสาด โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
5961 อาคารเรียนอนุบาล เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เทพืน้ คอนกรีต กั้นห้อง โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ต.มหาวัน อ.แม่สอด
จ.ตาก
5962 อาคารหอประชุม ติดตั้งหลังคาอลูซิงค์
โรงเรียนบ้านท่าอาจ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
5963 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสี
โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
5964 อาคารเรียน 318ล/55 ก่อผนังอิฐบล๊อก ติดตั้งประตู หน้าต่าง
โรงเรียนแม่สอด ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
5965 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสี
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
5966 อาคารเรียน สปช.105/29 ก่อผนังอิฐบล๊อก กั้นห้องเรียน โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ต.
แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
5967 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา
โรงเรียนบ้านกล้อทอ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
5968 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ ต.ด่าน
แม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
5969 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสี
โรงเรียนบ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
5970 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา
โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
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หน่วย : บาท

รายการ
(5971)

จานวนเงิน
150,000

(5987)

5971 อาคารเรียนชั่วคราว ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสี
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
5972 อาคารเรียนแบบสร้างเองและส้วม เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ติดตั้งฝ้าเพดาน เปลี่ยนประตู
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
5973 ส้านักงานฯ บ้านพักครูและสภาพแวดล้อม เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปรับพืน้ ที่ งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขภัณฑ์
ทาสีโรงเรียนสพป.ตาก เขต 2 ต.ถนนประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก
5974 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคารเรียน ป.1 ขโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา
จ.นครนายก
5975 ค่าก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร ป1ขโรงเรียนบ้านปากคลอง31 ต.โพธิ์แทน อ.
องครักษ์ จ.นครนายก
5976 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน อาคารประกอบ และบริเวณ
โรงเรียนโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
5977 ปรับปรุง ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน ป1 ขโรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก
จ.นครนายก
5978 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 (สร้างปี 2515)โรงเรียนอนุบาลอ้าเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) ต.เกาะ
หวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก
5979 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์แทน ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก
5980 ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีรั้ว อาคารโรงฝึกงาน ห้องส้วม สปช 601โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.
นครนายก
5981 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน ป 1 ข โรงเรียนวัดทวีพลู รังสรรค์ ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
5982 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
5983 ปรับปรุง ซ่อมแซม รั้วโรงเรียนโรงเรียนวัดท่าชัย ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
5984 ปรับปรุง อาคารเรียน สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้นโรงเรียนบ้านหัวหมอน ต.บึงศาล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
5985 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 ขโรงเรียนวัดวังตูม ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
5986 ปรับปรุง ซ่อมแซม ปูกระเบือ้ ง ห้องเรียน ขนาด 12 นิว้ x 12 นิว้ โรงเรียนวันครู 2504 ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.
นครนายก
5987 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช 2/28โรงเรียนวัดวังไทร ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

(5988)

5988 ปรับปรุง ซ่อมแซม ท้าท่อระบายน้้าโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

150,000

(5989)

5989 ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องสหกรณ์ โรงจอดรถจักรยาน รางระบายน้้าอาคารเรียน ป 1 ขโรงเรียนวัดเกาะพิกุล ต.ศรี
กะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก
5990 ซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 และอาคารเรียนแบบอื่น ๆโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก
(ศรีประชานคร) ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
5991 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน ป1 ขโรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก
5992 ซ่อมแซม ทาสีภายในห้องเรียนโรงเรียนบ้านบุง่ เข้ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก
5993 ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 ต.บางปลากด
อ.องครักษ์ จ.นครนายก
5994 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ขโรงเรียนวัดกุดตะเคียน ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
5995 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ข 4 ห้องเรียน สร้าง ปี พ.ศ.2507โรงเรียนวังดอกไม้ ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.
นครนายก

150,000

(5972)
(5973)
(5974)
(5975)
(5976)
(5977)
(5978)
(5979)
(5980)
(5981)
(5982)
(5983)
(5984)
(5985)
(5986)

(5990)
(5991)
(5992)
(5993)
(5994)
(5995)

150,000
300,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000

150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 235
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รายการ
(5996)
(5997)
(5998)
(5999)
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(6009)
(6010)
(6011)
(6012)
(6013)
(6014)
(6015)
(6016)
(6017)
(6018)

จานวนเงิน

5996 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน 2/28โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.
นครนายก
5997 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 105/29 ทาสี อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดธรรมปัญญา ต.
พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
5998 ปรับปรุง ซ่อมแซมทาสีปกู ระเบือ้ งเคลือบ อาคาร ป 1 ข ใต้ถุนสูง 4 ห้องเรียน และอาคารเรียน สปช 105/29 2
ชั้น 8 ห้องเรียนโรงเรียนบ้านคลอง 31 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก
5999 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ และก่อสร้างห้องน้้า -ห้องส้วมโรงเรียนวัดหนองทองทราย ต.ดงละคร อ.
เมืองนครนายก จ.นครนายก
6000 ปรับปรุง ซ่อมแซมพืน้ อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดหุบเมย ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
6001 ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดอรุณรังษี ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
6002 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) ต.บึงศาล อ.องครักษ์ จ.
นครนายก
6003 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 อาคารอเนกประสงค์ และอาคาร ป1 ข ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัด
พรหมเพชร ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก
6004 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน ป1 ข ใต้ถุนเตี้ย งานพืน้ โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.
นครนายก
6005 ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป 1 ข ใต้ถุนสูง เปลี่ยนหลังคม เปลี่ยนฝาไม้โรงเรียนวัดใหม่พงษ์โสภณ ต.บางลูกเสือ
อ.องครักษ์ จ.นครนายก
6006 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)โรงเรียนวัดบ้านพริก
ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก
6007 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 017โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
6008 ปรับปรุง ติดตั้งรางระบายน้้าโรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก
6009 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช 202/26โรงเรียนวัดเนินสะอาด ต.เขาเพิม่ อ.บ้านนา จ.
นครนายก
6010 ปรับปรุง ซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน ป 1ข โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก

200,000

6011 ซ่อมแซม อาคารเรียน ป 1 ข ใต้ถุนสูงโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก
จ.นครนายก
6012 ปรับปรุง ซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน ป 1 ข ทาสีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก

150,000

6013 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 ข อาคารประกอบ อาคารอเนกประสงค์ และบริเวณโรงเรียนโรงเรียน
วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
6014 ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องพิเศษ (ห้องสมุด) ทาสี ฝ้ายิปซั่ม บัวฝ้าเพดานโรงเรียนวัดโคกสว่าง ต.เขาเพิม่ อ.บ้านนา
จ.นครนายก
6015 ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ป 3 ข โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ ต.เขาเพิม่ อ.บ้านนา จ.นครนายก
6016 ปรับปรุง ซ่อมแซมทาสีหอ้ งเรียนโรงเรียนวัดประสิทธิเวช ต. อ.องครักษ์ จ.นครนายก
6017 ปรับปรุง ซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน ป 1 ข 4 ห้องเรียนโรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 ต.ศีรษะกระบือ
อ.องครักษ์ จ.นครนายก
6018 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน ป 1 ข ใต้ถุนสูง 4 ห้องเรียนโรงเรียนบ้านคลอง 24 ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์
จ.นครนายก
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หน่วย : บาท

รายการ
(6019)
(6020)
(6021)
(6022)
(6023)
(6024)
(6025)
(6026)
(6027)
(6028)
(6029)
(6030)
(6031)
(6032)
(6033)
(6034)
(6035)
(6036)
(6037)
(6038)
(6039)

6019 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ป 1 ขโรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) ต.ดอนยอ อ.เมือง
นครนายก จ.นครนายก
6020 ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 อาคารเรียนแบบ ป 1 ข และอาคารเรียนแบบ สปช 107 1หลัง
โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) ต.ดอนยอ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
6021 ปรับปรุง สภาพแวดล้อมโรงเรียน ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านคลอง 33 ต.
บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก
6022 ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องเรียนและห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.
นครนายก
6023 ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนวัดดอนยอ ต.ดอนยอ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
6024 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านชะวากยาว ต .บ้านพริก อ.บ้าน
นา จ.นครนายก
6025 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน ป 1 ข อาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอนเจริญ ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก
จ.นครนายก
6026 ปรับปรุง ซ่อมแซม รั้ว ประตูเหล็ก ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ต.บ้านนา อ.บ้านนา
จ.นครนายก
6027 ปรับปรุง ซ่อมแซม สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดศรีจุฬา ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก
จ.นครนายก
6028 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา ต .ศรีกะอาง อ.
บ้านนา จ.นครนายก
6029 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ข และบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านคลอง 30 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.
นครนายก
6030 ปรับปรุง ซ่อมแซมสภาพแวดล้อมโรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก
6031 ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บ้ารุง ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.
นครนายก
6032 ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องเรียนพิเศษ (ห้องอาเซียน)โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.
นครนายก
6033 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ข สนามวอลเล่ย์บอลและถนนโรงเรียนบ้านเขาหัวนา ต.เขาเพิม่ อ.บ้าน
นา จ.นครนายก
6034 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ข ใต้ถุนเตี้ยโรงเรียนบ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) ต.ศีรษะ
กระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
6035 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช 206/26โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก
จ.นครนายก
6036 ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการศูนย์อาเซียนโรงเรียนบ้านดงแขวน ต .เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.
นครนายก
6037 ปรับปรุง ซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทศั น์โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ต .นา
หินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก
6038 ปรับปรุง ซ่อมแซมสนามตะกร้อ และทางเดินเท้าโรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) ต.พรหมณี อ.เมือง
นครนายก จ.นครนายก
6039 ปรับปรุง ซ่อมแซม เปลี่ยนโครงสร้างหลังคาอาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านก้าแพงเศียร ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก
จ.นครนายก

จานวนเงิน
100,000
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100,000
200,000
150,000
100,000
100,000
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100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
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หน่วย : บาท

รายการ
(6040)

จานวนเงิน

6040 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 ข ใต้ถุนสูง 4 ห้องเรียนโรงเรียนบ้านคลอง 23 ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.
นครนายก
6041 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 405/26 สปช 2/28โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์
จ.นครนายก
6042 ปรับปรุง ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
6043 ปรับปรุง ซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศโรงเรียนวัดกุฎเี ตี้ย ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก
6044 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน สปช 105/26 หลังที่ 2 ซ่อมแซมห้องน้้านักเรียนชาย ซ่อมแซมอาคารหอประชุม
โรงเรียนวัดสันตยาราม ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
6045 ปรับปรุง ซ่อมแซม ฝ้าเพดาน อาคาร ป 1 ขโรงเรียนหัวเขาแก้ว ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
6046 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดหนองคันจาม ต .บ้านพริก อ.บ้านนา จ.
นครนายก
6047 ปรับปรุง อาคารเรียน แบบ สปช 105/29โรงเรียนวัดเกาะกระชาย ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
6048 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ แบบ ป 1 ข ใต้ถุนสูงโรงเรียนวัดหนองเคี่ยม ต.ป่าขะ อ.บ้าน
นา จ.นครนายก
6049 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช 105/29โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทศิ ) ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.
นครนายก
6050 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม ต.บ้านพริก
อ.บ้านนา จ.นครนายก
6051 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน ห้องส้วม และทางเดินโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.
นครนายก
6052 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.
นครนายก
6053 ปรับปรุง ซ่อมแซมสภาพแวดล้อมฯโรงเรียนวัดวังยายฉิม ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
6054 ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องพิเศษ (ห้องวิทยาศาสตร์ )โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

100,000

6055 ปรับปรุง ซ่อมแซม เปลี่ยนผนังอาคารเรียน ป 1 ข 4 ห้องเรียนโรงเรียนวัดบางหอย ต.ศรีจุฬใ อ.เมืองนครนายก
จ.นครนายก
6056 ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) ต.บึงศาล อ.องครักษ์ จ.นครนายก

100,000

100,000
150,000

(6059)

6057 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน ป 1 ขโรงเรียนวัดสบกเขียว ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
6058 ปรับปรุง ซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศโรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.
นครนายก
6059 ซ่อมแซมอาคารเรียน สามัญ 004 อาคารเรียน 2โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

(6060)

6060 ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องส้วม 3 หลังโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (ศรีวัฒนานุกูล) ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

100,000

(6061)

6061 ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีหอ้ งเรียน ป 1 ข ใต้ถุนสูง งานพืน้ โรงเรียนวัดต้าหนัก(ละเอียดช้านาญอนุศาสน์) ต.สาริกา
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
6062 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านคลอง 1 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
6063 ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง ต .เขาเพิม่ อ.บ้านนา จ.นครนายก

150,000

(6041)
(6042)
(6043)
(6044)
(6045)
(6046)
(6047)
(6048)
(6049)
(6050)
(6051)
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(6054)
(6055)
(6056)
(6057)
(6058)

(6062)
(6063)

150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000

150,000

100,000

100,000
150,000
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หน่วย : บาท

รายการ
(6064)

จานวนเงิน

6064 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ข 2 ห้องเรียนโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์
จ.นครนายก
6065 ซ่อมแซม อาคารเรียน สปช 105/29 ท้าหลังคากันแดดฝนปรับพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษา
คาร) ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
6066 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 อาคารประกอบ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทร
วิทยาคม) ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก
6067 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ข ขนาด 3 ห้องเรียน และ 4 ห้องเรียนโรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร
8 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
6068 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 202/26 และฝาปิดรางน้้ารอบบริเวณโรงเรียนโรงเรียนวัดเข็มทอง ต.บาง
สมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
6069 ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องเรียน แบบ ป 1ข/4โรงเรียนบ้านท้านบ(เลิศสินอนุสรณ์) ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก

100,000

6070 ซ่อมแซม อาคารเรียน สปช 105/29 อาคารประกอบโรงเรียนบ้านเตยใหญ่ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.
นครนายก
6071 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) ต.เขาพระ อ.
เมืองนครนายก จ.นครนายก
6072 ปรับปรุง ทาสี ซ่อมแซม พืน้ อาคารเรียน ป 1 ขโรงเรียนวัดโคกล้าดวน ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

100,000

6073 ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป 1 ขโรงเรียนวัดจันทร์เรือง ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
6074 ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารไม้แบบ ป 1 ข ใต้ถุนสูง จ้านวน 4 ห้องโรงเรียนบ้านคลอง 14 ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.
นครนายก
6075 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน ป 1 ข มุงหลังคาโรงเรียนบ้านคลองหกวา ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.
นครนายก
6076 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารห้องสมุดโรงเรียนโรงเรียนสาริกา ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
6077 ปรับปรุง ซ่อมแซม สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนโรงเรียนวัดหนองรี ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา
จ.นครนายก
6078 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนวัดพิกุลแก้ว ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก
6079 ปรับปรุง ซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน แบบ ป อ 2โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.
นครนายก
6080 ซ่อมแซม อาคารเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านชวดบัว ต.ดอนยอ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
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
6082 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
-ผนังไม้ส้าเร็จรูปชนิดบังใบอขนาด 6 นิว้ หนา 8 ม.ม.โรงเรียนวัดบางปรัง ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.
นครนายก

100,000
150,000

(6083)

6083 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาบาสเก็ตบอล ก้วาง 18 เมตร ยาว 31 เมตร เทพืน้ คอนกรีตขัดมันเรียบ พร้อมตีเส้น
คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4 (หนา 7 ซม.) ตะแกรงเหล็ก O 9 มม.@ 0.20 ม.โรงเรียนวัดท่าด่าน ต.หินตั้ง อ.เมือง
นครนายก จ.นครนายก

150,000

(6084)

6084 งานปรับปรุงภูมิทศั น์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐาน สพฐ.ถนนหน้าโรงอาหารและข้างสนามฟุตบอล กว้าง 4
เมตร ยาว 97.5 ม. หนา 10 ซม. คอนกรีตผสมเสร็จ 210 กก/ตร.ซม. เหล็กตะแกรงส้าเร็จรูปเส้นผ่าศูนย์กลาง 4
มม. @ 0.20โรงเรียนวัดเกาะกา ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก

150,000

(6065)
(6066)
(6067)
(6068)
(6069)
(6070)
(6071)
(6072)
(6073)
(6074)
(6075)
(6076)
(6077)
(6078)
(6079)
(6080)
(6081)
(6082)

150,000
150,000
100,000
150,000
100,000

150,000
100,000

150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 239

หน่วย : บาท

รายการ
(6085)
(6086)
(6087)
(6088)
(6089)
(6090)
(6091)
(6092)
(6093)
(6094)
(6095)
(6096)
(6097)
(6098)
(6099)
(6100)
(6101)
(6102)
(6103)
(6104)
(6105)
(6106)
(6107)
(6108)
(6109)

จานวนเงิน

6085 ปูกระเบืองเคลือบใต้ถุนอาคารเรียนโรงเรียนวัดวังปลาจีด ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
6086 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านเขาเพิม่ ต.เขาเพิม่ อ.บ้านนา จ.นครนายก
6087 ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
6088 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ข จ้านวน 6 ห้องเรียนโรงเรียนวัดล้าบัวลอย ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก
6089 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอลโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
6090 รั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากตอกเสาเข็ม) 70 เมตรโรงเรียนวัดสามควายเผือก ต.สามควายเผือก อ.เมือง
นครปฐม จ.นครปฐม
6091 ทาสี อาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านหนองกร่าง ต.ทุง่ ลูกนก อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6092 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน , อาคารเรียน แบบ 017 เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนผนังไม้
โรงเรียนบ้านหนองเขมร ต.หนองกระทุม่ อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6093 อาคารเรียน แบบ 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ,อาคารเรียน แบบ 105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้าน
หนองงูเหลือม ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6094 อาคารหอสมุด เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก ต.สระสี่มุม อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6095 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ทางเดิน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองโสน ต.ห้วยหมอนทอง อ.ก้าแพงแสน จ.
นครปฐม
6096 อาคารเรียน สปช 105/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านอ้อกระทิง ต.ห้วยขวาง อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม

150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
200,000

6097 อาคารเรียน ท้าเหล็กดัดโรงเรียนวัดทัพยายท้าว ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6098 อาคารอเนกประสงค์ แบบสปช.205/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม
6099 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (อาคารห้องสมุด)ท้ากันสาดโรงเรียนวัดประชาราษฎร์บ้ารุง ต.รางพิกุล อ.
ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6100 อาคารเรียน(เทพมงคลรังษี) แบบสามัญ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง
นครปฐม จ.นครปฐม
6101 อาคารเรียน 105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ,ส้วม สปช. 601/26 สร้างปี 2542, ปี 2552 และ สปช. 604/45
ทาสีโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม ต.ทุง่ บัว อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6102 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก ก่อผนังคอนกรีต เทพืน้ โรงเรียนวัดทุง่ รี ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6103 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 313 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ต.กระตีบ อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม

100,000
150,000

6104 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดม่วงตารศ ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.
นครปฐม
6105 อาคารเรียน แบบ 017 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ,อาคารเอนกประสงค์ แบบอื่นๆ สร้างเอง สร้างปี 2519 ปูพนื้
กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดรางปลาหมอ ต.สวนป่าน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6106 ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 12 ซม.(ภายในโรงเรียน)โรงเรียนวัดหนองจิก ต.ทุง่ ลูกนก อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6107 อาคารอเนกประสงค์แบบสปช.201/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดหนองปลาไหล ต.ทุง่ กระพังโหม อ.
ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6108 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2542 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ,ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดหนองศาลา ต.ทุง่ ลูก
นก อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6109 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

150,000

150,000
150,000
200,000
100,000
150,000
150,000

150,000
200,000
150,000
150,000
100,000

100,000
150,000
150,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 240

หน่วย : บาท

รายการ
(6110)

จานวนเงิน

6110 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ,อาคารเรียนแบบ 017 กันสาด ทาสีโรงเรียนบ้านรางอีเม้ย
ต.ห้วยขวาง อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6111 ห้องน้้าห้องส้วม สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2545 รื้อและปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ รื้อและเปลี่ยนประตู รื้อและเปลี่ยนสุขภัณฑ์
พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6112 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 เทคอนกรีตรอบอาคารโรงเรียนวัดเกาะวังไทร ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จ.
นครปฐม
6113 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ รอบอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์ และท้าพืน้ พร้อมขัดหยาบโรงเรียนบ้านสามัคคี
ต.สระพัฒนา อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6114 อาคารเรียน 017 ทาสีโรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) ต.ทุง่ กระพังโหม อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6115 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ ต.พระประโทน อ.เมือง
นครปฐม จ.นครปฐม
6116 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ต.ห้วยหมอนทอง อ.ก้าแพงแสน จ.
นครปฐม
6117 อาคารเรียน แบบ 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านล้าพยา ต.ล้าพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6118 อาคารเรียนแบบวันครู เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองหิน ต.ล้าพยา อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม
6119 ส้วม แบบ สปช.601/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนประตูพร้อมอุปกรณ์ เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง
เคลือบ , ส้วม แบบ อื่น ๆ เปลี่ยนประตูพร้อมอุปกรณ์ เปลี่ยนสุขภัณฑ์โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล ต.ทุง่ ลูก
นก อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม

150,000

150,000
150,000
100,000

(6130)
(6131)

6120 ท้าถนนลาดยางโรงเรียนวัดวังเย็น ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6121 ท้าถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านดอนทอง ต.ดอนข่อย อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6122 อาคารเรียน แบบ 104/26 ท้าราวบันได ระเบียงทางเดิน ทาสี โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม ต.ห้วยม่วง อ.
ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6123 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 313 ท้าพืน้ พร้อมขัดหยาบ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ ต.ทุง่ ลูกนก
อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6124 อาคารอเนกประสงค์ แบบ อื่น ๆ ทาสีโรงเรียนเมืองเก่าก้าแพงแสน ต.ทุง่ ขวาง อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6125 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนวัดสระสี่มุม ต.สระพัฒนา อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6126 อาคารเรียน แบบ 105/29 สร้างปี พ.ศ.2538 ,สร้างปี พ.ศ.2539 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดวังน้้าเขียว ต.
วังน้้าเขียว อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6127 อาคารอเนกประสงค์ แบบ อื่น ๆ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ , อาคารเรียน แบบ 017 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียน
บ้านหนองปากโลง ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6128 อาคารอเนกประสงค์ แบบ อื่น ๆ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา แผงกันแดด ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ , อาคารเรียน
แบบ 017 บันไดอาคารเรียนโรงเรียนวัดหุบรัก ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6129 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสี , อาคารอเนกประสงค์ แบบ 205/26 ทาสีโรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ ต.โพรง
มะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6130 อาคารเรียน แบบ 2/28 ทาสีโรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6131 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดหนองกระพี้ ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

(6132)

6132 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหัวถนน ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

100,000

(6133)

6133 อาคารเรียน แบบ 008 เทพืน้ โรงเรียนประถมฐานบินก้าแพงแสน ต.กระตีบ อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
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หน่วย : บาท

รายการ
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(6141)
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(6160)

จานวนเงิน

6134 อาคารเรียน 017 ทาสี , ส้วม แบบ สปช.601/26 ทาสี (2 หลัง) , ส้วม แบบ สปช.604/45 ทาสี , ส้วม แบบ
อื่น ๆ ทาสี เเปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดบางแขม ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6135 อาคารเรียน 017ก ท้ากันสาดโรงเรียนวัดล้าเหย ต.ล้าเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
6136 อาคารเรียน แบบ 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดก้าแพงแสน ต.ห้วยหมอนทอง อ.ก้าแพงแสน จ.
นครปฐม
6137 อาคารเรียน แบบ 105/29 ท้าเหล็กดัด ประตูเหล็ก , อาคารเรียน แบบ 017 ท้าเหล็กดัดโรงเรียนวัดท่าเสา ต.
ห้วยม่วง อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6138 ท้าฟุตบาทโรงเรียนวัดหนองดินแดง ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6139 อาคารเรียน แบบ 105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดใหม่หว้ ยลึก ต.สวนป่าน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6140 ส้วม แบบ สปช.601/26 เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนประตู
เปลี่ยนผนัง, อาคารเรียน แบบ 105/29 ท้าทางเท้าโรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร ต.ห้วยขวาง อ.ก้าแพงแสน จ.
นครปฐม

150,000

6141 อาคารเรียน 017 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านหนองพงนก ต.สระพัฒนา อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6142 ทาสีรั้ว เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6143 อาคารเรียน 017ก ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนวัดสองห้อง ต.ห้วยขวาง อ.ก้าแพงแสน จ.
นครปฐม
6144 อาคารเรียน 017ก รื้อและเปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านคลองตัน ต.วังน้้าเขียว อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
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6145 อาคารเรียน แบบ 017 เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านนาสร้าง ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6146 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ท้ากันสาดโรงเรียนบ้านมาบแค ต.ตาก้อง อ.เมือง
นครปฐม จ.นครปฐม
6147 อาคารเรียน 101/26 ทาสีโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม ต.ทุง่ บัว อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6148 อาคารเรียน 017 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ท้ากันสาดโรงเรียนบ้านใหม่ ต.ล้าเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
6149 เทพืน้ สนามวอลเล่ย์บอล , ส้วม แบบอื่น ๆ เปลี่ยนสุขภัณฑ์โรงเรียนวัดสระกะเทียม ต.สระกะเทียม อ.เมือง
นครปฐม จ.นครปฐม
6150 อาคารเรียน 017 ทาสีโรงเรียนบ้านสระน้้าส้ม ต.ห้วยขวาง อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6151 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนบ้านหนองขาม ต.ทุง่ ขวาง อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6152 รั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) 36 เมตรโรงเรียนวัดดอนขนาก ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม
6153 อาคารเรียน แบบ 105/29 เทพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านอ้อกระทุง ต.ทุง่ ลูกนก อ.ก้าแพงแสน จ.
นครปฐม
6154 ท้าทางระบายน้้าโรงเรียนวัดทะเลบก ต.กระตีบ อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6155 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านคลองยาง ต.บ้านยาง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6156 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 203/26 ทาสีโรงเรียนบ้านทุง่ น้อย ต.ทุง่ น้อย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6157 อาคารอเนกประสงค์ แบบ อื่น ๆ รื้อถอนและเปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดดอนเสาเกียด ต.บางแขม อ.
เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6158 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปลี่ยนผนังโรงเรียนวัดล้าลูกบัว ต.ล้าลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
6159 ?อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม
6160 ท้าผิวจราจรโรงเรียนบ้านบ่อพลับ ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
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จานวนเงิน

6161 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.312 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองแก ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง
นครปฐม จ.นครปฐม
6162 อาคารเรียน แบบ 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสี ท้าประตูบานเลื่อนโรงเรียนวัดห้วยม่วง ต.ห้วยม่วง อ.
ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6163 อาคารเรียน 017 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านบ่อน้้าพุ ต.ทุง่ ขวาง อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6164 รั้วมาตรฐานแบบลวดหนาม 9 เส้นโรงเรียนวัดราษฎร์วราราม ต.สระสี่มุม อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6165 อาคารเรียน แบบ 017 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดทุง่ พิชัย ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
6166 รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านรางมูก ต.ล้าเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
6167 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนวัดวังตะกู ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6168 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสี เปลี่ยนฝ้าโรงเรียนวัดสุขวราราม ต.ดอนรวก
อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
6169 อาคารเรียน แบบ 017 ทาสี ,อาคารเรียน แบบ 017 ก ทาสีโรงเรียนอนุบาลก้าแพงแสน ต.ก้าแพงแสน อ.
ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6170 รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบ้านหลักเมตร ต.ทุง่ ขวาง อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6171 รั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านดอนซาก ต.วังน้้าเขียว อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6172 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ท้าหลังคาทางเดินโรงเรียนวัดบ้านหลวง ต.บ้านหลวง อ.
ดอนตูม จ.นครปฐม
6173 อาคารเรียน แบบ สปช.201/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ท้าหลังคาเชื่อมทางเดินโรงเรียนวัดกงลาด ต.ห้วยด้วน อ.
ดอนตูม จ.นครปฐม
6174 เทพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ หน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านต้นส้าโรง ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
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6175 ถนนลาดยางโรงเรียนวัดหนองเสือ ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6176 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนวัดดอนยายหอม ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6177 อาคารอเนกประสงค์ แบบอื่น ๆ เปลี่ยนฝ้า เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้านทุง่ หัวพรหม ต.หนองปากโลง อ.เมือง
นครปฐม จ.นครปฐม
6178 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก ต.สระกะเทียม อ.เมือง
นครปฐม จ.นครปฐม
6179 อาคารเรียน แบบ 017 เปลี่ยนประตูพร้อมอุปกรณ์ , อาคารอเนกประสงค์ แบบ ้น
อื่ ๆ รื้อและเปลี่ยนฝ้า เปลี่ยน
กระเบือ้ งหลังคา ทาสีโรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ ต.สระสี่มุม อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6180 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 ทาสี เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนผนังโรงเรียนวัดสระพัง ต.ดอนข่อย อ.
ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6181 อาคารห้องสมุด แบบ อื่น ๆ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ , ส้วม ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้อง
อนุสรณ์ ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6182 อาคารเรียน แบบ อื่น ๆ รื้อถอนและปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสี รื้อและเปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์
ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6183 อาคารเรียน แบบสร้างเอง ท้าเหล็กดัด , อาคารเรียน แบบ ป.1 ก ท้ารั้วตาข่าย เปลี่ยนผนัง ทาสีโรงเรียนวัดใหม่
ดอนทราย ต.สระกะเทียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6184 อาคารเรียนแบบ ป.พิเศษ ท้ากันสาด ทาสีโรงเรียนวัดสามง่าม ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
6185 อาคารเรียน 008 ท้าประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม , บ้านพักครู ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนสุขภัณฑ์ เปลี่ยน
ประตู , ส้วม 601/26 เปลี่ยนสุขภัณฑ์ เปลี่ยนประตูโรงเรียนวัดปลักไม้ลาย ต.ทุง่ ขวาง อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
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(6186)

6186 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดทุง่ กระพังโหม ต.ก้าแพงแสน อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
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(6187)

6187 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ท้าเวที ทาสีโรงเรียนบ้านบัวแดง ต.ห้วย
หมอนทอง อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6188 ลานคอนกรีตโรงเรียนบ้านแจงงาม ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
6189 เทพืน้ สนามกีฬา ทาสี อาคารอเนกประสงค์แบบอื่น ๆ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
ทาสี , อาคารอเนกประสงค์ แบบ 201/26 ส้วม , แบบ 601/26 สร้างปี พ.ศ.2546 เปลี่ยนสุขภัณฑ์โรงเรียนวัด
หนองกระทุม่ ต.หนองกระทุม่ อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
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6190 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดทุง่ ผักกูด ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
6191 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองกะโดน ต.บ้านยาง อ.เมือง
นครปฐม จ.นครปฐม
6192 อาคารเรียนแบบ 105/26 ทาสี เปลี่ยนประตูโรงเรียนวัดตะโกสูง ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
6193 ทาสีรั้ว อาคารเรียน 007 ขัดพืน้ ไม้ ท้าคอนกรีตบล๊อกปูพนื้ ถนนโรงเรียนวัดห้วยผักชี ต.ทุง่ ลูกนก อ.ก้าแพงแสน
จ.นครปฐม
6194 ท้ารั้วตาข่ายเหล็กโรงเรียนวัดตาก้อง ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6195 อาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง เปลี่ยนผนังไม้โรงเรียนบ้านห้วยปลากด ต.ทุง่ ลูกนก อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
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6196 อาคารอเนกประสงค์ สปช202/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ , อาคารอเนกประสงค์ แบบ สามัญ 336 เปลี่ยนหลังคา
โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6197 ทาสีรั้ว โรงเรียนบ้านล้าท่าโพ ต.ทุง่ น้อย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6198 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ท้าทางเท้าโรงเรียนบ้านห้วยด้วน ต.รางพิกุล อ.
ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6199 สนามเด็กเล่น เทพืน้ ลาน คสล. หนา 10 ซม. ท้าพืน้ ขัดมัน อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 ปูพนื้
กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดพะเนียงแตก ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6200 เทพืน้ หน้าอาคารเรียน 017 โรงเรียนวัดธรรมศาลา ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6201 อาคารเรียน 017 ท้าประตูหน้าต่างอลูมิเนียมโรงเรียนวัดบ้านยาง ต.บ้านยาง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6202 อาคารเรียน แบบ 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ, อาคารเรียน แบบ 104/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้าน
ไร่ต้นส้าโรง ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6203 อาคารเรียน แบบ 101/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดห้วยพระ ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
6204 อาคารเรียน แบบอื่น ๆ ท้ากันสาด เทพืน้ ขัดหยาบโรงเรียนวัดบ่อน้้าจืด ต.ดอนข่อย อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
6205 อาคารเรียน แบบ สปช.004 เปลี่ยนผนัง เปลี่ยนฝ้าโรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

(6206)

6206 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านแหลมกะเจา ต.ล้าลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

100,000

(6207)
(6208)

6207 รั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากตอกเสาเข็ม)โรงเรียนวัดเลาเต่า ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
6208 อาคารอเนกประสงค์ 313 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา , ส้วม แบบ 401 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสี เปลี่ยนประตู
ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านคอวัง ต.บ้านยาง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
6209 อาคารเรียน แบบ ป.1ก เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนฝ้าโรงเรียนบ้านห้วยขวาง ต.ห้วยขวาง อ.ก้าแพงแสน จ.
นครปฐม
6210 อาคารเรียน แบบ 017 เปลี่ยนฝ้า ท้าหน้าต่างวงกบอลูมิเนียมโรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม จ.
นครปฐม

150,000
100,000

(6188)
(6189)

(6190)
(6191)
(6192)
(6193)
(6194)
(6195)
(6196)
(6197)
(6198)
(6199)
(6200)
(6201)
(6202)

(6209)
(6210)

150,000
150,000

150,000
100,000
150,000
100,000

100,000
100,000
150,000
200,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000

100,000
150,000

หน ้าที่ 244

หน่วย : บาท

รายการ
(6211)

จานวนเงิน

6211 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 พิเศษ 4 ชั้น เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
6212 ถนนภายในโรงเรียน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม
6213 ลานกีฬาอเนกประสงค์ ปรับปรุงพืน้ เทคอนกรีตผสมเสร็จ ทรายถม และตะแกรงเหล็กโรงเรียนวัดหอมเกร็ด ต.
หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม
6214 บ้านพักครู เปลี่ยนพืน้ ไม้เนือ้ แข็งเข้าลิ้นวางบนตงไม้เนือ้ แข็ง เปลี่ยนตงไม้เต็ง ตะปูขนาดต่างๆ และผิวจราจร
คสล.โรงเรียนบ้านบางเลน ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม
6215 อาคารเรียน แบบสร้างเอง เปลี่ยนปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดไร่ขิง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
6216 อาคารเรียน แบบพิเศษ รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ขอยึดกระเบือ้ งคอนกรีต ทาสีน้าอะครีลิต
ภายนอก ทาสีน้าอะคลีลิค ภายใน ทาสีน้ามันส้าหรับงานไม้โรงเรียนวัดจินดาราม ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.
นครปฐม

200,000

(6217)

6217 อาคารเรียน แบบ 216 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ เปลี่ยนผ้าม่านหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ห้องคอมพิวเตอร์
เปลี่ยนผ้าม่านหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมกระจก ห้องสื่อการเรียนการสอน
เปลี่ยนหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียนพร้อมกระจกโรงเรียนวัดบางหลวง ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม

200,000

(6218)

6218 ลานกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียน เปลี่ยนลาน คสล.โรงเรียนพระต้าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
6219 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดนราภิรมย์ ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.
นครปฐม
6220 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ รื้อถอนฝาไม้ยาง/ไม้ส้าเร็จรูปพร้อมคร่าวฝา เปลี่ยนผนังกระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่น
เรียบ คร่าวไม้เนือ้ แข็ง ผนังก่อคอนกรีตบล็อก ฉาบปูนเรียบผนัง ประตูบานทึกไม้สัก วงกบไม้เนือ้ แข็ง หน้าต่าง
บานทึกไม้เนือ้ แข็ง ทาสีน้าอะครีลิค ภายนอก ทาสีน้าอะครีลิค ภายใน ทาสีน้ามันส้าหรับงานไม้ (รวมสีรองพืน้ ไม้
กันเชื้อรา) และพืน้ ไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านกระทุม่ ล้ม ต.กระทุม่ ล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม

200,000

6221 อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 เปลี่ยนประตู หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวัดมะเกลือ ต.
คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
6222 อาคารเรียน เปลี่ยนผนังไม้ตีซ้อนเกล็ดหรือตีทบั เกล็ดโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.
นครปฐม
6223 อาคารเรียน แบบ 017 เปลี่ยนหลังคากันสาด แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบลูซิงค์ แผ่นฉนวนกันความร้อน ท่อเหล็ก
กลมผิวด้า ท่อเหล็กกลวงแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า และท่อเหล็กกลวงแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสโรงเรียนบ้านคลองใหม่ ต.
คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

200,000

6224 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบกระเบือ้ งลอนคู่ พร้อมอุปกรณ์ยึดกระเบือ้ ง และรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา
โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

100,000

(6212)
(6213)
(6214)
(6215)
(6216)

(6219)
(6220)

(6221)
(6222)
(6223)

(6224)

200,000
200,000
200,000
200,000
200,000

200,000
200,000

100,000
146,600

หน ้าที่ 245

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(6225)

6225 ห้องสมุด เปลี่ยนวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม กรอบนอกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม (สีชา) (ชุดบานเลื่อน)
กรอบบานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม (สีชา) (ชุดบานเลื่อน) กุญแจฝังในบานเลื่อนประตูอลูมิเนียม กุญแจล็อคบาน
เลื่อนหน้าต่างอลูมิเนียม ลูกล้อเลื่อนบานคู่ กระจกประตู-หน้าต่าง แผ่นสีชา ห้องโสตทัศนูปกรณ์ เปลี่ยนวงกบ
ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม กรอบนอกประตูอลูมิเนียม(สีชา) (ชุดบานเลื่อน กรอบบานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียน (สี
ชา) (ชุดบานลื่อน) กุญแจล็อคบานเลื่อนหน้าต่างอลูมิเนียม ลูกล้อเลื่อนบานคู่ กระจกประตู-หน้าต่าง แผ่นสีชา
ห้องคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนวงกบประตู -หน้าต่างอลูมิเนียม กรอบนอกประตูอลูมิเนียม(สีชา) (ชุดบานเลื่อน กรอบ
บานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียน (สีชา) (ชุดบานลื่อน) กุญแจล็อคบานเลื่อนหน้าต่างอลูมิเนียม ลูกล้อเลื่อนบานคู่
กระจกประตู-หน้าต่าง แผ่นสีชา โรงเรียนตลาดเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

150,000

(6226)

6226 รั้วโรงเรียน เปลี่ยนอิฐบล็อกช่องลม ปูนซีเมนต์ผสม ก่อ ฉาบ ฉาบปูนเรียบผนัง และทาสีพลาสติกอิบสั ชั่น
โรงเรียนวัดไทยาวาส ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
6227 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนวัดสัมปทวน ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
6228 บ้านพักครู แบบ กรมสามัญ เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสันโค้งกระเบือ้ งลอนคู่ ขอยึดกระเบือ้ งลอนคู่ ฝ้า
กระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ เคร่าไม้เนือ้ แข็ง เปลี่ยนพืน้ ไม้เนือ้ แข็ง ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนโถส้วมนัง่
ราบสองชั้นพร้อมหม้อพักน้้า รุ่นประหยัดน้้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง ฝักบัวอาบน้้า
ชนิดสายอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยว สายฉีดช้าระพร้อมขอแขวน เปลี่ยนท่อโสโครกโถส้วมมีถังพักน้้า ท่อน้้าดีและก๊อก
น้้า และเดินท่อโสโครกอ่างล้างหน้าโรงเรียนบ้านบางม่วง ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม

99,000

(6227)
(6228)

(6229)
(6230)
(6231)
(6232)
(6233)
(6234)

(6235)
(6236)
(6237)
(6238)
(6239)

100,000
100,000

6229 อาคารเรียน แบบ 008 ทาสีน้ามันส้าหรับงานไม้ (รวมสีรองพืน้ ไม่กันเชื้อรา)โรงเรียนวัดบางน้อยใน ต.บางหลวง
อ.บางเลน จ.นครปฐม
6230 อาคารเรียน แบบ สปช.102 รื้อถอนวัสดุมุง หลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสันโค้งกระเบือ้ งลอนคู่ (สี) และ
สลักเกลียวยึดกระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนบ้านพาดหมอน ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม
6231 ถนนรอบอาคารเรียน ปรับเกลี่ยพืน้ ที่ ถมดินลูกรังปรับระดับ ทรายถมรองพืน้ ปรับระดับ คอนกรีตผสมเสร็จ
เหล็กตะแกรงวายแมท และไม้แบบรวมทัว่ ไปโรงเรียนบ้านหนองมะม่วง ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
6232 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ติดลูกกรงเหล็กดัดหน้าต่าง และลูกกรงเหล็กดัดประตูโรงเรียนบ้านรางปลาหมอ ต.บาง
ภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม
6233 รั้วโรงเรียน ปรับปรุงรั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากตอกเข็ม)โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.
นครปฐม
6234 อาคารโรงฝึกงาน แบบ 313 เอ เปลี่ยนบล๊อค ก่อผนัง ทาสีน้าอะครีลิค (ภายนอก) ทาสีน้าอะครีลิค (ภายใน)
เปลี่ยนประตูเหล็กม้วนบานทึกชนิดใช้มือดึง เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา ครอบคันโค้งกระเบือ้ งลอนคู่ และตะปู
เกลียวยึดกระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนวัดบัวปากท่า ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม

100,000

6235 อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ คร่าวไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านไผ่หลวง ต.หินมูล อ.บางเลน
จ.นครปฐม
6236 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนแผงบังแดดอลูมิเนียมเคลือบสี แบบตัว C พร้อมโครงคร่าวโรงเรียนวัด
บางภาษี ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม
6237 ถนน ปรับปรุงผิวจราจร คสล. โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม
6238 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ส้วม แบบกรมสามัญ เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนวัดไผ่สามต้าลึง ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม
6239 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข พิเศษ ทาสีน้ามัน (รวมสีรองพืน้ ไม้กันเชื้อรา)โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ ต.ไทรงาม อ.บางเลน
จ.นครปฐม

100,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 246

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(6240)

6240 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ เปลี่ยนประตูไม้เนือ้ แข็ง หน้าต่างไม้เนือ้ แข็ง วงกบไม้เนือ้ แข็ง กลอนอลูมิเนีย มือจับ
บานพับ กุญแจ เปลี่ยนปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสีอะครีลิก (ภายนอก) ทาสีอะครีลิก (ภายใน) ทาสีน้ามัน และทาสี
กระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดบอนใหญ่ ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม

100,000

(6241)

6241 สนามเด็กเล่น เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี เหล็กตัวซี และท่อเหล็กกลมผิวด้าโรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย
ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม
6242 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีอะครีลิก (ภายนอก) ทาสีอิครีลิก (ภายใน) ทาสีน้ามัน โรงเรียนวัดราษฏร์
ศรัทธาราม ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม
6243 อาคารเรียน แบบ 017 เปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง ต.คลอง
นกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม
6244 ห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ กั้นผนังค่าแรงและวัสดุอิฐมอญเบา เปลี่ยนปูพนื้ กระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน และทาสี
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม
6245 โรงเพาะเห็ด เปลี่ยนท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส ท่อเหล็กกลมผิวด้า เหล็กแผ่นเรียบด้า พุกตะกั่ว ลวดเชื่อม ใบ
ตัด หัวไม้กลึงหัวเสา ทาสีกันสนิม และทาสีน้ามันโรงเรียนวัดทุง่ น้อย ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
6246 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ด และทาสีน้าอะครีลิค โรงเรียนวัดส้าโรง ต.วัดส้าโรง อ.
นครชัยศรี จ.นครปฐม
6247 อาคารเรียน ทาสีน้าอะครีลิคโรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม
6248 อาคารเรียน อาคารประกอบ เปลี่ยนปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม
6249 รั้ว เปลี่ยนรั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านห้วยกรด ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐม
6250 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี ทาสีเคลือบเงา
(สีน้ามัน) สีรองพืน้ งานโลหะเหล็กใหม่ และพุกตะกั่วโรงเรียนบ้านหนองปรง ต.บางระก้า อ.บางเลน จ.นครปฐม

100,000

(6251)

6251 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ติดตั้งบานหน้าต่างมุง้ ลวด บานประตูมงุ้ ลวด ลูกกรงเหล็กดัดหน้าต่าง ลูกกรงเหล็กดัด
ประตู เปลี่ยนผนังกระจกช่องแสงกรอบอลูมิเนียมโรงเรียนบ้านรางกระทุม่ ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม

100,000

(6252)
(6253)

6252 ทางเท้า เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
6253 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข เปลี่ยนกลอนอลูมิเนียม มือจับ บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี หน้าต่างบานทึบไม้
เนือ้ แข็ง ซ่อมผนังอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยพลู ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
6254 อาคารเรียน หลังที่ 1 อาคารหลวงพ่อเนตร ทาสีน้ามันผนังภานใน และภายนอก เปลี่ยนฝ้าเพดาน และค่าแรงขูด
สีผนังเดิมโรงเรียนวัดตุ๊กตา ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
6255 ถนนหน้าอาคารเรียน เทพืน้ คอนกรีตผสมส้าเร็จ และตะแกรงเหล็กโรงเรียนวัดบางปลา ต.บางปลา อ.บางเลน จ.
นครปฐม
6256 อาคารเรียน แบบหลวงพ่อเปิน่ 1 เทพืน้ ปูนทรายปรับระบบพร้อมขัดหยาบ ส้วม เปลี่ยนโถปัสสาวะชาย พร้อม
ก๊อกน้้าแบบกด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โถส้วมแบบนัง่ ราบ สองชิ้น พร้อมหม้อน้้ารุ่นประหยัด พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด สายช้าระพร้อมขอแขวน เปลี่ยนบนประตู PVC บานเรียบ ลานกีฬาอเนกประสงค์ เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ ง
เคลือบ ศาลาทรงไทย เปลี่ยนปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ศาลาเขียวแบบสร้างเอง เปลี่ยนปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียน
วัดบางพระ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

100,000
100,000

6257 บ้านพักครู แบบสร้างเอง เปลี่ยนบานประตูไม้อัด กระจกบานเกล็ดสีชา ชุดขาบานเกล็ดแบบมือโยก และทาสี
น้้ามัน โรงอาหาร แบบสร้างเอง ทาสีน้ามัน และสีเคลือบโลหะโรงเรียนวัดกลางครูเวียง ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม

150,000

(6242)
(6243)
(6244)
(6245)
(6246)
(6247)
(6248)
(6249)
(6250)

(6254)
(6255)
(6256)

(6257)

100,000
100,000
99,900
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

150,000
144,000
150,000

หน ้าที่ 247

หน่วย : บาท

รายการ
(6258)
(6259)
(6260)
(6261)
(6262)
(6263)

(6264)
(6265)
(6266)
(6267)
(6268)
(6269)
(6270)
(6271)
(6272)
(6273)

(6274)
(6275)
(6276)

จานวนเงิน

6258 อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้ายิปซัมบอร์ด โคมไฟดาวน์ไลท์ผังเพดานกลม ประตูเหล็กม้วนบานทึบใช้มือดึง และทาสีน้า
อิครีลิคโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
6259 อาคารเรียน เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ และทาสีน้าอะครีลิคโรงเรียนวัดผาสุการาม ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.
นครปฐม
6260 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านดงเกตุ ต.สามพราน อ.สามพราน จ.
นครปฐม
6261 ถนนบริเวณโรงเรียน เทพืน้ ถนนคอนกรีตผสมเสร็จ ถมวัสดุรองพืน้ และทรายถม และเหล็กตะแกรงโรงเรียนวัดล้า
พญา ต.ล้าพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม
6262 อาคารเรียน แบบ 312 เทพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดศิลามูล ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม
6263 ศูนย์ฝึกการเรียนรู้งานเกษตร เปลี่ยนเสาตอม่อคอนกรีต เสาเข็ม คอร.รูปตัวไอ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ เปลี่ยนพืน้
ไม้อัดซีเมนต์ ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี เปลี่ยนผนังไม้ส้าเร็จรูปชนิดบังใบ เปลี่ยนหลังคาเหล็กตัวซี แผ่นเหล็กรีดลอน
เคลือบสี ฉนวนกันความร้อน เชิงชายไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.
นครปฐม

150,000

6264 อาคารเรียน แบบ 017 เปลี่ยนฝาผนังไม้ตีซ้อนเกล็ด และไม้เนือ้ แข็ง ทาสีน้าอะครีลิคโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 ต.
บางระก้า อ.บางเลน จ.นครปฐม
6265 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง เทพืน้ ปูนทราย ปรับระดับพร้อมขัดหยาบ ถมทรายเพือ่ ปรับระดับโรงเรียนวัด
ดอนยอ ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม
6266 อาคารเรียน เปลี่ยนหลังคาเหล็กเมทัลชีท และท่อเหล็กโรงเรียนวัดวังน้้าขาว ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.
นครปฐม
6267 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดรางก้าหยาด ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.
นครปฐม
6268 อาคารเรียน แบบ 017 เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ พืน้ ปูนทรายปรับพืน้ พร้อมขัดหยาบ อาคารอนุบาล ปรับปรุง
ระบบถังน้้าบ้าบัดน้้าปฏิกูลห้องน้้าโรงเรียนวัดท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม
6269 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 เปลี่ยนพืน้ ปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดหยาบโรงเรียนบ้านประตูน้าพระพิมล ต.บาง
เลน อ.บางเลน จ.นครปฐม
6270 อาคารเรียน แบบ 017 เปลี่ยนพืน้ คอนกรีตผสมเสร็จ และตะแกรงเหล็กส้าเร็จรูปโรงเรียนวัดปรีดาราม ต.คลอง
จินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม
6271 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ และผนังบุกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดเกษมสุริยัม
นาจ ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม
6272 บ้านพักครู เปลี่ยนเพดานฝ้ายิปซัมบอร์ด ประตูบานทึบไม้สัก หน้าต่างบานทึกไม้สัก วงกลไม้สักประตูและ
หน้าต่าง ผนังไม้อัดสัก คร่าวไม้เนือ้ แข็งสองด้านโรงเรียนบ้านบางเตย ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม
6273 อาคารเรียน แบบ ป.04 เปลี่ยนพืน้ ไม้เนือ้ แข็งเข้าลิ้นวางบนตงไม้เนือ้ แข้ง อาคารเรียน แบบสร้างเอง เปลี่ยน
ประตู-หน้าต่างบานทึบไม้เนือ้ แข็ง บานพับ ปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณโรงเรียน เปลี่ยนขอบคันหินคอนกรีต และปู
บล็อคทางเท้า และเปลี่ยนรั้วมาตรฐานแบบลวดหนามโรงเรียนวัดนิลเพชร ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม

150,000

6274 อาคารเรียน แบบ 017 เปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ บัวฝ้าเพดาน พร้อมตะปู อาคารเรียนอนุบาล
แบบสร้างเอง เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนตลาดเจริญสุข ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม
6275 ทางเดินรอบอาหารอเนกประสงค์ เปลี่ยนพืน้ กระเบือ้ งเคลือบ อิฐบล็อก ทรายถม คอนกรีตผสมเสร็จ และตะแกรง
เหล็กเส้นโรงเรียนวัดท่าต้าหนัก ต.ท่าต้าหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
6276 อาคารเรียน แบบ สพฐ. พิเศษ 3 ชั้น ทาสีน้าอะครีลิค (ภายใน) ทาสีน้าอะครีลิค (ภายนอก) และทาสีน้ามัน
โรงเรียนวัดบัวหวั่น ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม

150,000

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

150,000
150,000

หน ้าที่ 248

หน่วย : บาท

รายการ
(6277)
(6278)
(6279)
(6280)
(6281)
(6282)
(6283)
(6284)

(6285)
(6286)
(6287)
(6288)

(6289)
(6290)
(6291)
(6292)

(6293)
(6294)
(6295)

จานวนเงิน

6277 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบกระเบือ้ งลอนคู่ (สี) และค่ารื้อถอนโรงเรียนวัดบึง
ลาดสวาย ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม
6278 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ (สีประกายมุข) ครอบสันโค้งกระเบือ้ งลอนคู่ และสลัก
เกลียวยึดกระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว ต.บางระก้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
6279 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสีผนัง ติดกระจกสีชาโรงเรียนวัดบางช้างใต้ ต.
บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม
6280 อาคารเรียน แบบ 017 เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ทาสีน้ามัน และทาสีน้าอะครีลิค (ภายนอก)โรงเรียนวัดไผ่หชู ้าง ต.
ไผ่หชู ้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม
6281 ถนนในโรงเรียน เปลี่ยนพืน้ คอนกรีตผสมเสร็จและตะแกรงเหล็ก โรงเรียนวัดโพธิ์ ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม

150,000

6282 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสันโค้ง ตะปูเกลียวยึดกระเบือ้ ง และค่ารื้อถอน
วัสดุมุงหลังคาโรงเรียนวัดละมุด ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
6283 อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดสุวรรณาราม ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม
6284 อาคารเรียน แบบพิเศษ 3 ชั้น เปลี่ยนแผงลวดตาข่าย โครงคร่าวท่อเหล็กเคลือบสังกะสี โรงอาหาร แบบสร้างเอง
เปลี่ยนแผงลวดตาข่าย โครงคร่าวท่อเหล็กเคลือบสังกะสี โรงเรียนวัดท้องไทร ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐม

150,000

6285 อาคารเรียน แบบ 003 และ แบบ 017 เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ และเหล็กกล่อง (LG)โรงเรียน
วัดประชานาถ ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
6286 อาคารเรียน แบบสร้างเอง (วัดไทร) ทาสีน้าอะครีลิค และน้้ายาปูนเท็กโรงเรียนวัดไทร ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม
6287 ถนน เทคอนกรีตผสมเสร็จ ทรายถม ตะแกรงเหล็ก และหินคลุกโรงเรียนตลาดรางกระทุม่ ต .บางภาษี อ.บางเลน
จ.นครปฐม
6288 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ หลังที่ 1 เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสันโค้งกระเบือ้ งลอนคู่ เหล็กตัวซี แปหลังคา
ส้าเร็จรูป เปลี่นฝ้ายิปซั่มบอร์ดเพดาน เปลี่ยนผนังไม้ส้าเร็จรูปคร่าวโลหะชุบสังกะสีด้านเดียว และทาสีน้าอะครีลิ
คโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

150,000

6289 อาคารเรียน แบบ 017 เปลี่ยนเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม เหล็กถังเสสี่เหลี่ยม เหล็กตัวซี แผ่นเมทัลชีท และสกรูโรงเรียน
วัดน้อย ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
6290 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนรางน้้าแสตนเลส รั้วโรงเรียน เปลี่ยนแผงลวดตาข่าย เคร่าท่อเหล็ก
เคลือบสังกะสีโรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
6291 อาคารเรียน เปลี่ยนบานประตูไม้อัด กลอนหน้าต่างอลูมิเนียม ทาสีน้าอะครีลิค สีรองพืน้ ปูนเก่า และค่าแรงขูด
ล้างสีผนังเดิมโรงเรียนวัดศีรษะทอง ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
6292 อาคารเรียน แบบ 017 เปลี่ยนผนังแผ่นฝาไม้ส้าเร็จรูป ทาสีน้าอะครีลิคภายนอก (พร้อมสีทารองพืน้ ) อาคารเรียน
แบบ ป.015 ดัดแปลง เปลี่ยนผนังไม้ส้าเร็จรูป และทาสีน้าอะครีลิคภายนอก (พร้อมสีทารองพืน้ )โรงเรียนคลอง
ทางหลวง ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

150,000

6293 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 (อาคาร 2) เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ถนน ปรับปรุงผิวลาดยางโรงเรียนวัด
เกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
6294 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนคลองบางกระทึก ต.บางกระทึก อ.สาม
พราน จ.นครปฐม
6295 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิน่ รัตนราษฎร์) ต.
วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

150,000

150,000
150,000
150,000
150,000

150,000
150,000

150,000
150,000
150,000

150,000
150,000
150,000

150,000
150,000

หน ้าที่ 249

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(6296)

6296 อาคารเรียน แบบ 017 เปลี่ยนบานไม้เนือ้ แข็ง กลอนล่าง กลอนบน มือจับ ปรับมุม 2 แขน ทาสีน้ามัน แผ่น
เหล็กลีดลอนเคลือบสี พุกเหล็ก ปรับปรุงห้องสื่อ อาคารเรียน ป.1 ก เปลี่ยนไม้อัดยาง คราวไม้เนือ้ แข็ง และทาสี
น้้ามันโรงเรียนบ้านลานแหลม ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

100,000

(6297)

6297 อาคารเรียน แบบสร้างเอง เทพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสีน้าอะครีลิค ทาสีน้ามัน เปลี่ยนบานประตูบานทึบไม้เนือ้
แข็งพร้อมอุปกรณ์ หน้าต่างเลื่อนอลูมิเนียม ฝ้ายิปซั่มบอร์ดโรงเรียนบ้านบางประแดง ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.
นครปฐม

150,000

(6298)

6298 อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ด คร่าวอลูมิเนียมทีบาร์ และค่ารื้อถอนฝ้ากระเบือ้ งแผ่นเรียบโรงเรียนวัดท่าพูด
ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
6299 ส้วม 3 ที่ เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสัน พร้อมขอยึดกระเบือ้ งลอนคู่ เปลี่ยนพืนปูกระเบืองเคลือบ ผนังก่ออิฐ
มอญและฉาบปูน เปลี่ยนโถส้วมนัง่ ราบแบบราดน้้า โถปัสสาวะชายพร้อมก๊อกน้้าแบบกดพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
ฝักบัวอาบน้้าชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว และอุปกรณ์ต่างๆ ทาสีน้าพลาสติก และเดินท่อน้้าดีและท่อโสโครก
โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม

200,000

6300 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดโคกเขมา ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐม
6301 อาคารหอประชุม เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี และท่อเหล็กกลมกลวง ท่อเหล็กกลมผิวด้า และท่อเหล็ก
กล่องวงสี่เหลี่ยมผืนผ้าโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
6302 ห้องคหกรรม ก่อผนังซีเมนต์บล็อกและฉาบปูน และทาสีน้าอะครีลิค ภายในและภายนอก เปลี่ยนปูกระเบือ้ ง
เคลือบ อาคารเรียน แบบ สปช. 104/26 กันสาดเมทัลชีสโรงเรียนบ้านคลองโยง ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม

150,000

6303 ส้วม แบบสร้างเอง เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ลานกีฬาอเนกประสงค์ พืน้ ปูทรายปรับระดับพร้อมขัดหยาบ
โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
6304 อาคารเรียน แบบ 017 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส เหล็กฉาบ แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี
ติดลูกกรงเหล็กดัดหน้าต่าง ลูกกรงเหล็กดัดประตูโรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม

100,000

6305 อาคารเรียน แบบ 017 เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบโค้ง เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ และค่าแรงรื้อถอน
กระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนบ้านท่าตลาด ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม
6306 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ เปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ กระเบือ้ งลอนคู่ สังกะสี คานไม้เนือ้ แข็ง
เชิงชายไม้เนือ้ แข็ง เปลี่ยนผนังไม้เข้าลิ้นคร่าวไม้เนือ้ งแข็งด้านเดียว บานเกล็ด กระจบ เปลี่ยนพืน้ ไม้เนือ้ แข็งลิ้น
วางบนไม้เนือ้ แข็ง เปลี่ยนเสาไม้ ส้วม เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ลานกีฬาอเนกประสงค์ เปลี่ยนอิฐตัวหนอน
โรงเรียนวัดเกษตราราม ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม

150,000

6307 อาคารเรียน สปช. 105/29 ฝายิบซั่มบอร์ด คร่าวไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนวัดสาลวัน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม
6308 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ส้านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2โรงเรียนสพป.
นครปฐม เขต 2 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
6309 ห้องเรียน ห้องพิเศษ เปลี่ยนบานประตูไม้เนือ้ แข็ง บานหน้าต่างไม้เนือ้ แข็ง และทาสีพลาสติกโรงเรียนวัดลาด
สะแก ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม
6310 อาคารเรียน แบบ 002 เปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์ และทาสีพลาสติกโรงเรียนบ้านไผ่ล้อม ต.ไผ่หชู ้าง อ.บางเลน
จ.นครปฐม
6311 อาคารเรียน 3 เปลี่ยนประตูบานทึกไม้เนือ้ แข็ง ประตู PVC บานเรียบ กุญแจลูกบิดประตูสีสแตนเลสมัน โรง
อาหาร ก่อผนังบล็อค และทาสีน้าอะครีลิค ภายในและภายนอก ถนน เทคอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนวัดลานตาก
ฟ้า ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

150,000

(6299)

(6300)
(6301)
(6302)

(6303)
(6304)

(6305)
(6306)

(6307)
(6308)
(6309)
(6310)
(6311)

150,000

150,000
150,000

100,000

100,000

300,000
100,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 250

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(6312)

6312 ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ผนังบุกระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนประตู กรอบบาน
อลูมิเนียม วงกบอลูมิเนียม มือจับประตู โช๊คอัพฝังในตัววงกบ กุญแจฝังในตัวบาน กระจกแผ่นสีชา ประตูบานทึบ
ไม้เนือ้ แข็ง วงกบประตูไม้ กรอบบนประตูไม้ อุปกรณ์การติดตั้งบานประตู เกร็ดไม้บานประตู ส้วมนักเรียน
อนุบาล เปลี่ยนโถส้วมนัง่ ยอง มีฐานพร้อมหม้อน้้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง โถปัสสาวะ
ชาย พร้อมก๊อกน้้าแบบกด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ฝักบัวอาบน้้าชนิดสานอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว อุปกรณ์ต่างๆ ใน
ห้องส้วมโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

200,000

(6313)

6313 อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ วงกบไม้เนือ้ แข็ง และทาสีพลาสติกโรงเรียนบ้านไผ่คอก
วัว ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม
6314 อาคารเรียน แบบ 008 เปลี่ยนผนังไม้ตีซ้อนเกล็ด ทาสีน้าอะครีลิค และค่ารื้อถอนฝาไม้ยางโรงเรียนวัดห้วยตะโก
ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
6315 อาคารเรียน แบบ 017 เปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์ ทาสีน้าพลาสติก และทาสีน้ามันโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.
ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
6316 อาคารเรียน แบบ 017 ปรับพืน้ ไม้ และระเบียงและบันได อาคารเรียน แบบ สปช.ดัดแปลง ปรับพืน้ ไม้ และ
ระเบียง อาคารเรียน ชั้นบน ลงยูริเทนเคลือบผิวไม้โรงเรียนวัดพระมอพิสัย ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม

100,000

(6317)

6317 อาคารเรียน เปลี่ยนบานหน้าต่างกระจกบานเลื่อน ประตูบานกระจกสวิง ทาสีน้าอะครีลิค ภายใน และงาน
ส้าหรับพืน้ ผิวเหล็ก สีรองพืน้ พิเศษ งานโลหะเก่าขึ้นสนิม งานโลหะใหม่โรงเรียนวัดกลาง ต.บางพระ อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม

150,000

(6318)

6318 อาคารเรียน แบบ 017 ทาสีน้าอะครีลิค สีน้ามัน สีทาฝ้าเพดาน ทาสีประตู-หน้าต่าง และค่าแรงขูดสีผนังเดิม
โรงเรียนบ้านหัวอ่าว ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม
6319 อาคารเรียน แบบ 017 ทาสีน้ามันส้าหรับงานไม้ (รวมสีรองพืน้ ไม้กันเชื้อรา)โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ต.ล้าพญา อ.
บางเลน จ.นครปฐม
6320 ส้วม เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ เทพืน้ คอนกรีตผสมเสร็จ ปรับปรุงลานเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ถมทราย
ตะแกรงส้าเสร็จรูป เทคอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนวัดงิ้วราย ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
6321 อาคารเรียน ทาสีน้ามันส้าหรับงานไม้โรงเรียนบ้านฉาง ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม
6322 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสันโค้งกระเบือ้ งลอนคู่ กรอบตะเฆ่
กระเบือ้ งลอนคู่และตะปูเกลียว ไม้แปโรงเรียนบ้านดอนทอง ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
6323 อาคารเรียน แบบ 017 เทพืน้ คอนกรีตผสมเสร็จ เหล็กตะแกรงส้าเร็จรูป ท่อนเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็กซี
เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ และทาสีรองพืน้ พิเศษโรงเรียนวัดกกตาล ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
6324 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านคลองจินดา ต.คลองจินดา อ.สาม
พราน จ.นครปฐม
6325 ถนนภายในโรงเรียน เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนวัดลานคา ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม
6326 อาคารอเนกประสงค์ ถมทรายหยาบบดอัด เทคอนกรีตผสมเสร็จ ถังซีเมนต์ ฝาถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปกลวง ปูพนื้
กระเบือ้ งเคลือบ ส้วม ขุดดิน ท่อ พีวีซี ข้อต่อ เปลี่ยนบานประตู PVC บานเรียบ ท้ารางน้้าทิง้ คอนกรีต เดินท่อ
น้้าชักโครก งานเดินท่อน้้าโถปัสสวะชาย บ้านพักครู หลักที่ 1-3 เปลี่ยนไม้เนือ้ แข็ง ฉาบปูน เปลี่ยนไม้เนือ้ แข็ง
และทาสีภายใน ห้องน้้า ประตู PVC บานเรียบโรงเรียนวัดทรงคนอง ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม

100,000

6327 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสันโค้งกระเบือ้ งลอนคู่ ตะปูเกลียวยึดกระเบือ้ ง
ลอนคู่ และค่าแรงรื้อถอนโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม

79,000

(6314)
(6315)
(6316)

(6319)
(6320)
(6321)
(6322)
(6323)
(6324)
(6325)
(6326)

(6327)

150,000
150,000
92,000

139,000
150,000
99,000
98,000
150,000
100,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 251

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(6328)

6328 อาคารเรียน แบบ 017 ก่อผนังอิฐมอญ เปลี่ยนปูกระเบือ้ งเคลือบ เทคอนกรีต เปลี่ยนก๊อกน้้าทองเหลือ ตะแกรง
น้้าทิง้ สแตนเลส เดินท่อน้้าดีอ่างล้างหน้า เดินท่อน้้าโสโครกอ่างล้างหน้าโรงเรียนวัดสรรเพชญ ต.ยายชา อ.สาม
พราน จ.นครปฐม

150,000

(6329)

6329 ลานอเนกประสงค์ เทคอนกรีตผสมเสร็จ ตะแกรงเหล็กส้าเร็จรูป ไวเมทโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา ต.กระทุม่ ล้ม อ.
สามพราน จ.นครปฐม
6330 อาคารเรียน ป.1 ฉ. พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยทราย ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
6331 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 พืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านชะโนต ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6332 อาคารโรงอาหารแบบสร้างเอง พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกุรุคุ ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6333 อาคารเรียน ป. 1 ฉ. พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนปลาปากราษฎร์บ้ารุง ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
6334 อาคารเรียน สปช.2/28 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนสุนทรวิจิตร(บ้ารุงวิทยา) ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

150,000

6335 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านต้นแหน(ราษฎร์ต้นแหนฯ) ต.นาแก อ.นา
แก จ.นครพนม
6336 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง เปลี่ยนโครงหลังคาเหล็ก แผ่นเหล็กรีดลอน ฝาไม้ ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียน
บ้านหนองหญ้าไซ ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6337 อาคารเรียน ป.1ฉ. ผนังคอนกรีตบล็อก ประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านนาราชควาย ต.นาราชควาย อ.เมือง
นครพนม จ.นครพนม
6338 อาคารเรียน นพ 002 เทพืน้ คสล ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกุดฉิม ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
6339 อาคารเรียน ป.1 ฉ. พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโชคอ้านวย
ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6340 อาคารเรียน ป.1 ฉ. ปรับปรุงหลังคากันสาดโรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
6341 อาคารเรียน ป.1 ฉ. ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบปูนเรียบ แผงลวดตาข่ายคร่าวท่อเหล็ก บานประตูโรงเรียนบ้าน
โพธิ์ศรี ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม
6342 อาคารเรียน ป. 1 ฉ. พืน้ ปูกระเบือ้ ง ห้องสมุดแบบสร้างเอง พืน้ ปูกระเบือ้ ง อาคารอเนกประสงค์ 312 พืน้ ปู
กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
6343 อาคารเรียน สปช. 103/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น ต.ค้าพี้ อ.นาแก จ.นครพนม
6344 อาคารโรงอาหาร รื้อวัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านทรายมูลค้าผักแพว ต.น้้าก่า้ อ.
ธาตุพนม จ.นครพนม
6345 อาคารเรียน ป1ฉ. ฝ้าเพดาน ทาสี โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน ต.หนองโพธิ์ อ.วังยาง จ.นครพนม
6346 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ทาสี ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (หลังที่ 1) ทาสี ซ่อมแซม
อาคารเรียนแบบ สปช.105/29(หลังที่ 2) ทาสี ซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/26(หลังที่ 1) เปลี่ยนหลังคาแผ่น
เหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ ซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/26(หลังที่ 2) เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน
เคลือบอะลูซิงค์ ซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/26(หลังที่ 3) เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์
ซ่อมแซมรั้ว ทาสีโรงเรียนบ้านนาคอกควาย ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

100,000

6347 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังตามัว ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.
นครพนม
6348 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ทาสีโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6349 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนชายแดนอนุสรณ์ ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
6350 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ นพ.002 เทพืน้ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านจ้าปา ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม

150,000

(6330)
(6331)
(6332)
(6333)
(6334)
(6335)
(6336)
(6337)
(6338)
(6339)
(6340)
(6341)
(6342)
(6343)
(6344)
(6345)
(6346)

(6347)
(6348)
(6349)
(6350)

100,000
150,000
150,000
150,000
200,000

100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000

100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 252

หน่วย : บาท

รายการ
(6351)
(6352)
(6353)
(6354)
(6355)

(6356)
(6357)
(6358)
(6359)
(6360)
(6361)
(6362)
(6363)
(6364)
(6365)
(6366)
(6367)

(6368)
(6369)
(6370)
(6371)

จานวนเงิน

6351 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ปรับปรุงกันสาดโรงเรียนลาดสว่างวิทยา ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม
6352 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองคอง ต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม
6353 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุงกันสาดเปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียน
บ้านนาแกน้อย(นทพ.อุปถัมภ์) ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม
6354 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนรางน้้า ท่อรับน้้า เปลี่ยนประตู พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหัว
บึงทุง่ (เขตการทางฯ) ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
6355 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (หลังที่ 1) รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง ซ่อมแซมอาคาร
เรียนแบบ สปช.105/29 (หลังที่ 2) รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก ต.บ้านผึ้ง
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

100,000
100,000
100,000

6356 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ นพ 002 รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง เปลี่ยนเชิงชายไม้เนือ้ แข็ง พืน้ ปู
กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ ต.ค้าเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6357 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ทาสี เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ต.พระซอง อ.นาแก จ.
นครพนม
6358 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) ต.ท่าลาด อ.เรณู
นคร จ.นครพนม
6359 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอนดู่ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
6360 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง ต.ค้าเตย อ.เมืองนครพนม จ.
นครพนม
6361 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เทพืน้ โรงเรียนบ้านดอนม่วง ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6362 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สร้างเอง รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิ่งค์
โรงเรียนบ้านคับพวง ต.น้้าก่า้ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
6363 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู ทาสีโรงเรียนบ้านค้าสว่าง ต.วังตามัว อ.
เมืองนครพนม จ.นครพนม
6364 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนเสา ยกอาคารโรงเรียนบ้านดงป่ายูง ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

150,000

6365 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 พืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม
6366 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ทาสีโรงเรียนบ้านนางเลิศ ต.พุม่ แก อ.นาแก จ.นครพนม
6367 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสปช.105/29(หลังที่ 1) ปรับปรุงกันสาด ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29(
หลังที่ 2) ปรับปรุงกันสาด ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (หลังที่ 3) ปรับปรุงกันสาด ซ่อมแซมอาคาร
เรียนแบบ นพ.002 ปรับปรุงกันสาดโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม

100,000

6368 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ทาสี ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ทาสีโรงเรียนบ้านปากบัง ต.
พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
6369 ซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานแบบ 312 รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ พืน้ ปู
กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
6370 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ นพ.001 รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบ้าน
ส้าราญ ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6371 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ กั้นห้อง เปลี่ยนประตู ซ่อมแซมส้วมแบบ สร้างเอง เปลี่ยนเสา เปลี่ยนหลังคา
แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ พืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น เทพืน้ ทาสีโรงเรียน
ชุมชนบ้านพิมาน ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม

100,000

200,000
200,000

100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
200,000
100,000

100,000
200,000

100,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 253

หน่วย : บาท

รายการ
(6372)
(6373)
(6374)
(6375)
(6376)
(6377)
(6378)

(6379)
(6380)
(6381)
(6382)
(6383)
(6384)
(6385)
(6386)
(6387)
(6388)
(6389)
(6390)
(6391)
(6392)
(6393)
(6394)

จานวนเงิน

6372 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบ้าน
โพนบกหัวขัววิทยาคาร ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
6373 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.
นครพนม
6374 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนประตู โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย ต.นาราชควาย อ.เมือง
นครพนม จ.นครพนม
6375 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/26 รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์
โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6376 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดงก้อม ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
6377 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ทาสีโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.
นครพนม
6378 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 (หลังที่ 1) พืน้ ปูกระเบือ้ ง ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26(หลัง
ที่ 2) เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิ่งค์โรงเรียนบ้านสร้างแป้น ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม

100,000

6379 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาป่งคอง ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม
6380 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202 ทาสี พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง ต.สีชมพู
อ.นาแก จ.นครพนม
6381 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ทาสีโรงเรียนบ้านเหล่าทุง่ ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม
6382 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 ก เปลี่ยนฝ้าเพดาน ซ่อมแซมบ้านพักครูแบบ องค์การ เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็ก
รีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม
6383 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 ทาสี พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านแขนนาง ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม

100,000
100,000

6384 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สร้างเอง เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียน
บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม
6385 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ นพ 001 เปลี่ยนประตู ทาสีโรงเรียนบ้านค้าเตย(ค้าเตยราษฎร์ร่วมจิต) ต.ค้าเตย อ.
เมืองนครพนม จ.นครพนม
6386 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดงยอ ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
6387 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ นพ.017 รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ เปลี่ยนเชิงชาย
ไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนบ้านนกเหาะ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
6388 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 ทาสี เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนประตู เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียน
บ้านสุขเจริญ ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6389 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาม่วง ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม

150,000

6390 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เปลี่ยนโครงคร่าวไม้เนือ้ แข็ง
โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์ (หงส์ทองฯ) ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
6391 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เทพืน้ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
6392 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนหนองสังข์
ราษฎร์บ้ารุง ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม
6393 ซ่อมแซมอาคารโรงอาหารแบบ สร้างเอง พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง ต .ค้าเตย อ.เมืองนครพนม จ.
นครพนม
6394 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนพืน้ ไม้โรงเรียนบ้านหนองกุง ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม

150,000

100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000

100,000
100,000
100,000

150,000
150,000
150,000
100,000
100,000

100,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 254

หน่วย : บาท

รายการ
(6395)

จานวนเงิน

6395 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกอก
ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
6396 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนฝ้าเพดาน ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน
โรงเรียนบ้านเหิบ ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
6397 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เทพืน้ โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ ต.พุม่ แก อ.นาแก จ.นครพนม
6398 ซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/26 ทาสี เปลี่ยนประตู พืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม
ต.น้้าก่า้ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
6399 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ นพ.312 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิ่งค์โรงเรียนบ้านบ่อดอก
ซ้อนท่าวัด ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม
6400 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสี เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร
จ.นครพนม
6401 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนผนังไม้โรงเรียนบ้านนายอน้อย ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
6402 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ พืน้ ปูกระเบือ้ ง
ทาสีโรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6403 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาทราย ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.
นครพนม
6404 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอนยานาง ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.
นครพนม
6405 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เปลี่ยนเชิงชายไม้
ส้าเร็จรูป เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
6406 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านหนองสะโน ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.
นครพนม
6407 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/26 เปลี่ยนปลังคาแผ่น
เหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิ่งค์ เปลี่ยนประตู เปลี่ยนสุขภัณฑ์ พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านกุตาไก้ ต.กุตาไก้ อ.
ปลาปาก จ.นครพนม

100,000

(6408)
(6409)
(6410)

6408 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาสะเดา ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
6409 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านนายอ ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
6410 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทุง่ มน ต.ค้าเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

100,000
150,000
150,000

(6411)
(6412)

6411 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
6412 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ทาสี เปลี่ยนรางน้้าโรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา ต.นาเลียง อ.นาแก จ.
นครพนม
6413 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 004 เปลี่ยนรางน้้า ทาสีโรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) ต.ท่าค้อ อ.เมือง
นครพนม จ.นครพนม
6414 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง เปลี่ยนรางน้้าโรงเรียนบ้านกลางน้อย ต.บ้าน
กลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6415 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 008 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนพระซองวิทยาคาร ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม
6416 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ นพ.001 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จ้าปา ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.
นครพนม
6417 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดงโชค ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.
นครพนม

100,000
100,000

(6396)
(6397)
(6398)
(6399)
(6400)
(6401)
(6402)
(6403)
(6404)
(6405)
(6406)
(6407)

(6413)
(6414)
(6415)
(6416)
(6417)

100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000

150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
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หน่วย : บาท

รายการ
(6418)
(6419)
(6420)
(6421)
(6422)
(6423)
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(6430)
(6431)
(6432)
(6433)
(6434)
(6435)
(6436)
(6437)
(6438)
(6439)

จานวนเงิน

6418 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุน้ (ราษฎร์อุทศิ ) ต.ขามเฒ่า
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6419 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนรางน้้าโรงเรียนบ้านสร้างหิน ต.นาราชควาย อ.
เมืองนครพนม จ.นครพนม
6420 ซ่อมแซมรั้ว ทาสี ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ถมดินโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
6421 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านโคกสี
มิตรภาพที่ 87 ต.โคกสี อ.วังยาง จ.นครพนม
6422 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ พืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านธาตุพนม (พิทกั ษ์วิทยา) ต.ธาตุ
พนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
6423 ซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานแบบ 312 เปลี่ยนหลังคาสังกะสี ผนังอิฐบล๊อคโรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน ต.ค้าเตย อ.
เมืองนครพนม จ.นครพนม
6424 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอนขาว ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม

100,000

6425 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เทพืน้ โรงเรียนบ้านโนนหอม ต.โคกสี อ.วังยาง จ.นครพนม
6426 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี เทพืน้ โรงเรียนบ้านนาทาม ต.พระกลางทุง่ อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม
6427 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนหน้าต่าง เปลี่ยนประตู พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสร้างแห่ ต.กุดฉิม อ.
ธาตุพนม จ.นครพนม
6428 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคือบอะลูซิงค์ เปลี่ยนรางน้้าโรงเรียน
ชุมชนหนองฮีสามัคคี ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
6429 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เปลี่ยนเชิงชายไม้เนือ้ แข็ง
โรงเรียนบ้านดงมะเอก ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม
6430 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดงดู่งาม ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม
6431 อาคาร ป1ฉ. เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดรอนเคลือบอลูซิงค์ 270 ตร.ม.โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง ต.นาหนาด
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
6432 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา ต.พิมาน อ.นาแก จ.
นครพนม
6433 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ทาสี ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 พืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านจรุกเตย ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
6434 ซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน เปลี่ยนฝ้าเพดาน พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองดินแดง ต .ค้าเตย อ.เมืองนครพนม
จ.นครพนม
6435 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนฝาผนัง เปลี่ยนพืน้ ไม้โรงเรียนบ้านนาโสก ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม

100,000
100,000

6436 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านหนองบัวค้า
ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
6437 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาหลวง ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.
นครพนม
6438 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองญาติ ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม
จ.นครพนม
6439 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เทพืน้ โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี ต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม

100,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000

150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 256

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(6440)

6440 ซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/26 พืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ทาสี ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ
สปช.105/29(ทาสี) ทาสี ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29(หลังที่ 2) ทาสีโรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน ต.
ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

150,000

(6441)

6441 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียน
บ้านนางาม ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
6442 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ ต.พุม่ แก อ.นาแก จ.นครพนม

100,000

6443 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง เปลี่ยนรางน้้า ท่อรับน้้าโรงเรียนบ้านหนอง
หอยค้าอ้อม ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม
6444 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนฝ้าเพดาน พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาขาม ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.
นครพนม
6445 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 ทาสี เปลี่ยนฝ้าเพดาน ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ทาสี
เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) ต.น้้าก่า้ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
6446 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. เทพืน้ โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
6447 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ เปลี่ยนเชิงชาย
ไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนบ้านโคกสูง ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
6448 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29(หลังที่ 1) ทาสี ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29(หลังที่ 2) ทาสี
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม
6449 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เหล็กดัดประตู เหล็กดัดหน้าต่าง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ
312 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกล้วย ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6450 อาคารเรียนแบบป.1ฉ เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิ่งโรงเรียนบ้านนาบัว่ ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.
นครพนม
6451 ซ่อมแซมอาคารห้องสมุดแบบ สร้างเอง เปลี่ยนโครงหลังคาเหล็ก เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์
โรงเรียนบ้านน้้าก่า้ (ล้้าประชาอุปถัมภ์) ต.น้้าก่า้ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
6452 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ รื้อฝาผนัง เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองห้าง ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.
นครพนม
6453 ส้วม สปช.601/26 โครงหลังคาเหล็ก กระเบือ้ งลอนคู่ เชิงชายไม้ บานประตู วงกบ โถส้วม อ่างล้างหน้า ทาสี
โรงเรียนธารน้้าใจ ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
6454 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.
นครพนม
6455 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ผนังคอนกรีต เปลี่ยนประตู เปลี่ยนหน้าต่าง เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านวัง
ยาง ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม
6456 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 รื้อฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา ต.
ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม
6457 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือสี เปลี่ยนรางน้้า พืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านค้าพี้) ต.ค้าพี้ อ.นาแก จ.นครพนม
6458 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล ต.ค้าพี้ อ.นาแก จ.
นครพนม
6459 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ องค์การ เทพืน้ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร
จ.นครพนม

150,000

(6442)
(6443)
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(6446)
(6447)
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(6449)
(6450)
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(6452)
(6453)
(6454)
(6455)
(6456)
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(6459)

150,000

100,000
100,000
100,000
150,000
200,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 257

หน่วย : บาท

รายการ
(6460)
(6461)
(6462)
(6463)
(6464)
(6465)

(6466)
(6467)
(6468)
(6469)
(6470)
(6471)
(6472)
(6473)
(6474)
(6475)
(6476)
(6477)
(6478)
(6479)
(6480)
(6481)
(6482)

จานวนเงิน

6460 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ รื้อฝาผนัง เปลี่ยนฝาผนังส้าเร็จรูปโรงเรียนบ้านนาดี ต.หนองย่างซี้น อ.เรณูนคร
จ.นครพนม
6461 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ นพ.002 เปลี่ยนพืน้ ไม้ ทาสีโรงเรียนบ้านวังสิม ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
6462 ซ่อมแซมอาคารหอประชุมแบบ สร้างเอง รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคาสังกะสี พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคก
กลาง ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
6463 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 เปลี่ยนประตู พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนดอนนางหงส์บรู พาสงเคราะห์ ต.
ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
6464 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนเสา ยกอาคาร ถมดินโรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม
6465 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.205/26 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี เปลี่ยนโครงหลังคา
เหล็ก เปลี่ยนเสา เปลี่ยนรางน้้า เปลี่ยนเชิงชายไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม

100,000

6466 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิ่งค์ โรงเรียนบ้าน
โคกกลาง ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
6467 ซ่อมแซมรั้วมาตรฐานแบบโปร่งโรงเรียนบ้านโคกก่อง ต.โพธิ์ตาก อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6468 อาคารประกอบ เปลี่ยนคาแผ่นเหล็กรีดลอน อาคารเรียน ปรับพืน้ โรงเรียนบ้านนาป่ง ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม
จ.นครพนม
6469 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เปลี่ยน
รางน้้า ท่อรับน้้าโรงเรียนบ้านดงติ้ว ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6470 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านหนองนางด่อน ต.วังยาง อ.วังยาง จ.
นครพนม
6471 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ พืน้ ปูกระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนบ้านค้าเม็ก ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม
6472 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านนา
โดนเก่า ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
6473 อาคารเรียน สปช.104/26 เปลี่ยนรางน้้า อาคารเอนกประสงค์ สปช.203/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน รางน้้าฝน
โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม
6474 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 312 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองแซง ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.
นครพนม
6475 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ทาสีโรงเรียนบ้านจอมมณี ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
6476 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบ้ารุง ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.
นครพนม
6477 ซ่อมแซมรั้ว โรงเรียนบ้านหนองแคน ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม
6478 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สร้างเอง พืน้ ปูกระเบือ้ ง ผนังคอนกรีต เปลี่ยนประตู ทาสีโรงเรียนบ้านมหาชัย
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
6479 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านดอนแดง ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
6480 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านปลาปากน้อย ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก
จ.นครพนม
6481 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสี ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ทาสีโรงเรียนพระกลาง
วิทยาคาร ต.พระกลางทุง่ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
6482 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนประตู เปลี่ยนหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านเหล่า
ภูมี-ค้าธาตุ ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
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6483 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบวั บานวิทยาคาร) ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.
นครพนม
6484 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เทพืน้ ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนประตูเหล็กม้วน ซ่อมแซมอาคาร
เรียนแบบ สปช.105/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังกะเบา ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
6485 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนประตู เปลี่ยนหน้าต่าง เปลี่ยนรางน้้าโรงเรียนบ้านบ่อสะอาด ต.เรณูใต้ อ.
เรณูนคร จ.นครพนม
6486 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ซ่อมแซมอาคารบ้านพักครูแบบ องค์การ รื้อถอน
หลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิ่งค์โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบญ
ุ เรือง (พระราชธีราจารย์ประชาอุปถัมภ์) ต.พระกลางทุง่ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

150,000

6487 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 พืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านวังยาง ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
6488 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านนา
ขาม ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
6489 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.206/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร ต.บ้านผึ้ง อ.
เมืองนครพนม จ.นครพนม
6490 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 พืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนประตูเหล็กม้วน เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านดอนกลาง ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
6491 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 205/26 เปลี่ยนผนังตาข่ายโรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) ต.ดอน
นางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
6492 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เปลี่ยนรางน้้า ทาสี
โรงเรียนบ้านหนองแซง ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6493 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ ต.โพนแพง อ.
ธาตุพนม จ.นครพนม
6494 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ นพ.002 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง ทาสี พืน้ ปูกระเบือ้ ง ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.
104/26 ทาสีโรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6495 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ รื้อพืน้ ไม้ เปลี่ยนพืน้ ไม้โรงเรียนบ้านค้าพอก ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.
นครพนม
6496 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ถมดิน เปลี่ยนเสา ยกอาคาร เปลี่ยนประตู เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้านดินด้า
หมากเฟือง ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม
6497 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิ่งค์โรงเรียนบ้านนาเลียง ต.
นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม
6498 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ โรงเรียนเปิดใหม่ พ.ศ.2541 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ นพ.002
ปรับปรุงกันสาด เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิ่งค์ พืน้ ปูกระเบือ้ ง ซ่อมแซมส้วมแบบ 401 พืน้ ปู
กระเบือ้ ง อ่างล้างหน้าโรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

100,000

6499 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนประตู เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้านผึ้ง ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.
นครพนม
6500 ซ่อมแซมส้วมแบบ 401 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เปลี่ยนสุขภัณฑ์ เปลี่ยนประตู ซ่อมแซม
อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง พืน้ ปูกระเบือ้ ง ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป .1 ฉ เปลี่ยนราวบันได
โรงเรียนบ้านดงอิน้า ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม

150,000

6501 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 เปลี่ยนหน้าต่าง เหล็กดัด เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน
เคลือบอะลูซิงค์ ทาสีโรงเรียนบ้านหนองบัว ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
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6502 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านกกไฮ ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6503 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ผนังคอนกรีต ทาสีโรงเรียนบ้านวังกระแส ต .
บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6504 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ นพ.002 คอนกรีต เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ ทาสีโรงเรียนนา
เหนือทุง่ ทองวิทยา ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม
6505 รั้วมาตรฐานแบบลวดหนามโรงเรียนบ้านชาติพฒ
ั นาสันติสุข ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
6506 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เทพืน้ คสล.โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม
6507 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองกุดแคน ต.พระกลางทุง่ อ.ธาตุพนม จ.
นครพนม
6508 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. เทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม
6509 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105//29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนนางามวิทยาคาร ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.
นครพนม
6510 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เปลี่ยนเชิงชายไม้
ส้าเร็จรูปโรงเรียนบ้านค้าผาสุก ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม
6511 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 พืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง ทาสี เปลี่ยนหน้าต่าง
โรงเรียนบ้านโพนทัน ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
6512 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 รือถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์
ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง ประตูเหล็กม้วน พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

100,000
150,000

6513 ซ่อมแซมรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน ต.โพธิ์ตาก อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6514 อาคารเรียน ป.1ฉ เทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านทุง่ สว่าง ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
6515 อาคารเรียน ป 1 ฉ. เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาสังกะสี 308 ตร.ม.โรงเรียนบ้านสว่างส้าราญ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก
จ.นครพนม
6516 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปลี่ยนพืน้ ไม้ เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝาผนัง ทาสี เปลี่ยนหน้าต่าง เปลี่ยน
ประตู เหล็กดัด ประตูเหล็กม้วนโรงเรียนบ้านนาคู่ ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม
6517 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิ่งค์โรงเรียนบ้าน
ทันสมัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
6518 รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา พืน้ คอนกรีต พืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนโถส้วมนัง่ ยอง โรงเรียนบ้านหนอง
ยาว ต.ค้าเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6519 อาคารเรียน สปช.105/29 หลังที่ 1 ทาสี สปช.105/29 หลังที่ 2 ทาสีโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง ต.โพธิ์ตาก อ.
เมืองนครพนม จ.นครพนม
6520 อาคาร สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก ต.โพธิ์ตาก อ.เมืองนครพนม จ.
นครพนม
6521 อาคารเรียน ป1ฉ. เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน เชิงชายไม้ ทาสี รางน้้าโรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ ต.
วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม
6522 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 202/26 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ ต.หนองย่างซี้น อ.เรณูนคร
จ.นครพนม
6523 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนลวดตาข่าย ทาสี เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
6524 โรงอาหาร เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี โรงเรียนบ้านดงบาก ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม
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จานวนเงิน

6525 อาคารเรียนทรงจั่ว ฝาผนังยิปซั่มบอร์ด ทาสีโรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม
6526 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ องค์การ รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ พืน้
ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านน้อยใต้ ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6527 อาคารเรียนแบบนพ.001 ทาสี อาคารเรียน ป.1 ฉ (หลังที1่ ) ทาสี อาคารเรียน ป.1 ฉ (หลังที่ 2) ทาสีโรงเรียน
บ้านหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม
6528 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ งานผนังคอนกรีตฉาบเรียบ เปลี่ยนบานประตู เปลี่ยนวงกบ โรงเรียนบ้านนาเชือก ต.หนอง
เทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
6529 อาคารเรียน นพ.002 เทพืน้ คสล. ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม
จ.นครพนม
6530 ส้วม สปช.601/26 จ้านวน 2 หลัง รื้อรางปัสสาวะ รื้อกระเบือ้ งหลังคา รื้อโถส้วม ปรับปรุงทาสี พืน้ คสล. พืน้
ปูกระเบือ้ งเคลือบ ผนังบุกระเบือ้ ง หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน โถปัสสาวะชาย อ่างล้างหน้า ประตู โรงเรียนหนอง
ผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี ต.โคกศรี อ.วังยาง จ.นครพนม

200,000

6531 อาคารเรียน ป. 1 ฉ. เปลี่ยนฝ้าเพดานกระเบือ้ งแผ่นเรียบ คร่าวไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านพิมานท่า ต.พิมาน อ.นา
แก จ.นครพนม
6532 อาคารเรียนแบบป.1ฉ (หลังที่ 1) เปลี่ยนฝ้าหลังคา เปลี่ยนบานประตู ทาสี อาคารเรียนแบบป.1ฉ (หลังที2่ )
เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนบานประตู ทาสี อาคารเรียนแบบสปช.102/26 เปลี่ยนบานประตู ทาสีโรงเรียนบ้าน
หนองแสง ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

100,000

6533 ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน ถนนคอนกรีต โรงเรียนบ้านดงยอ ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6534 อาคารเรียน ป1ฉ. เปลี่ยนประตู ทาสีโรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม
6535 อาคารเรียน กระเบือ้ งลอนคู่ โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
6536 อาคารอเนกประสงค์ 206/26 รื้อถอนพืน้ ไม้ พืน้ คสล. ปูกระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน ฝาผนังไม้ ประตู ทาสีโรงเรียน
อนุบาลนครพนม ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6537 อาคารเรียน 004 หน้าต่าง ประตู อาคารเรียน ป1ก. ประตูเหล็ก อาคารเรียน สปช.105/29 หน้าต่าง ประตูเหล็ก
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม
6538 อาคารเรียน ป1ฉ. เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนชุมชนบ้านพุม่ แก ต.พุม่ แก อ.นาแก จ.นครพนม
6539 ส้วม สปช.601/26 รื้ออ่างคสล.เทพืน้ ค.ส.ล. พืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็ก ทาสี ปรับปรุงทางเดินคสล.
โรงเรียนบ้านม่วง ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
6540 อาคารอเนกประสงค์แบบองค์การ 312 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิ่ง เปลี่ยนบานประตู ทาสี
โรงเรียนบ้านดอนโทน ต.ดอนโทน อ.นาแก จ.นครพนม
6541 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สร้างเอง พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาบัว ต .โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.
นครพนม
6542 อาคาร สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านศรีธน ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
6543 ซ่อมแซมอาคารเรียน เทพืน้ คสล. ปูกระเบือ้ งเคลือบ ประตู ทาสีรั้วโรงเรียน โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร ต.วัง
ยาง อ.วังยาง จ.นครพนม
6544 อาคารเรียน สปช.105/29 ประตู งานคอนกรีตโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

100,000
100,000
100,000
200,000

6545 อาคารเรียน สปช.101/26 ปรับปรุงหลังคากันสาด อาคารอเนกประสงค์ 312 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ผนังลวดตา
ข่ายโรงเรียนบ้านวังม่วง ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
6546 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.205/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) ต.
ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
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6547 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนโครงหลังคาเหล็ก เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลู
ซิงค์ ทาสีโรงเรียนบ้านกุงโกน ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
6548 อาคารโรงฝึกงาน รื้อวัสดุมงหลังคา เปลี่ยนสังกะสีลูกฟูก ส้วม สปช.601/26 เปลี่ยนสังกะสีลูกฟูกโรงเรียนบ้าน
ขอนขว้าง ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
6549 อาคารเรียน สปช.105/29 ประตู หน้าต่าง โรงเรียนบ้านนากุงยางค้า ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม
6550 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนหน้าต่าง ซ่อมแซมอาคารโรงอาหารแบบสร้างเอง พืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6551 อาคารเรียน นพ.002 ทาสี ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยไหล่ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
6552 อาคารเรียน สปช.105/29 ประตู ทาสี งานคอนกรีต โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

100,000

6553 อาคารเรียน สปช.105/26 พืน้ ปูกระเบือ้ ง อาคารอเนกประสงค์ 203/26 พืน้ ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านน้้าก่า้
(สิทธิผลนุกูล) ต.น้้าก่า้ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
6554 อาคารเรียน สปช.105/29 ฝ้าเพดานกระเบือ้ งแผ่นเรียบ ทาสี ประตู โรงเรียนบ้านดงขวาง ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม
6555 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนเสา เปลี่ยจันทันไม้โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน ต.หนองโพธิ์ อ.วังยาง
จ.นครพนม
6556 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ดินลูกรัง งานคอนกรีต ทาสีโรงเรียนบ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ ต.นาตู่ อ.นาแก จ.
นครพนม
6557 อาคารอเนก สปช.202/26 รื้อวัสดุมุงหลังคา กระเบือ้ งมุงหลังคา แผงบังแดด ทาสีโรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล ต.
นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
6558 ส้วม สปช.601/26 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ ประตู สุขภัณฑ์ ทาสีโรงเรียนบ้านสุขเกษม ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง
นครพนม จ.นครพนม
6559 อาคารเรียน สปช.102/26 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บ้ารุง) ต.ดงขวาง
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6560 ซ่อมแซมบ้านพักครูแบบ องค์การ เปลี่ยนหน้าต่าง เปลี่ยนหน้าต่าง ฝ้าไม้ระแนง งานคอนกรีต เปลี่ยนหลังคาแผ่น
เหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านนามะเขือ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
6561 อาคารเรียน ป1ฉ. ฝ้าเพดาน ทาสี โรงเรียนบ้านวังยาง ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม
6562 อารเรียน ป1ฉ. เทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านนาหนาด ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
6563 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ปรับปรุงกันสาด เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์
โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
6564 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ รื้อโครงหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบ้าน
สร้างเม็ก ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม
6565 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาค้า ต.น้้าก่า้ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
6566 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ทาสีโรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) ต.พุม่ แก อ.นาแก จ.นครพนม

150,000

6567 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคาสังกะสีโรงเรียนบ้านหัวดอน(ส้านักงานสลากฯ) ต.
ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
6568 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี ประตูเหล็กม้วนโรงเรียนบ้านนาขาม
ส้มป่อย ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม
6569 อาคารเรียน สปช.105/26 พืน้ ปูกระเบ้้องเคลือบโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลา
ปาก จ.นครพนม
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จานวนเงิน

(6570)

6570 อาคารเรียน ป. 1 ฉ. พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ฝ้าเพดานโรงเรียนมรุกขนคร ต.พระกลางทุง่ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

100,000

(6571)

6571 ซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานแบบ 312 รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เปลี่ยนเชิง
ชายไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ ต.น้้าก่า้ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
6572 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านเหล่าส้าราญ ต.
โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม
6573 อาคารเรียน ป. 1 ก เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ อาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนบ้านดง
หมู ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6574 อาคารเรียน ป. 1 ฉ. พืน้ คสล.โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ ต.พุม่ แก อ.นาแก จ.นครพนม
6575 ซ่อมแซมโรงอาหารแบบ 312 เปลี่ยนโครงคร่าวไม้เนือ้ แข็ง เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโพนแพง ต.โพนแพง อ.
ธาตุพนม จ.นครพนม
6576 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนประตู เปลี่ยนหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านค้าชะอี ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม
6577 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 312 รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิ่งค์โรงเรียน
บ้านโสกแมว ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
6578 อาคารเรียน ป. 1 ฉ. ซ่อมแซมฝาผนัง โรงเรียนบ้านน้้าบ่อ ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม
6579 ปรับปรุงอาคารห้องประชุม ฝาผนังคอนกรีตบล็อกโรงเรียนสพป.นครพนม เขต 1 ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.
นครพนม
6580 อาคารเรียน ป. 1 ฉ. ประตู หน้าต่าง ป้ายโรงเรียนโรงเรียนเมืองนครพนม ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.
นครพนม
6581 อาคารเรียน สปช.105/26 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี อาคารอเนกประสงค์ 201/26 ทาสีโรงเรียนบ้านนาสีนวล ต.โคก
สว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
6582 อาคารเรียน นพ.002 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านหนองกุง ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม

100,000

6583 อาคารเอนกประสงค์ สปช.201/26 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน โรงเรียนบ้านนาทุง่ มัง่ ต.บ้านแก้ง อ.นาแก
จ.นครพนม
6584 ปรับปรุงถนนโรงเรียนบ้านโพนทา ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
6585 อาคารเรียน ป.1 ฉ ปรับปรุงบันไดโรงเรียนบ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6586 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี
โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม
6587 ปรับปรุงถนน คสล.โรงเรียนบ้านหนองบึง ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม
6588 ซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีโรงเรียนบ้านค้าเกิ้ม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6589 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ. หลังคาโรงเรียนบ้านนาค้าโนนขาม ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6590 ซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีโรงเรียนบ้านหนองจันทน์ ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6591 ซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีโรงเรียนบ้านไผ่ล้อม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
6592 ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสีโรงเรียนบ้านหนองลาดควาย ต .โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม
6593 อาคารเรียน สปช.105/26 เปลี่ยนประตูไม้พร้อมอุปกรณ์ วงกบอลูมิเนียม ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านโพน
ทอง ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
6594 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องเรียนโรงเรียนบ้านนาหนองบก ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.
นครพนม
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6595 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบ้านหาดกวน ต.ไชยบุรี
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6596 อาคารเรียนแบบ ป.4 ฉ เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ต.ท่าอุเทน
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6597 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนพืน้ ไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
6598 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องเรียนโรงเรียนบ้านตาล ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6599 ส้วม แบบองค์การ 5 ทีน่ งั่ งานรื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคาสังกะสี ไม้เนือ้ แข็ง เชิงชายไม้ส้าเร็จรูป เปลี่ยน
ประตูไม้พร้อมอุปกรณ์ วงกบไม้ งานคอนกรีต ก่อผนัง ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี โรงเรียนบ้านนายาง ต.บ้านแพง อ.
บ้านแพง จ.นครพนม
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6600 โรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ ง ก่อผนัง บ้านพักครู งานรื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคาสังกะสี ไม้เชิงชาย โรงเรียนบ้าน
ท่าลาดราษฎร์สามัคคี ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
6601 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ยกพืน้ เปลี่ยนเสาคอนกรีต โรงเรียนบ้านพะทาย ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6602 อาคารเรียน ป.1ฉ เปลี่ยนเสา ถมดินโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม
6603 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.
นครพนม
6604 อาคารเรียน ป.1ฉ เปลี่ยนหลังคาสังกะสี ทาสี เปลี่ยนรางน้้าสังกะสีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.
นครพนม
6605 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบ้านโพนก่อ ต.ราม
ราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6606 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 และ สปช.105/29 เปลี่ยนบานประตูไฟเบอร์กลาสโรงเรียนบ้านเวินพระบาท ต.
เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6607 อาคารเอนกประสงค์(โรงฝึกงาน) ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านปากทวย ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6608 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ซ่อมฝ้าเพดานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต ต.นาเดื่อ อ.ศรี
สงคราม จ.นครพนม
6609 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านขามเปีย้ ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
6610 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 และ สปช.105/29 ปูพนื้ ประเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านท่าอุเทน ต.ท่าอุ
เทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6611 อาคารเรียน สปช.105/26 งานคอนกรีต ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารห้องสมุด ติดตั้งกันสาดโครงเหล็ก โรงเรียนบ้าน
ค้านกกก ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
6612 อาคารเรียน ป.1ฉ เปลี่ยนเสา คสล.โรงเรียนบ้านดอนบาก ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม
6613 ส้วมแบบองค์การ ขนาด 5 ที่ เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนโถชักโครกและสุขภัณฑ์อื่นๆโรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ
ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6614 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ และ อาคาร สปช.104/26 ซ่อมแซมพืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย
ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
6615 อาคารเรียน นพ.002 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียน
บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม
6616 อาคารเรียน ป.1ฉ เปลี่ยนบันไดไม้ ลูกบันไดไม้ พืน้ ไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านโคกยาว ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.
นครพนม
6617 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโพนขาว ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
6618 อาคารหอประชุม เปลี่ยนเสาคอนกรีต ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบุง่ ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6619 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกพะธาย ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
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6620 ยกพืน้ อาคาร ป.1ฉ เสาขนาด 20*20*3.5 ม. ถมพืน้ โรงเรียนบ้านนาค้า ต.นาค้า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
6621 อาคารเรียน สปช.105/29 ปี 2535 ทาสี เปลี่ยนฝ้าเพดาน คร่าวไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านม่วงชี ต.โพนทอง อ.บ้าน
แพง จ.นครพนม
6622 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ ปูกระเบือ้ งพืน้ เซรามิค โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
6623 อาคารเอนกประสงค์ ยกพืน้ เวที ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านพนอม ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6624 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ ต่อเติมชั้นล่าง เปลี่ยนประตู หน้าต่าง กระจกฝ้า เปลี่ยนเสา คสล 20*20*3ม. เปลี่ยน
เสาไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านนาเพียง ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
6625 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
6626 อาคารเอนกประสงค์ เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา โรงเรียนบ้านห้วยพระ ต.ท่าจ้าปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6627 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานเทคอนกรีต ปูกระเบือ้ ง ติดตั้งประตู โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพง
วิทยา) ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
6628 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ เปลี่ยนฝ้าเพดาน
โรงเรียนบ้านแพงสะพัง ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6629 ซ่อมแซมบ้านพักครู ปูกระเบือ้ ง ไม้กระดานปูพนื้ ฝ้าเพดาน เปลี่ยนไม้กระดานฝาโรงเรียนบ้านหนองบาท้าว ต.ศรี
สงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
6630 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26 ซ่อมแซมโครงหลังคา เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้ว
สวนกล้วย ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6631 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ เปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ งแผ่นเรียบ ทาสีภายใน ภายนอก โรงเรียนบ้านค้าไฮ ต.หาดแพง อ.
ศรีสงคราม จ.นครพนม
6632 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโพนแดง ต.รามราช อ.ท่าอุ
เทน จ.นครพนม
6633 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ ถมดินใต้ถุนอาคาร เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก เปลี่ยนบานประตู ทาสีเคลือบเงา
โรงเรียนบ้านดอนแดง ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
6634 อาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง ต.
โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
6635 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านดงขวาง ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
6636 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ซ่อมแซมโครงหลังคา เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาโรงเรียนบ้านธาตุ ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.
นครพนม
6637 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ ทาสี เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนประตูหน้าต่าง ราวบันไดโรงเรียนบ้านอ้วน ต.หาดแพง
อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
6638 อาคารเรียน ป.1ฉ เปลี่ยนประตูกระจกบานสวิง กระจกช่องแสง ปูพนื้ กระเบือ้ ง ไม้เนือ้ แข็ง ทาสี เสาคอนกรีต
โรงเรียนบ้านหัวหาด ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
6639 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบ้านท่าแต้ปงุ่ แก ต.ท่า
จ้าปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6640 ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนแบบ สปช. 105/26โรงเรียนบ้านดอนสมอ ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

(6641)

6641 อาคารเรียน ป.1ฉ เทพืน้ คสล. ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอนกลาง ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม

150,000

(6642)
(6643)

6642 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนนางัว ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม
6643 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ โรงเรียนบ้านค้าสว่าง ต.นาค้า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
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6644 อาคารเรียน สปช.105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เทพืน้ โรงเรียนบ้านนาเข ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม
6645 อาคารเรียน โครงหลังคา เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาโรงเรียนบ้านดอนดู่ ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6646 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนหน้าต่างบานเลื่อนขอบอลูมิเนียม ประตูบานเลื่อนโรงเรียนบ้าน
โคกสายทอง ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม
6647 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 เปลี่ยนหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านโพนสว่าง ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.
นครพนม
6648 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนกุง ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม
6649 อาคารเรียน สปช.103/26 เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ต.ท่าจ้าปา
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6650 รั้วโรงเรียน ก่อฉาบรั้ว ทาสี เหล็กราวรั้ว งานรือถอน โรงเรียนบ้านนาเรียงทุง่ เจริญ ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.
นครพนม
6651 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านปฏิรูป ต.ศรีสงคราม อ.ศรี
สงคราม จ.นครพนม
6652 โรงฝึกงาน สปช.312 เสาคอนกรีต ไม้จั่วหน้า ไม้แจ ก่อผนัง หลังคาเหล็กรีดลอนอลูซิงค์ วงกบประตูโรงเรียน
บ้านหนองนางเลิง ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
6653 อาคารเรียน แบบ นพ.002/26 ซ่อมแซมโครงหลังคา เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านแก้ว
ปัดโป่ง ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6654 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน แบบ 312 เสาคอนกรีต โครงหลังคาเหล็ก เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้
กระเบือ้ ง ก่อผนังคอนกรีต โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
6655 โรงฝึกงาน แบบองค์การ ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.หนองแวง
อ.บ้านแพง จ.นครพนม
6656 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสามัคคี ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม
6657 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน แบบ 312
เปลี่ยนเสา คลส เปลี่ยนหลังคาอลูซิ่ง ปูพนื้ กระเบือ้ ง ราง
น้้าฝน คอบหลังคา คอบข้างโรงเรียนบ้านข่า ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
6658 อาคารเรียน สปช.105/26 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งพร้อมอุปกรณ์ เปลี่ยนหน้าต่างทึบไม้เนือ้ แข็ง บานพับ มือจับ
กลอนโรงเรียนชุมชนนาพระชัย ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
6659 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร ต.รามราช อ.ท่าอุเทน
จ.นครพนม
6660 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 และซ่อมแซมใต้ถุนอาคารเรียนแบบ ป.1ฉโรงเรียนบ้านโพนงาม
ต.นาค้า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
6661 อาคารเรียน สปช.104/29 ทาสี เปลี่ยนประตูบานทึบไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านนาข่าค้าพอก ต.หนองแวง อ.บ้าน
แพง จ.นครพนม
6662 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ 312 สร้างปี 2522 ปรับปรุงเทพืน้ คอนกรีตอาคารโรงเรียนบ้านดอนพะธาย
ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม
6663 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ พ.312โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
6664 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ปี 2522 เปลี่ยนเสาไม้เนือ้ แข็ง เคร่าไม้ ไม้ฝา โรงเรียนบ้านแพงโคก ต.นางัว อ.บ้านแพง
จ.นครพนม
6665 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 และซ่อมแซมใต้ถุนอาคารเรียนแบบ ป.1ฉโรงเรียนบ้านนาโพธิ์
ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
6666 อาคารเรียน สปช.602/26 ทาสี เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านไชยศรี ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
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จานวนเงิน

6667 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.
นครพนม
6668 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียน
บ้านโพน ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6669 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ เปลี่ยนเสา คสล.ยกสูง ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนบ้านดงหนองบัว ต.บ้านข่า อ.ศรี
สงคราม จ.นครพนม
6670 อาคารเรียน ป.1ฉ เปลี่ยนรางน้้าสังกะสี ท่อรับน้้าฝนสังกะสี ไม้เนือ้ แข็ง เสาลูกกรง ลูกกรง เหล็กบัวรอง ประตู
บานทึบไม้ กรอบบานประตูโรงเรียนบ้านนาดีหวั ภู ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
6671 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านป่าหว้าน ต.
โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
6672 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา ต.เหล่า
พัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
6673 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ติดตั้งอลูมิเนียมลูกฟูก กระจกใส ทาสีภายใน และซ่อมแซม
อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) ต.สามผง อ.ศรี
สงคราม จ.นครพนม

150,000

6674 อาคารเรียน สปช.106/26 เปลี่ยนประตูทบึ ไม้เนือ้ แข็ง กลอน มือจับ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี โรงเรียนบ้านนากระแต้
ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
6675 อาคารเรียน ป.1ฉ เปลี่ยนพืน้ ไม้โรงเรียนบ้านพืชผล ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม
6676 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105 ทาสี และซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ทาสีโรงเรียนบ้านยาง
งอย ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
6677 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ซ่อมแซมโครงหลังคา เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบ้าน
รามราช ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6678 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ/2522 และอาคารเรียนแบบ 001/2544 ,อาคารเรียน แบบ 001/2515 งาน
กระจกพืน้ ไม้และทาสีอาคารโรงเรียนบ้านนาน้อย ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
6679 อาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนหน้าต่าง วงกบหน้าต่าง ประตู ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนางัว ต.นางัว อ.
บ้านแพง จ.นครพนม
6680 ซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนเสา คสล โครงหลังคา เทพืน้ คอนกรีต เปลี่ยนประตูไม้เนือ้ แข็ง โรงเรียนบ้านดงน้อย
ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
6681 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วโรงเรียน โรงเรียนบ้านอูนนา ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม
6682 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/26 ถมดินลูกรัง พืน้ ผิว คสล ยกระดับภายในอาคารขัดเรียบสูงจากพืน้ โรงเรียน
บ้านแค ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
6683 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ ปูพนื้
กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าจ้าปา ต.ท่าจ้าปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6684 ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนราษฎร์สามัคคี ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม
6685 ซ่อมแซมอาคารเรียน นพ.017 ปูกระเบือ้ ง เทพืน้ ภายในอาคารโรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา ต.บ้านเอื้อง อ.
ศรีสงคราม จ.นครพนม
6686 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาพร้อมอุปกรณ์ เปลี่ยนไม้เชิงชาย ไม้ปดิ ลอน ฝ้าเพดานกระเบือ้ งแผ่น
เรียบ ทาสีโรงเรียนบ้านนานอ ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
6687 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม เปลี่ยนหลังคา ทาสี เปลี่ยนโถปัสสาวะ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ
นาคอยพัฒนา ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
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หน่วย : บาท

รายการ
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จานวนเงิน

6688 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ 312 เปลี่ยนเสาคอนกรีต ยกพืน้ เทคอนกรีต โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ ต.
ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6689 อาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนพืน้ ไม้ ฝ้าเพดานกระเบือ้ งแผ่นเรียบ ทาสีโรงเรียนบ้านหนองซน ต.หนองซน อ.
นาทม จ.นครพนม
6690 ปรับปรุงหลังคาอาคารห้องประชุม โรงเรียนชุมชนประสานมิตร ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม
6691 อาคารเรียน สปช.105/26 เปลี่ยนหน้าต่างกระจกสีชา อาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอน
เคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
6692 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ เปลี่ยนสังกะสีอะลูซิ่งโรงเรียนบ้านนาเดื่อ ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
6693 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารประกอบ แบบ อก.316โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม

100,000

6694 อาคารเรียน สปช.105/29/4 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านค้าแม่นาง ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
6695 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.101/26 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.
นครพนม
6696 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 กั้นห้องเรียนผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม เปลี่ยนประตูกระจก
กรอบอลูมิเนียมโรงเรียนบ้านนาผักปอด ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6697 อาคารเรียน นพ.002 เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เปลี่ยนคร่าวไม้เนือ้ แข็ง เปลี่ยนไม้เชิงชาย
โรงเรียนบ้านหมูม้น ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม
6698 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ งานเปลี่ยนหลังคาประตูและหน้าต่างโรงเรียนบ้านนาคอย ต.นางัว อ.นาหว้า
จ.นครพนม
6699 อาคารเรียน สปช.105/28 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอนเตย ต.
ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม
6700 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ พ001 (โรงฝึกงาน) สร้าง พ.ศ.2523 เปลี่ยนเสา คสล ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านเหล่า ต.นาค้า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
6701 อาคารเรียน สปช.105/26 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ติดตั้งกระจกช่องหน้าต่าง กระจกช่องแสง ห้องคอมพิวเตอร์
เปลี่ยนประตูไม้อัด หลอดไฟฟ้า อาคารเรียน ป.1ฉ เปลี่ยนหลังคาเหล็กอลูซิงค์พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านนาทม
ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม

150,000
100,000

6702 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบมาตรฐานชั่วคราว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ต.ท่าจ้าปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6703 งานซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา ติดตั้งรางน้้าสังกะสี โรงเรียนบ้านหนองผือ ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.
นครพนม
6704 อาคารเรียน สปช.104/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
6705 อาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านโคกศรี ต.ดอนเตย อ.นาทม
จ.นครพนม
6706 ปรับปรังซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ 312 เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ ทาสี
อาคารโรงเรียนบ้านดง ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6707 อาคารเรียน สปช.105/26 เปลี่ยนประตู ทาสีโรงเรียนเพียงหลวง 10 ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
6708 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบแบบสร้างเอง เปลี่ยนโครงหลังคา เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน
เคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบ้านตาลปากน้้า ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6709 อาคารเรียน สปช.103/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนเบรกเกอร์ หลอดไฟโรงเรียนบ้านท่าพันโฮง ต.นาทม อ.นาทม
จ.นครพนม
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หน่วย : บาท

รายการ
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6710 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ บุผนังห้องด้วยไม้อัดสัก 4 มม. คร่าวไม้เนือ้ แข็ง ด้านเดียวโรงเรียนบ้านเสียวสงคราม
ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
6711 อาคารเรียน นพ.002 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง ครอบสันกระเบือ้ ง ไม้เชิงชาย รางน้้าฝนโรงเรียนบ้านดอนแดง
ดอนดู่ ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
6712 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี ต.
ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6713 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าบ่อ (บ่อศรีรัตนอ้านวย) ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรี
สงคราม จ.นครพนม
6714 ส้วม สปช.601/26 เปลี่ยนหลังคา ประตู ปูพนื้ กระเบือ้ ง ปูผนัง ติดตั้งอ่างล้างมือ กระจก ทาสี รั้ว เปลี่ยนเสา
คอนกรีต ลวดหนามโรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
6715 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนค่พร้อมอุปกรณ์ ไม้เชิงชาย ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานคอนกรีต โรงเรียนบ้านเหล่า
ส้มป่อย ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
6716 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.203/26 เปลี่ยนหลังคา ทาสีภายนอกโรงเรียนบ้านภูกระแต ต.นาค้า อ.ศรีสงคราม จ.
นครพนม
6717 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ ซ่อมแซมรั้ว โรงเรียน
บ้านหนองเทา ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6718 อาคารเรียน เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง ไม้เนือ้ แข็ง เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านชัยมงคล ต.หนองซน อ.นาทม จ.
นครพนม
6719 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ เปลี่ยนหลังคาอะลูซิงค์ โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ ต.นาค้า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
6720 อาคารเรียน สปช.103/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน สปช.104/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้าน
นาข่าท่า ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6721 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีภายใน เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านอีอูด ต.นาเดื่อ อ.
ศรีสงคราม จ.นครพนม
6722 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนบ้านนาเพียง ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6723 ซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องเรียนและระเบียงโรงเรียนบ้านเซียงเซา ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.
นครพนม
6724 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าหนาด ต.พนอม
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6725 ปรับปรุงซ่อมแซมลานเอนกประสงค์ เทพืน้ คอนกรีต รางระบายน้้า โรงเรียนบ้านนาจาน ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม
จ.นครพนม
6726 ซ่อมแซมห้องส้วม แบบ 601 เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนชักโครก ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนโถปัสสาวะ ทาสี โรงเรียนบ้าน
โพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) ต.นาค้า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
6727 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ยกพืน้ อาคารเรียน เปลี่ยนเสาคอนกรีต โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา ต.เวิน
พระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6728 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา ทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านสามผง ต.สามผง อ.ศรี
สงคราม จ.นครพนม
6729 อาคารเรียน กั้นผนังด้วยไม้อัดยาง ทาสี ส้วม เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง ประตูไม้พร้อมอุปกรณ์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี
โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6730 อาคารเรียน สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6731 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน นพ.002 งานซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านกุดน้้าใส ต.นางัว อ.นาหว้า จ.
นครพนม

จานวนเงิน
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จานวนเงิน

6732 ซ่อมแซมห้องส้วม เปลี่ยนหลังคาใส เปลี่ยนชักโครก ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนโถปัสสาวะ ทาสี โรงเรียนบ้านจอมศรี
ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
6733 ปรับปรุงภูมิทศั น์ ถมดิน ปรับพืน้ ทีบ่ ริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านค้าเตย ต.ท่าจ้าปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6734 อาคารเรียน สปช.104/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงฝึกงาน งานรื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งพร้อมอุปกรณ์
ส้วม แบบ ร.601/43 งานรือถอนหลังคา ประตู เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ หลังคาแผ่นใส ประตู
พีวีซี ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านน้อยทวย ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

100,000

6735 อาคารเรียน ป.1ฉ,สปช.103/26 งานซ่อมแซมหลังคาและปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาขมิน้ ต.นาขมิน้ อ.โพน
สวรรค์ จ.นครพนม
6736 อาคารเรียน งานเปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาและทาสีอาคารโรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ ต.นาขมิน้ อ.โพนสวรรค์ จ.
นครพนม
6737 อาคารเรียน ป.1ฉ เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบ้านดอนแดง ต.ท่าจ้าปา อ.ท่าอุเทน จ.
นครพนม
6738 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทศิ ต.นาหว้า อ.
นาหว้า จ.นครพนม
6739 งานปูกระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนบ้านค้อ ต.บ่านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
6740 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งและซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน
ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
6741 อาคารเรียน อนุบาล ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าเรือ ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
6742 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ/2516 งานซ่อมแซมประตูและหน้าต่างโรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง ต.
เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
6743 อาคารเรียน สปช.102 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

150,000

6744 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบ้านเสียววิทยา ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.
นครพนม
6745 อาคารเรียน สปช.301/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.
นครพนม
6746 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานเปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาและซ่อมฝ้าเพดาน
โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
6747 ห้องคอมพิวเตอร์ งานซ่อมฝ้าเพดานประตูหน้าต่างและงานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร ต.นาขมิน้ อ.
โพนสวรรค์ จ.นครพนม
6748 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์แบบ 321/2523 งานเปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนบ้านหนองดุด ต.เหล่า
พัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
6749 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26งานซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบ้านดอนศาลา ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า
จ.นครพนม
6750 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ นพ.002 เปลี่ยนหลังคาเหล็ดรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ เชิงชายไม้เนือ้ แข็ง รางระบายน้้า
โรงเรียนบ้านต้าย ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
6751 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด งานเปลี่ยนหลังคาอลูซิงค์ฝ้าเพดานงานกระจกโรงเรียนบ้านดอนแดง ต.บ้านเสียว อ.
นาหว้า จ.นครพนม
6752 อาคารเรียน สปช.105/26,ส้วม สปฐ.4อาคารเรียน ป.1 ฉ งานซ่อมแซมประตูหน้าต่างอ่างล้างหน้าโรงเรียนบ้าน
โพนบก ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

150,000

150,000
150,000

150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000

150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 270
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รายการ
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(6757)
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(6767)
(6768)
(6769)
(6770)
(6771)
(6772)
(6773)

จานวนเงิน

6753 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานเปลี่ยนหลังคาอะลูซิงค์ ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านอูนยางค้า ต.นาหว้า
อ.นาหว้า จ.นครพนม
6754 อาคารเรียน สปช.105/26 งานซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเสาเล้า ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์
จ.นครพนม
6755 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานเปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา งานผนังคอนกรีต งานปูพนื้
กระเบือ้ ง งานสุขภัณฑ์หอ้ งน้้า โรงเรียนบ้านนาหว้า ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
6756 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้าง พ.ศ. 2539และ อาคารเรียน สปช.105/29 สร้าง พ.ศ. 2529 งานเปลี่ยน
กระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนบ้านดอนยางทุง่ น้อย ต.นาขมิน้ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
6757 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์และอาคารชั่วคราว งานเปลี่ยนหลังคาประตูหน้าต่างและงานปูพนื้
กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม
6758 อาคาร ป.1 ฉ งานปูพนื้ คอนกรีตและทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์
จ.นครพนม
6759 บ้านพักครูแบบองค์กรงานคอนกรีตงานหลังคาและงานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย ต.นาขมิน้ อ.โพน
สวรรค์ จ.นครพนม
6760 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานยกพืน้ เปลี่ยนเสาถมคอนกรีต โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.
นครพนม
6761 อาคาร ป.1 ฉ และโรงอาหาร งานเทพืน้ คอนกรีตปูกระเบือ้ งและทาสีอาคารโรงเรียนบ้านบงค้า ต.โพนจาน อ.
โพนสวรรค์ จ.นครพนม
6762 อาคารเรียน สปช.105/26 และอาคารห้องสมุด งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ ต.โพนสวรรค์ อ.
โพนสวรรค์ จ.นครพนม
6763 อาคารแบบกรมสามัญ 312 งานเปลี่ยนหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านนาใน ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
6764 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานติดตั้งกระจกในอาคารโรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ ต.นาขมิน้ อ.โพนสวรรค์ จ.
นครพนม
6765 อาคารเรียน สปช.105/29และอาคาร สปช.105/26 งานเปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียน
บ้านโพนจาน ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
6766 อาคารเรียน สปช.104/26 งานเปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว
ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
6767 บ้านพักครูแบบองค์การงานคอนกรีตงานฝ้าเพดานและงานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านนาค้า ต.บ้านค้อ อ.โพน
สวรรค์ จ.นครพนม
6768 รั้วอนุบาล งานคอนกรีตและทาสี โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
6769 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เปลี่ยนเสา คสล.โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

150,000

6770 อาคารส้านักงาน ติดตั้งกันสาดโครงหลักคาเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนสพป.นครพนม เขต 2 ต.ศรี
สงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
6771 อาคารเรียน สปช.104/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน รางน้้าโรงเรียนบ้านเชียงยืน ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

300,000

6772 อาคารเรียน สปช.205/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนบ้านค้าพอกท่าดอกแก้ว ต.ท่าจ้าปา อ.ท่าอุเทน จ.
นครพนม
6773 บ้านพักครู เทพืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนหน้าต่าง ประตูไม้ ผนังไม้อัด ทาสี ไฟฟ้า เปลี่ยนโถส้วม โรงเรียนบ้านนาหัว
บ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
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หน่วย : บาท

รายการ
(6774)
(6775)
(6776)
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(6787)
(6788)
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(6790)
(6791)
(6792)
(6793)
(6794)
(6795)
(6796)

จานวนเงิน

6774 อาคารเรียน ป.1ฉ หลังที่ 2 เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอนเคลื่อนอลูซิงค์ เปลี่ยนบานประตูเหล็กโรงเรียนบ้านหนอง
ผักตบโพนเพ็ก ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
6775 ห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง กระจกช่องแสง ทาสีโรงเรียนบ้านนาเต่า ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
6776 อาคารเรียน สปช.105/26 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งพร้อมอุปกรณ์ ทาสีโรงเรียนบ้านหนองท่ม ต.บ้านค้อ อ.โพน
สวรรค์ จ.นครพนม
6777 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านโพนเพ็ก ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
6778 อาคารเรียน สปช.102/26 งานคอนกรีตโรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
6779 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
พูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านสะพาน ต.ล้าคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6780 อาคารเอนกประสงค์ ถมดิน เทพืน้ คอนกรีต คานคอดินโรงเรียนไตรมิตรวิทยา ต.ล้ามูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

150,000

6781 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านคนชุม ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา
6782 อาคารห้องสมุด เปลี่ยนหลังคา งานโครงหลังคา เปลี่ยนสุขภัณฑ์หอ้ งน้้าโรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา ต.โคก
กรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6783 อาคารเรียน ปูพนื้ หินขัดโรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6784 อาคารเอนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านมาบมะค่า ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา
6785 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนประชาสามัคคี ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา
6786 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ปูพนื้ กระเบื้องเคลื
้
อบโรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

100,000

6787 เทพืน้ คอนกรีต ค.ล.ส.โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6788 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ
เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) ต.ตลาด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6789 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ปรับปรุงหน้าอาคาร ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านบึงสาร ต .มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6790 ถมดินปรับระดับ เทพืน้ คอนกรีต ค.ส.ล.โรงเรียนบึงพญาปราบ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

150,000
200,000

6791 อาคารเอนกประสงค์
ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านบึงทับช้าง ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6792 อาคารเรียน
ทาสีโรงเรียนบ้านมะค่า ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6793 เทพืน้ คอนกรีตอาคารโดมโรงเรียนสวนหม่อน ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6794 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหลุมข้าว ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6795 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ(ใต้ถุนสูง)
เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) ต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6796 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

100,000

150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000

150,000
150,000
100,000
150,000
150,000

150,000
150,000

100,000
200,000
150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 272

หน่วย : บาท

รายการ
(6797)
(6798)
(6799)
(6800)
(6801)
(6802)
(6803)
(6804)
(6805)
(6806)
(6807)
(6808)
(6809)
(6810)

(6811)
(6812)
(6813)
(6814)
(6815)
(6816)
(6817)

จานวนเงิน

6797 อาคารเรียนแบบ 004
เปลี่ยนฝ้าเพดาน และทาสีโรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร7 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6798 อาคารโรงฝึกงาน
ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6799 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด ต.ล้าคอหงษ์ อ.โนนสูง
จ.นครราชสีมา
6800 บ้านพักครู เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน ฝาผนัง ประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านดอนผวา ต.ล้าคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา
6801 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนเตี้ย เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที9่ 3 ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา
6802 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองม้า ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6803 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา
6804 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา
6805 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ (ใต้ถุนเตี้ย) ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา
6806 อาคารเรียน
ทาสีโรงเรียนทหารอากาศบ้ารุง ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6807 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ
เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านภูเขาลาด ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6808 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนกันเกราพิทยาคม ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6809 อาคารเอนกประสงค์ ก่อผนัง เปลี่ยนเสา และทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6810 อาคารเอนกประสงค์
ปรับปรุงอาคาร ก่อผนัง ทาสี ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านถนนถั่ว (กองทัพบกประชาสามัคคี) ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา

150,000

6811 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านกรูดหนองออก ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6812 ปรับปรุงสนาม เทพืน้ คอนกรีต ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 'พยัคฆเดชบ้าเพ็ญ' ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6813 อาคารเอนกประสงค์
เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6814 โรงอาหาร ซ่อมแซมหลังคา เปลี่ยนหลังคา ติดรางน้้าฝน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านระกาย ต .จอหอ อ.
เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6815 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านกระโดน ต.หนองไข่น้า อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6816 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง
ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านด่านติง ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6817 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
เปลี่ยนหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมโรงเรียนบ้านขามชั่งโค ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

150,000

100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000

100,000
100,000
140,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 273

หน่วย : บาท

รายการ
(6818)

จานวนเงิน

6818 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา ต.หนองบัว
ศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6819 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ ต.หมืน่ ไวย อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6820 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองรังกา ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6821 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านโตนด ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6822 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
เทพืน้ คอนกรีต ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านต่างตา ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6823 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6824 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26
เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านพะเนา ต.พะเนา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6825 อาคารเรียน
เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย ต.หนองกระทุม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6826 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโนนมะกอก ต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา
6827 ห้องสมุด
เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ก่อผนัง เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก๊ ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

150,000

6828 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้้า (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา
6829 ปรับปรุงรั้วโรงเรียนบ้านส้าโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์ ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6830 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ , สปช.105/29 , โรงอาหาร
ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองพลวง ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6831 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนไตรคามสามัคคี ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6832 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ และทาสีโรงเรียนบ้านเกรียมโนนส้าโรง ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

149,400

6833 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ (ประชาพัฒนา) ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา
6834 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองแจง ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6835 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6836 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ป้ายโรงเรียนโรงเรียนบ้านพุดซา ต.พุดซา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6837 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดสระแก้ว ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6838 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ถมดิน เทพืน้ พืน้ กรีต ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านโคกไผ่ -ขนาย ต.บ้านเกาะ อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

100,000

(6839)

6839 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26
เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้านดงพลอง(ส้านักงานสลากกินแบ่งฯ) ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา

100,000

(6840)

6840 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนต้าบลบ้านโพธิ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

150,000

(6819)
(6820)
(6821)
(6822)
(6823)
(6824)
(6825)
(6826)
(6827)

(6828)
(6829)
(6830)
(6831)
(6832)
(6833)
(6834)
(6835)
(6836)
(6837)
(6838)

150,000
150,000
150,000
142,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000

100,000
150,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000
299,800
100,000

หน ้าที่ 274

หน่วย : บาท

รายการ
(6841)

จานวนเงิน

6841 โรงอาหาร เปลี่ยนหลังคา เทพืน้ คอนกรีต และทาสีโรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา
6842 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านมะรุม ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6843 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุงพืน้ ผิวจราจร ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านพลจลก ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา
6844 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองจ้าปา ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6845 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6846 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ เปลี่ยนฝาผนัง เปลี่ยนประตู หน้าต่าง และทาสีโรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม ต.เมือง
ปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6847 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองปรู ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6848 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ทาสีอาคารเรียน ปรับปรุงคอนกรีตโรงเรียนบ้านซาด ต.หลุมบ้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

150,000

(6849)
(6850)

6849 ปรับปรุงรั้วโรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) ต.สีมุม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6850 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ
เปลี่ยนหน้าต่าง และทาสีโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์ -ล้าโพง(รัฐประชาสรรค์) ต.พุดซา อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา

150,000
150,000

(6851)

6851 อาคารอเนกประสงค์
เปลี่ยนฝ้าเพดาน และทาสีโรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบวั สุวรรณฯ) ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6852 อาคารเรียนแบบ สปช.2/28
ปูพ้ นื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนต้าบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา

148,000

6853 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านธารปราสาท ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6854 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
เทพืน้ คอนกรีต ปรับปรุงหลังคากันสาดโรงเรียนอนุบาลตลาดแค ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6855 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านวังม่วง ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6856 เทพืน้ คอนกรีตลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6857 เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนประตู และทาสี อาคารโรงเรียนสามัคคีรถไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา
6858 ปรับปรุงซ่อมแซมเสาธง ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหัวทะเล ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา
6859 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคา ปูพนื้ หินขัดโรงเรียนบ้านด่านทองหลาง ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

100,000

(6860)

6860 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนประตู และทาสีโรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

100,000

(6861)

6861 อาคารอเนกประสงค์
เปลี่ยนหลังคา ติดรางน้้าฝน ปรับปรุงรางระบายน้้าโรงเรียนบึงสาลี ต.พุดซา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

150,000

(6862)

6862 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง, อาคารอนุบาล
ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านคอหงษ์ ต.ล้าคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

100,000

(6842)
(6843)
(6844)
(6845)
(6846)
(6847)
(6848)

(6852)

(6853)
(6854)
(6855)
(6856)
(6857)
(6858)
(6859)

142,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000

200,000

150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 275

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(6863)
(6864)
(6865)
(6866)

6863 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดทุง่ สว่าง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6864 อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านด่านเกวียน ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6865 อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ทาสีอาคารโรงเรียนสุขานารี ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6866 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ
เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนประตู หน้าต่าง และทาสีโรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา

150,000
100,000
300,000
100,000

(6867)

6867 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา
6868 อาคารเรียนแบบ ป.005
ปรับปรุงะเบียงทางเดิน ติดตั้งกันสาดโรงเรียนบ้านศรีสุข (คุรุราษฎร์สามัคคี) ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

150,000

6869 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง
เปลี่ยนฝ้าเพดาน ก่อผนังโรงเรียนบ้านหนองตาคง ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6870 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ
งานฝาผนังโรงเรียนบ้านหนองไข่น้า ต.หนองไข่น้า อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6871 อาคาร แบบ สปช.203/26
เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านพะไล ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา

150,000

6872 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6873 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ
ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์) ต.พลกรัง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6874 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6875 อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ และทาสีโรงเรียนบ้านจันอัด ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6876 ส้วมแบบ สปช.601/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนประตู สุขภัณฑ์ ปรับปรุงรางระบายน้้าโรงเรียนบ้านโคกสูง
ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6877 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ติดตั้งกันสาดโรงเรียนบ้านทับช้าง ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6878 อาคารเรียนติดตั้งกันสาด พืน้ คอนกรีต ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6879 ห้องน้้า เปลี่ยนหลังคา ประตู สุขภัณฑ์ บุผนังกระเบ้้อง และทาสี อาคารอ้านวยการ เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนอ่าง
ห้วยยาง ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6880 อาคาร สปช.204/26 ทาสีโรงเรียนบ้านล้าเชิงไกร ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6881 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนประตู ห้องน้้า ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พฒ
ั นา) ต.ใหม่ อ.
โนนสูง จ.นครราชสีมา
6882 ห้องน้้า เปลี่ยนหลังคา ปูพนื้ กระเบื้องเคลื
่
อบ เปลี่ยนสุขภัณฑ์ และทาสี ปรับปรุงเสาธงโรงเรียนบ้านหนองระเวียง
ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6883 ซ่อมแซมบันได้อาคาร และทาสีโรงเรียนบ้านลองตอง ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6884 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6885 ถมดินปรับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ปูพนื้ ผิวทรายล้างโรงเรียนบ้านดอนขวาง ต.หัวทะเล อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6886 อาคารเรียนแบบ ปสช.105/29
ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนเคหะประชาสามัคคี ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

100,000
100,000

(6868)

(6869)
(6870)
(6871)

(6872)
(6873)
(6874)
(6875)
(6876)
(6877)
(6878)
(6879)
(6880)
(6881)
(6882)
(6883)
(6884)
(6885)
(6886)

150,000

150,000
150,000

200,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 276

หน่วย : บาท

รายการ
(6887)
(6888)
(6889)
(6890)
(6891)
(6892)
(6893)
(6894)
(6895)
(6896)
(6897)
(6898)
(6899)
(6900)
(6901)
(6902)
(6903)
(6904)
(6905)
(6906)
(6907)
(6908)
(6909)
(6910)

จานวนเงิน

6887 อาคารอเนกประสงค์ ทาสี ติดตั้งบานประตูเหล็กม้วน
ทาสีรั้ว โรงเรียนบ้านบึงตะโก ต.พลกรัง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6888 อาคารอเนกประสงค์ ติดตั้งประตูเหล็กม้วน ปรับปรุงสนามวอลเลย์บอลโรงเรียนบ้านยองแยง ต.หนองระเวียง อ.
เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6889 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านขามเฒ่า ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6890 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์ ต.บิง อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา
6891 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ปรับปรุงป้ายโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองอ้อ ต.เมืองปราสาท อ.
โนนสูง จ.นครราชสีมา
6892 ปรัปบรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์ งานผนัง เทพืน้ คอนกรีต ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนประตูหน้าต่าง และทาสี
โรงเรียนบ้านจอหอ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6893 อาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา ติดตั้งรางน้้าฝนโรงเรียนบ้านโนนมันเทศ ต.ล้ามูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6894 อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 เปลี่ยนหลังคา หน้าต่างโรงเรียนบ้านดอนกระทิง -ศีรษะช้าง ต.พุดซา อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6895 อาคารเรียน่แบบ สปช.104/26 พืน้ คอนกรีต ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองกระทุม่ ต .หนองกระทุม่ อ.
เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6896 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ
ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนเสนานุเคราะห์ ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6897 ห้องน้้า แบบ 604/45 เทพืน้ คอนกรีต ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนสุขภัณฑ์ และทาสีโรงเรียนบ้านหนองพลวง
ใหญ่ ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6898 อาคารเรียน พืน้ คอนกรีต ปูหนิ ขัดโรงเรียนบ้านหนองโจด ต.ล้ามูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6899 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหมืน่ ไวย ต.หมืน่ ไวย อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6900 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบื้องเคลื
้
อบโรงเรียนบ้านดอนม่วง ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6901 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง เปลี่ยนตงรองพืน้ เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ ต.พุดซา อ.
เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6902 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6903 ทาสีอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเพิก (รัฐประชาสามัคคี) ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา
6904 ติดเหล็กดัดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา
6905 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนโพธารามพิทยาคม ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6906 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ สูง เปลี่ยนฝาผนัง กั้นผนังห้อง เปลี่ยนพืน้ ไม้โรงเรียนบ้านหนองพลอง ต.ขามเฒ่า อ.
โนนสูง จ.นครราชสีมา
6907 อาคารอเนกประสงค์ ติดลวดตาข่าย ปรับปรุงทีแ่ ปรงฟัน
โรงเรียนบ้านหลักร้อย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6908 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนเตี้ย เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเมืองที ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา
6909 เปลี่ยนประตูเหล็กม้วน และทาสีอาคารโรงเรียนเมืองนครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

150,000

6910 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ก่อผนัง และทาสี เปลี่ยนประตู หน้าต่าง โรงเรียนบ้านไพ ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

100,000

100,000
100,000
150,000
100,000
199,900
100,000
150,000
150,000
199,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
149,000
150,000
100,000
200,000
99,400
300,000

หน ้าที่ 277

หน่วย : บาท

รายการ
(6911)
(6912)

จานวนเงิน

6911 เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอนชมพู (สังฆประชานุเคราะห์) ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6912 ปรับปรุงส้วมอาคารอนุสรณ์ 60 ปี เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนประตูโรงเรียนอนุบาล
นครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
6913 อาคารอเนกประสงค์ งานโครงสร้างหลังคา มุงหลังคา ก่อผนังโรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที (ประชารัฐ
สามัคคี) ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6914 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองนา ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6915 อาคาเรียน งานโครงหลังคา มุงหลังคาโรงเรียนบ้านคอนน้อย ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
6916 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เทพืน้ คอนกรีต ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านขนายดี (ประชารัฐบ้ารุง) ต.บิง อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา
6917 ปรับปรุงรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองบัว (สหรัฐพิบลู ประชาสรรค์ ) ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา
6918 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนฝาผนัง ประตู หน้าต่าง และทาสีโรงเรียนบ้านกระเพรา ต.เมืองปราสาท อ.โนน
สูง จ.นครราชสีมา
6919 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26
เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา

150,000
300,000

(6920)

6920 งานโครงหลังคาคลุมดาดฟ้าอาคารส้านักงาน
ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปูพนื้ บุผนังกระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนอุปกรณ์ทปี่ สั สวะ อ่างล้างหน้า
เปลี่ยนประตูโรงเรียนสพป.นครราชสีมา เขต 1 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

300,000

(6921)

6921 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26โรงเรียนบ้านตะโก ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.
นครราชสีมา
6922 ปรับปรุงทาสีภายในห้องเรียนอาคารแบบ 105/29โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา

100,000

(6923)

6923 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูง
2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช.206/26โรงเรียนบ้านโนนส้าราญ ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา

100,000

(6924)

6924 1.ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารแบบ ป.1ฉ
2.ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารแบบ สปช.105/29
3.ปรับปรุงซ่อมแซมปูกระเบือ้ งระเบียงชั้น 2 และบันไดแบบอาคาร สปช.105/25โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา

150,000

(6925)

6925 1.เปลี่ยนโครงหลังคาส้วม แบบสร้างเอง 4 ทีน่ งั่
2. ซ่อมแซมเสาปูนรั้วโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
6926 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนประตู/ทาสีอาคารเอนกประสงค์แบบ 201โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย ต.ทับสวาย อ.
ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
6927 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 49 เมตรโรงเรียนบ้านช่องโค ต.ศรีละกอ อ.จักราช
จ.นครราชสีมา
6928 ปรังปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน รั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านทองหลาง ต.ทองหลาง
อ.จักราช จ.นครราชสีมา
6929 ปรับปรุงซ่อมแซมปูกระเบือ้ ง อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26 120 ตรม. ปรับปรุงซ่อมแซมปูกระเบื้อง
้ อาคาร
โรงอาหารแบบสร้างเอง 100 ตรม.โรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

100,000

(6913)
(6914)
(6915)
(6916)
(6917)
(6918)
(6919)

(6922)

(6926)
(6927)
(6928)
(6929)

150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,000

150,000
100,000
100,000
100,000
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รายการ

จานวนเงิน

(6930)

6930 ปรับปรุงซ่อมแซมฝาผนัง อาคาร ป.1 ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนวัดหนองจอก ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา

100,000

(6931)
(6932)

6931 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ.โรงเรียนบ้านบึงไทย ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
6932 ปรับปรุงซ่อมแซมเทพืน้ คอนกรีตรอบตัวอาคาร / เปลี่ยนฝ้าภายในภายนอกห้องเรียน อาคารเรียน ป.1 ฉ. ใต้ถุน
สูงโรงเรียนโคกวังวนวิทยา ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
6933 ปรับปรุงซ่อมแซม ปูกระเบือ้ งหน้าอาคารเรียน อาคารเรียน สปช. 105/29โรงเรียนบ้านสวนปอ ต.หินโคน อ.จัก
ราช จ.นครราชสีมา
6934 ปรัคบปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนฝ้าบ้านพักครูแบบกรมสามัญโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด ต.แหลมทอง
อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
6935 ปรัปบรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็ก ท้ากันสาด อาคารเรียน สปช.2/28โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี ต.
จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา
6936 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนบ่อเกรอะ /เปลี่ยนหัวส้วม ทาสี แบบสร้าง 5 ทีน่ งั่ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร ต.
โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
6937 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนพืน้ อาคารชั้น 2 อาคารแบบป.1ฉ 2 ชั้นโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ต.คลองเมือง อ.จักราช
จ.นครราชสีมา
6938 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีฝ้า ทาสีฝาผนัง อาคาร ป 1 ฉ อาคาร สปช. 102/26โรงเรียนบ้านดอนเกตุ ต.ทุง่ อรุณ อ.
โชคชัย จ.นครราชสีมา
6939 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนพืน้ ไม้ อาคารเรียน ป 1 ฉ.โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.
นครราชสีมา
6940 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนฝ้าพร้อมทาสีฝ้า อาคารเรียนแบบ 008โรงเรียนอนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย ต.ห้วยแถลง
อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
6941 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสี/ติดตาข่ายอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.205/26โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา
6942 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสี/กันห้อง ห้องสมุด แบบ สปช.104/26 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายในภายนอกอาคารเรียน
แบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
6943 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกันสาดอาคารเรียน ป.1ฉโรงเรียนบ้านซ่าเลือด ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
6944 ปรับปรุงซ่อมแซมมุงหลังคาฝ้าเพดานบ้านพักครูแบบองค์การโรงเรียนบ้านหนองกระทุม่ ต.หนองหัวแรด อ.หนอง
บุนนาก จ.นครราชสีมา
6945 ปรับปรุงซ่อมแซม หลังคาอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉโรงเรียนบ้านหนองจาน ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุนนาก จ.
นครราชสีมา
6946 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วรอบโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาตะคุ ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
6947 ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีอาคารเรียน แบบ สปช 105/29โรงเรียนบ้านหนองกก ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา
6948 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนฝาผนังห้องเรียนอาคาร ป.1ฉ ใต้ถุนสูง ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม
กีฬาถมดินโรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
6949 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาอาคาร ป.1ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนบ้านปรางค์ ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

100,000
150,000

6950 ปรับปรุงซ่อมแซมปูกระเบือ้ งอาคารเรียนแบบ สปช.103/26โรงเรียนบ้านละลม ต.ละลมใหม่พฒ
ั นา อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา
6951 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหน้าต่างประตูอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนประตู/โถส้วม ส้วมแบบ
สปช.601/26โรงเรียนบ้านพระ ต.สารภี อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา

150,000

(6933)
(6934)
(6935)
(6936)
(6937)
(6938)
(6939)
(6940)
(6941)
(6942)
(6943)
(6944)
(6945)
(6946)
(6947)
(6948)
(6949)
(6950)
(6951)

100,000
200,000
200,000
200,000
100,000
150,000
100,000
200,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000

150,000

หน ้าที่ 279

หน่วย : บาท

รายการ
(6952)
(6953)
(6954)
(6955)
(6956)
(6957)
(6958)
(6959)
(6960)
(6961)
(6962)
(6963)
(6964)
(6965)
(6966)
(6967)
(6968)
(6969)
(6970)
(6971)
(6972)
(6973)

จานวนเงิน

6952 ปรับปรุงซ่อมแซมเทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กปูกระเบือ้ งอาคารเรียนแบบ สปช.202/26โรงเรียนบ้านห้วยปอ ต.
ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
6953 ปรับปรุงซ่อมแซม ติดรางน้้าพร้อมท่อรับน้้าฝน อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง ปรับปรุงซ่อมแซม ติดตั้งตาข่าย
อาคารเอนกประสงค์ (แบบสร้างเอง)โรงเรียนบ้านโคกพลวง ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
6954 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนรางน้้า ถมดินลูกรัง เปลี่ยนประตู อาคารเรียนชั่วคราว แบบ สปช 102/22โรงเรียน
บ้านหนองไทร ต.หนองบุนนาก อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
6955 ปรับปรุงซ่อมแซมมุงหลังคาอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ(ต่อเติม 8 ห้องเรียน)โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง ต.จักราช อ.
จักราช จ.นครราชสีมา
6956 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนแบบ ป.1ฉใต้ถุนสูงโรงเรียนบ้านดอน ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา
6957 ปรับปรุงซ่อมแซมปูกระเบือ้ งอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านบุกระโทก ต.หนองหัวแรด อ.หนองบุ
นนาก จ.นครราชสีมา
6958 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านคลองกลาง ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
6959 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูและรั้วโรงเรียนโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
6960 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ ต.บ้านใหม่ อ.หนองบุนนาก จ.
นครราชสีมา
6961 ปรับปรุงซ่อมแซมปูกระเบือ้ ง/ทาสี อาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนเพชร ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

100,000

6962 ปรับปรุงซ่อมแซมก่อฉาบผนัง ประตูหน้า อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนวัดพะโค ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา
6963 ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ และอาคารเรียนแบบ สปช. 125/29โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย
ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา
6964 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลียนหลังคาอเนกประสงค์ สปช. 202/26โรงเรียนบ้านตูม ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา
6965 ปรับปรุงซ่อมแซม ผนังกระเบือ้ ง ฝ้ายิบซัมอาคารศูนย์วิชาการ แบบสร้างเองโรงเรียนบ้านสารภี ต .สารภี อ.หนอง
บุนนาก จ.นครราชสีมา
6966 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบือ้ งอาคารเรียน สปช. 106 (แปลง)โรงเรียนบ้านหินดาด ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา
6967 ปรับปรุงซ่อมแซม ปูกระเบือ้ ง อาคารเรียนแบบ สปช. 105/26โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุ
นนาก จ.นครราชสีมา
6968 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคาอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.
นครราชสีมา
6969 ปรับปรุงซ่อมแซม ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้า ต่อเติมกันสาด อาคารเรียนอนุบาล แบบสร้างเอง และต่อเติมหลังคากัน
สาดอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉโรงเรียนบ้านพระพุทธ ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
6970 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านสระมะค่า ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
6971 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคา/ปูกระเบือ้ งอาคารเอนกประสงค์ แบบ 336โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ ต.งิ้ว อ.
ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
6972 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
6973 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลียนหลังคา/ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียนแบบ ป.1ฉโรงเรียนบ้านโค้งกระโดน ต.ทุง่ อรุณ อ.
โชคชัย จ.นครราชสีมา
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จานวนเงิน

6974 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนฝาผนังอาคารเรียนแบบ ป.1ฉโรงเรียนชุมชนดอนไพล ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา
6975 ปรับปรุงซ่อมแซมท้าประตู/ติดมุง้ ลวด ห้องพิเศษ(ห้องสมุด) ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเข้าห้องน้้าโรงเรียนบ้าน
กอกวิทยา ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
6976 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนฝ้าอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา
6977 ปรับปรุงซ่อมแซม ปูกระเบือ้ ง อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนบ้านโนนปอแดง ต.ทุง่ อรุณ อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา
6978 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา
6979 ปรับปรุงซ่อมแซม ปูกระเบือ้ ง/เปลี่ยนหลังคา/เปลี่ยนฝ้า อาคารเอนกประสงค์ แบบสร้างเองโรงเรียนบ้านโคกพระ
ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา
6980 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคา/ปูกระเบือ้ ง บ้านพักครู แบบองค์การโรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ ต .หนองงูเหลือม อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
6981 ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมหลังคา อาคารเรียนแบบ สปช.205/29โรงเรียนชุมชนวัดรวง ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.นครราชสีมา
6982 ปรับปรุงซ่อมแซม ปูกระเบือ้ ง อาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านห้วยแคน ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.
นครราชสีมา
6983 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนประตู/หน้าต่าง อาคารเรียนแบบ สปช.105/26โรงเรียนวัดเหมสูง ต.ทองหลาง อ.จัก
ราช จ.นครราชสีมา
6984 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนประตู อาคารเรียนแบบ ป.1ฉโรงเรียนบ้านกันผม ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครราชสีมา
6985 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคา/เปลี่ยนโถส้วม/เปลี่ยนประตู ส้วมแบบ สปช.604/46 ส้วมแบบ 601/26
โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
6986 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตโรงเรียนหนองพลวงพิทยา ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา
6987 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคา/กันสาด อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านบิง ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

150,000

6988 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วโรงเรียนวัดหินมงคล ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
6989 ปรับปรุงซ่อมแซม ปูกระเบือ้ ง อาคารเรียนแบบ สปช.2/28โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา
6990 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนหลัง/เทพืน้ คอนกรีต โรงอาหารแบบ สร้างเองโรงเรียนวัดหนองนา ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา
6991 ปรับปรุงซ่อมแซม ติดตั้งตาข่ายรอบอาคารพร้อมประตู หอประชุมแบบ สร้างเองโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.ตะโก
อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
6992 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนเสา/ปรับพืน้ /เทคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารประกอบ (โรงฝึกงาน)โรงเรียนชุมชนบ้านบุ
สามัคคีพฒ
ั นา ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา
6993 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วโรงเรียนบ้านสระซาง ต.ไทยเจริญ อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
6994 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา
6995 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคา/ประตู อาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา ต.หลุ่งประดู่
อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
6996 ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี/ปูกระเบือ้ ง/เปลี่ยนฝ้าเพดาน อาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนเทียมนครวิทยา ต.
หนองบุนนาก อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
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6997 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนหน้าต่าง/เปลี่ยนประตู/เปลี่ยนตาข่ายช่องลม/กระจกหน้าต่าง/ทาสี อาคารเรียนแบบ
ป.1ฉโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
6998 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคา อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ต.ท่าลาดขาว
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
6999 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคา/ต่อเติมด้านข้าง ห้องสมุดแบบ สร้างเองโรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน ต.งิ้ว อ.
ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
7000 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคา อาคารประกอบแบบ สปช.203/26โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา ต.สีสุก อ.จักราช
จ.นครราชสีมา
7001 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคา/เปลี่ยนฝ้าเพดาน/เปลี่ยนพืน้ ไม้/เปลี่ยนประตูหน้าต่างและช่องแสงระบาย
อากาศ บ้านพักครูแบบ องค์การโรงเรียนบ้านหนองลูกควาย ต .แหลมทอง อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
7002 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคา/ทาสี อาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนบ้านโคกส้าโรง ต.ศรีละกอ อ.จัก
ราช จ.นครราชสีมา
7003 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านดงพลอง ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา
7004 ปรับปรุงซ่อมแซม ปูกระเบือ้ ง อาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านแสนสุข ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.
นครราชสีมา
7005 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคา/ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียนชั่วคราวแบบ สร้างเองโรงเรียนบ้านคลองสารเพชร
ต.หนองหัวแรด อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
7006 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคา อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ 2/8โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา ต.หลุ่งประดู่ อ.
ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
7007 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วโรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
7008 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านบุวังหว้า ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
7009 ปรับปรุงซ่อมแซม ลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านพระนารายณ์ ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา
7010 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคา อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.203/26โรงเรียนบ้านหนองปรึก ต.ทุง่ อรุณ อ.
โชคชัย จ.นครราชสีมา
7011 ปรับปรุงซ่อมแซม กั้นห้องและติดตั้งประตูกระจก เปลี่ยนหน้าต่าง อาคารเรียนแบบสร้างเองโรงเรียนบ้านทุง่
หัวขวาน ต.สารภี อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
7012 ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรี้ยน ต่อเติมชั้นล่างโรงเรียนบ้าน
หัวท้านบ ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
7013 ปรับปรุงซ่อมแซม ฝ้าเพดาน อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉโรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทศิ ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.
นครราชสีมา
7014 ปรับปรุงซ่อมแซม ถมดินโรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย ต.ละลมใหม่พฒ
ั นา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
7015 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคา/ฝ้าเพดาน ทาสี อาคารเรียนแบบ ป.1ฉโรงเรียนวัดกุดสวาย ต.พลับพลา อ.โชค
ชัย จ.นครราชสีมา
7016 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคา อาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ ต.โชคชัย อ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา
7017 ปรับปรุงซ่อมแซม มุงกันสาด อาคารเรียนแบบ สปช.105/26โรงเรียนบ้านละกอ ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.
นครราชสีมา
7018 ปรับปรุงซ่อมแซม ฐานเสาธงโรงเรียนบ้านซับตะคร้อ ต.ไทยเจริญ อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
7019 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคา อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนเตี้ยโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ ต.บ้านใหม่ อ.
หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
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จานวนเงิน

7020 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.
นครราชสีมา
7021 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคา อาคารเรียนแบบ สร้างเองโรงเรียนโนนตาวิทย์ ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครราชสีมา
7022 ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี อาคารเรียน แบบ ป.1ฉโรงเรียนบ้านท่าตะเคียน ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
7023 ปรับปรุงซ่อมแซม ติดตั้งเหล็กดัด เปลี่ยนฝ้า อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา ต.ท่าเยี่ยม อ.
โชคชัย จ.นครราชสีมา
7024 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคา อาคารเรียนแบบ สปช.105/26โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ ต.หินโคน อ.จักราช จ.
นครราชสีมา
7025 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนพะไล ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
7026 ปรับปรุงซ่อมแซมปูกระเบือ้ ง งานผนัง อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉโรงเรียนกงรถราษฎร์สามัคคี ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา
7027 ปรับปรุงซ่อมแซม ปูกระเบือ้ งอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉโรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ ต.ละลมใหม่พฒ
ั นา อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา
7028 ปรับปรุงซ่อมแซมงานภูมิทศั น์ ถนน คสล กว้าง 4 ม. ยาว 47.2 เมตร โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา
7029 ปรับปรุงซ่อมแซม งานภูมิทศั น์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนรักชาติประชาบ้ารุง ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา
7030 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ประตูเหล็กอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองจระเข้หนิ ต.หินโคน อ.จักราช
จ.นครราชสีมา
7031 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคา อาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การ และโรงอาหารแบบสร้างเองโรงเรียนบ้าน
หนองปรือ ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
7032 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา อาคารเอนกประสงค์แบบองค์การโรงเรียนบ้านหนองนกกวัก ต.จัก
ราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา
7033 ปรับปรุงซ่อมแซมปูกระเบื้อง
่ อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ยโรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) ต.ท่าจะหลุง อ.โชค
ชัย จ.นครราชสีมา
7034 ปรับปรุงซ่อมแซม เทคอนกรีต และปูกระเบือ้ ง อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนบ้านหนองบุนนาก ต.
หนองบุนนาก อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
7035 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคา แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านยอกขาม ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา

100,000

7036 ปรับปรุงซ่อมแซม พืน้ ผิวคอนกรีต โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา
7037 ปรับปรุงซ่อมแซม ฝ้า ช่องตาข่าย อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนไทรทอง ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.
นครราชสีมา
7038 ปรับปรุงซ่อมแซมปูพนื้ กระเบือ่ ง มุงหลังคา อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ต.หินดาด
อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
7039 ปรับปรุงซ่อมแซม ผนัง พืน้ ทาสี อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ และเปลี่ยนฝ้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง
สามัคคี ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
7040 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคา อาคาร ป.1 ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนบ้านเมืองรัง ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.
นครราชสีมา
7041 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายใน ติดเหล็กดัด หน้าต่าง ประตู อาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนบ้านหนองพลอง
ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

150,000
100,000

100,000
100,000
150,000
150,000
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150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000

150,000
100,000
100,000
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จานวนเงิน

7042 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคา โรงอาหารโรงเรียนบ้านหนองแมว ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
7043 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ปูกระเบือ้ ง ฝ้ายิปซั่ม อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26โรงเรียนบ้านจอมศรี ต.งิ้ว อ.
ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
7044 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสี อาคารเรียน สปช. 105/29โรงเรียนบ้านหนองบอน ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

100,000
100,000

7045 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคา อาคารเรียนแบบ สปช 105/29โรงเรียนบ้านโนนทอง ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วย
แถลง จ.นครราชสีมา
7046 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนฝ้า กระเบือ้ ง เปลี่ยนรางน้้า อาคารเรียน สปช. 102/26 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอก
ภายใน อาคารเอนกประสงค์ สปช.203/26 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอก ทาสีกระเบือ้ ง ส้วม สปช. 601/26
โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

100,300

7047 ปรับปรุงซ่อมแซม ติดตาข่ายรอบอาคารเอนกประสงค์ และติดตาข่าย ปูกระเบือ้ ง อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉโรง
เรียนบ้านท่าตะแบก ต.สารภี อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
7048 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนฝ้า ประตู อาคารเรียน อาคารประกอบแบบสร้างเองโรงเรียนสามัคคีวิทยา ต.หนองขาม
อ.จักราช จ.นครราชสีมา
7049 ปรับปรุงซ่อมแซมปรับภูมิทศั น์รอบอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ ต.ท่าช้าง อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
7050 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนพิมานประชาสันต์ ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
7051 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคา อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก๊ ต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุ
นนาก จ.นครราชสีมา
7052 ปรับปรุงซ่อมแซมมุงหลังคา อาคารอเนกประสงค์ แบบ สามัญ 312โรงเรียนชาติวิทยา ต.หนองขาม อ.จักราช จ.
นครราชสีมา
7053 ปรับปรุงซ่อมแซม ปูกระเบือ้ ง โรงอาหารโรงเรียนบ้านสระมะค่า ต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา

150,000

7054 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสี อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนขามสงเคราะห์ ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
7055 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาแผ่นเหล็ก เทพืน้ คอนกรีต ปูกระเบือ้ ง ส้วม แบบ 601/26โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวง
สามัคคี ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
7056 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ปูกระเบือ้ ง อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 201/26โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ ต.หนองไม้ไผ่
อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
7057 ปรับปรุงซ่อมแซมบานประตู ปูพนื้ กระเบือ้ ง ส้วม แบบ 601/26 สร้างปี 2529 ปรับปรุงซ่อมแซมบานประตู ปูพนื้
กระเบือ้ ง ส้วม แบบ 601/26 สร้างปี 2541 ปรับปรุงซ่อมแซมบานประตู ปูพนื้ กระเบือ้ ง ส้วม แบบ 601/26
สร้างปี 2545โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

100,000
100,000

7058 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กว้าง 6 เมตร)
โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
7059 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคาร อาคารเรียน สปช. 105/29โรงเรียนวัดสลักได ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.นครราชสีมา
7060 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนประตู หน้าต่าง ทาสี อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนบ้านบึงพระ ต.ท่าลาดขาว อ.
โชคชัย จ.นครราชสีมา
7061 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเรียน แบบ 105/26โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.นครราชสีมา
7062 ปรับปรุงซ่อมแซมปูกระเบือ้ ง อาคารโรงฝึกงาน แบบ กรมสามัญโรงเรียนบ้านหนองนกเขา ต .หลุ่งตะเคียน อ.ห้วย
แถลง จ.นครราชสีมา

100,000

150,000

150,000

100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000

150,000
100,000

100,000
150,000
100,000
150,000
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รายการ
(7063)

จานวนเงิน

7063 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้ากระเบือ้ ง ทาสี อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วย
แถลง จ.นครราชสีมา
7064 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ปูกระเบือ้ ง ฝ้ายิปซั่ม อาคารเรียน แบบ 005โรงเรียนบ้านสระแก้ว ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วย
แถลง จ.นครราชสีมา
7065 ปรับปรุงซ่อมแซมปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนโถส้วมนัง่ ยอง ส้วม แบบ สปช.601/26 จ้านวน 3 หลังโรงเรียนบ้านตูม
ราษฎร์บรู ณะ ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา
7066 ปรับปรุงซ่อมแซมงานกันสาด งานทาสี อาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา ต.หนองบุนนาก
อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
7067 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารโรงฝึกงาน แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียน
สมบูรณ์วัฒนา ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
7068 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงซ่อมแซมเทพืน้ เปลี่ยน
ประตู ทาสี โถส้วม ส้วม แบบ สปช. 601/26 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนบานหน้าต่าง อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ
ใต้ถุนสูงโรงเรียนบ้านสวนหอม ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

100,000

7069 ปรับปรุงซ่อมแซมล้อมรั้วลวดหนามโรงเรียนบ้านตะคร้อ ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
7070 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคา ครอบมุม เชิงชาย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนบ้านตะแกรง ต.
หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
7071 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคา อาคารเรียน สปช. 105/29โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วย
แถลง จ.นครราชสีมา
7072 ปรับปรุงซ่อมแซมปูกระเบือ้ ง อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุงซ่อมแซมปูกระเบือ่ งเคลือบ อาคาร
เอนกประสงค์ แบบ 312โรงเรียนบ้านท่าลี่ ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
7073 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสี ส้วม สปช601/26 ปรับปรุงซ่อมแซมเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก วงกบ บ้านพักครู แบบ
องค์การ ปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตบล๊อก ประตูบานทึบไม้ อาคารเอนกประสงค์แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปรับปรุงซ่อมแซมทาสี ฝ้ายิปซั่ม อาคารแบบ สปช. 105/29โรงเรียนบ้านหนองสาย ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา

100,000
150,000

(7074)

7074 ปรับปรุงซ่อมแซมปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสี ภายใน อาคารเรียน ป.1 ฉ
ใต้ถุนสูง ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากระเบือ้ ง ส้วม แบบ สปช. 601/26 พ.ศ. 2543โรงเรียนบ้านหนองขาม ต.
หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา

150,000

(7075)

7075 ปรับปรุงซ่อมแซมงานกันสาด แผ่นเหล็ก อาคารเอนกประสงค์ แบบสร้างเอง (ลานธรรม)โรงเรียนบ้านกระทุม่ แท่น
ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
7076 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนฝ้าเพดาน อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.203/26โรงเรียนชุมชนพลับพลา ต.พลับพลา
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
7077 1.ปรับปรุงซ่อมแซม กั้นห้องกระจก อาคารส้านักงาน
2.ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนฝ้าเพดาน/กั้นห้องกระจก อาคารหอประชุมโรงเรียนสพป.นครราชสีมา เขต 2 ต.จัก
ราช อ.เมืองจักราช จ.นครราชสีมา

100,000

(7078)

7078 ปรับปรุงซ่อมแซม เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก ลานซีเมนต์โรงเรียนบ้านดะแลง ต.ทุง่ อรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

100,000

(7079)

7079 1.ปรับปรุงซ่อมแซม รางน้้าฝนท่อรับน้้าฝน/กั้นฝาผนังห้อง อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ 2.ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยน
หลังคา อาคารเรียนแบบ สปช.201/26โรงเรียนอ้านวยศิลป์สารกิจ ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครราชสีมา

100,000
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(7080)

7080 1.ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคา/ทาสี อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
1.ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคา/ทาสี อาคารเรียนแบบ สร้างเองโรงเรียนสมานมิตรวิทยา ต.หนองงูเหลือม อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

150,000

(7081)

7081 ปรับปรุงซ่อมแซม เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา
ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
7082 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนฝาผนัง/ทาสี อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนบ้านปอพราน ต.ทุง่ อรุณ อ.โชค
ชัย จ.นครราชสีมา
7083 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วโรงเรียนบ้านโจด ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
7084 ปรับปรุงซ่อมแซม เทพิน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเอนกประสงค์แบบ สร้างเองโรงเรียนบ้านโนนทะยุง ต.หนอง
ขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
7085 ปรับปรุงซ่อมแซมกระเบือ้ งเคลือบเซรามิค ทาสี อาคารแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนบ้านลุงเขว้า ต.ลุงเขว้า อ.
หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
7086 ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีฝ้าเพดาน/เปลี่ยนบานหน้าต่าง อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนบ้านหนองโสน
ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
7087 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนฝ้าเพดาน อาคารเรียนแบบ สปช.201/26โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.สีสุก อ.จักราช จ.
นครราชสีมา
7088 ปรับปรุงซ่อมแซม ปูพนื้ กระเบือ้ ง/เปลี่ยนฝ้าเพดาน อาคารเรียนแบบ กรมสามัญโรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง ต.ศรี
ละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา
7089 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนฝาผนัง อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนรัฐการุณวิทยา ต.ทองหลาง อ.จักราช
จ.นครราชสีมา
7090 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนฝ้าเพดาน/ทาสี/ฉาบผนัง ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนบ้านกรูด ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.นครราชสีมา
7091 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนฝาผนัง อาคารเรียนแบบ ป.1ฉโรงเรียนวัดหนองพลวง ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.
นครราชสีมา
7092 ปรับปรุงซ่อมแซม ฝาผนังคอนกรีตบล็อก อาคารเรียนแบบ สปช.105/26โรงเรียนบ้านหนองยาง ต.หนองยาง อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
7093 1.ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนประตู/ปูกระเบือ้ ง/เปลี่ยนหลังคา/เปลี่ยนโถส้วม ส้มแบบ สปช.601/26
2.ปรับปรุงซ่อมแซม ก็อกน้้าทีแ่ ปรงฟันโรงเรียนภูทองวิทยา ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
7094 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วโรงเรียนเพชรมาตุคลา ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
7095 อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานผ้าเพดาน งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนวัดไม้เสี่ยว ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

100,000

7096 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7097 สนามกีฬา งานพืน้ โรงเรียนวัดพรหมราช ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7098 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานฝ้าเพดาน และงานทาสีโรงเรียนบ้านหนองตาด ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.
นครราชสีมา
7099 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ขนาด 3 ห้อง งานผนัง และงานทาสี โรงเรียนบ้านหนองโดน ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.
นครราชสีมา
7100 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ใต้ถุนสูง งานรื้อถอน งานหลังคา และงานทาสี โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี ต.สระ
ว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7101 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7102 อาคารฝึกงาน แบบสร้างเอง งานพืน้ โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

100,000
150,000
100,000

(7082)
(7083)
(7084)
(7085)
(7086)
(7087)
(7088)
(7089)
(7090)
(7091)
(7092)
(7093)
(7094)
(7095)
(7096)
(7097)
(7098)
(7099)
(7100)
(7101)
(7102)

150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 286

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(7103)
(7104)

7103 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านล้านางแก้ว ต.ล้านางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7104 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี ต.วังหมี อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา

150,000
150,000

(7105)

7105 ส้วม สปช.601/10 งานหลังคา งานผนัง และงานสุขภัณฑ์ โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.
นครราชสีมา
7106 อาคารเรียน แบบ 216 งานพืน้ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
7107 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านประชาสันต์ ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
7108 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานพืน้ โรงเรียนบ้านใหญ่ ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7109 ลานกีฬาเอนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านล้าไซกง ต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
7110 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 อเนกประสงค์ สปช.202/26 งานทาสี และงานหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองไทร
ต.ล้าเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7111 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และส้วมแบบ 601/26 งานหลังคา และงานทาสี โรงเรียนบ้านหนองแดง ต.กุด
โบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
7112 อาคารเอนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
7113 สนามกีฬาเอนกประสงค์แบบสร้างเอง งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7114 อาคารเอนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานพืน้ โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7115 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานพืน้ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7116 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน งานผิวจราจร คสล. งานภูมิทศั น์โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุก๊ ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.
นครราชสีมา
7117 อาคารเรียน ป.1ฉ งานพืน้ งานหลังคา งานสุขภัณฑ์ และงานทาสี โรงเรียนบ้านโกรกหว้า ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.
นครราชสีมา
7118 อาคารโรงอาหาร แบบสร้างเอง งานหลังคา และงานพืน้ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา
7119 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ และงานประตู โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

100,000

7120 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีต รั้วลวดหนามโรงเรียนบ้านโคกส้าราญ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7121 อาคารหอประชุมแบบสร้างเอง งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองโสน ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7122 อาคารประกอบ แบบสร้างเอง งานพืน้ งานผนัง และงานฝ้า และงานหน้าต่าง โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต.โนน
สมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
7123 อาคารประกอบ แบบสร้างเอง งานพืน้ งานผนัง งานฝ้า และงานหน้าต่าง โรงเรียนบ้านสันติสุข ต.สระตะเคียน อ.
เสิงสาง จ.นครราชสีมา
7124 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านหนองต้อ ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7125 ห้องประชุมภายในอาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา งานพืน้ และทาสี โรงเรียนจอมทองวิทยา ต.จระเข้หนิ อ.คร
บุรี จ.นครราชสีมา
7126 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ งานทาสีและงานภูมิทศั น์ โรงเรียนบ้านวังหิน ต.ตะ
คุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7127 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาอเนกประสงค์ และถนนโรงเรียนอาจวิทยาคาร ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7128 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ผิวจราจรภายในโณงเรียน งานภูมิทศั น์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา
7129 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองเมา ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7130 สนามกีฬาแบบสร้างเอง งานพืน้ งานทาสี โรงเรียนบ้านไผ่ ต.จระเข้หนิ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
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7131 อาคารโรงอาหาร อาคารเอนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานผนัง และงานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ต.สระ
ว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7132 อาคารเรียน แบบสร้างเอง งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้้าเขียว จ.
นครราชสีมา
7133 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานบันใดระเบียงทางเดิน โรงเรียนบ้านโกรกส้าโรง ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา
7134 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานประตู และงานหน้าต่างโรงเรียนวัดศีรษะกระบือ ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.
นครราชสีมา
7135 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จ้านวน 2 ห้องเรียน งานรื้อถอน งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่พฒ
ั นา ต.
สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
7136 อาคารเอนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานผนัง และงานทาสี โรงเรียนบ้านยางกระทุง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.
นครราชสีมา
7137 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 5 ห้อง งานทาสี งานฝ้า และงานประตู -หน้าต่างโรงเรียนบ้านปางไม้ ต.บ้าน
ราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
7138 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทศิ ) ต.ดอน อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา
7139 ห้องสมุด งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านวังน้้าเขียว ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา
7140 ห้องสมุด งานฝ้าผนัง งานประตู และหน้าต่างโรงเรียนบ้านพนาหนองหิน ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7141 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานรื้อถอน งานฝ้า และงานทาสี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ ต.วังน้้าเขียว อ.วังน้้า
เขียว จ.นครราชสีมา
7142 งานสุขาภิบาล ท่อระบายน้้าคอนกรีต โรงเรียนหนองไผ่วิทยา ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
7143 อาคารโรงอาหาร งานพืน้ งานปรับปรุงภูมิทศั น์ และงานประตู โรงเรียนบ้านสระประทีป ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.
นครราชสีมา
7144 อาคารเรียน แบบ 216 ค งานผนัง และงานพืน้ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.
นครราชสีมา
7145 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง และงานทาสีโรงเรียนวัดบ้านส่อง ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7146 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานหลังคา งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนจตุคามวิทยาคม ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.
นครราชสีมา
7147 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานพืน้ โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7148 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ขนาด 3 ห้อง งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา

150,000

7149 อาคารโรงอาหาร แบบสร้างเอง งานรื้อถอน และงานหลังคาโรงเรียนบ้านซับสะเดา ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา
7150 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหน้าอาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองนมนาง ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.
นครราชสีมา
7151 ลานกีฬาเอนกประสงค์ งานพืน้ และงานทาสี โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

100,000

7152 งานภูมิทศั น์ ปรับปรุงซ่อมแซมสนามคอนกรีต งานพืน้ โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.
นครราชสีมา
7153 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานทาสี โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
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7154 อาคารโรงอาหาร แบบสร้างเอง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านพุปลาไหล ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7155 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองหิน ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
7156 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
7157 อาคารเรียน สปช. 105/29 ห้องสมุด งานหน้าต่าง และงานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านล้าเพียก ต.ล้าเพียก อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
7158 บ้านพักครู งานพืน้ และงานผนัง โรงเรียนบ้านคลองบง ต.วังน้้าเขียว อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา
7159 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
7160 อาคารโรงอาหาร อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนชุมชนจระเข้หนิ (สังฆ์คุรุประชาอุปถัมภ์) ต.จระเข้หนิ
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7161 อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบุยายแลบ ต.มาบตะโก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7162 อาคารเอนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานผนัง และงานพืน้ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.
นครราชสีมา
7163 อาคารเอนกประสงค์ แบบองค์กร 01 งานพืน้ งานประตู และงานทาสี โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ ต.เสิงสาง อ.เสิง
สาง จ.นครราชสีมา
7164 อาคารโรงอาหาร แบบสร้างเอง งานรื้อถอน และงานหลังคาโรงเรียนหนองประดู่ ต.ส้าโรง อ.ปักธงชัย จ.
นครราชสีมา
7165 อาคารเรียน ป.1ฉ งานรื้อถอน และงานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
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7166 อาคารบ้านพักครู แบบกรมสามัญ งานรื้อถอน และงานหลังคา โรงเรียนวัดใหม่ส้าโรง ต.ส้าโรง อ.ปักธงชัย จ.
นครราชสีมา
7167 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7168 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานประตู และงานหน้าต่างโรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง
จ.นครราชสีมา
7169 อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนสกัดนาควิทยา ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
7170 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
7171 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีต โรงเรียนบ้านบุไผ่ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา
7172 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านคลองสะท้อน ต.วังหม่ อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา
7173 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา และงานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านบุตะโก ต.วังน้้าเขียว อ.วังน้้าเขียว จ.
นครราชสีมา
7174 อาคารห้องสมุด แบบสร้างเอง งานฝ้าเพดาน งานทาสี และงานผนัง โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง ต.ครบุรีใต้ อ.คร
บุรี จ.นครราชสีมา
7175 อาคารเรียน แบบสร้างเอง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7176 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาแบบสร้างเอง งานพืน้ โรงเรียนบ้านมาบกราด ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

150,000

7177 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานรื้อ งานพืน้ และงานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองไม้สัก ต.ระเริง อ.วังน้้าเขียว
จ.นครราชสีมา
7178 อาคารประกอบโรงอาหาร แบบสร้างเอง งานรื้อถอน และงานหลังคาโรงเรียนบ้านไทรงาม ต.ระเริง อ.วังน้้าเขียว
จ.นครราชสีมา
7179 ปรับปรุงซ่อมแซม สนาม รั้ว โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
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7180 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานโครงสร้าง และงานหลังคาโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.
นครราชสีมา
7181 อาคารฝึกงาน งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนตะแบกวิทยา ต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
7182 อาคารเอนกประสงค์ แบบองค์กร งานรื้อถอน งานหลังคา และงานพืน้ โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน ต.ธงชัยเหนือ อ.
ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7183 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานฝ้า และงานเพดานโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.
นครราชสีมา
7184 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.
นครราชสีมา
7185 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานทาสีโรงเรียนวัดม่วง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7186 อาคารเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7187 อาคารโรงฝึกงาน งานหลังคาโรงเรียนวัดโคกสระน้อย ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7188 อาคารโรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนไผ่สีสุก ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7189 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต โรงเรียนบ้านนางเหริญ ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7190 อาคารเรียนอนุบาล งานพืน้ งานหลังคา และงานทาสี โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.
นครราชสีมา
7191 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานโครงสร้าง และงานทาสีโรงเรียนวัดโพนทราย ต.ส้าโรง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7192 อาคารเรียน สปช.105/26 งานหลังคา โรงเรียนบ้านหนองแคทราย ต.ล้าเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7193 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 งานหลังคา โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง ต.ล้าเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7194 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 งานหลังคา โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน ต.ล้าเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7195 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา
7196 อาคารเรียนอนุบาล สร้างเอง งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านโคกใบบัว ต.โคกกระชาย
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7197 อาคารเอนกประสงค์แบบสร้างเอง งานพืน้ โรงเรียนบ้านทุง่ แขวน ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7198 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านคลองหินร่อง ต.ระเริง อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา
7199 อาคารเอนกประสงค์แบบสร้างเอง งานหลังคา และงานพืน้ โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) ต.มาบตะโกเอน
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7200 อาคารพยาบาล งานรื้อถอน งานประตู งานพืน้ งานทาสี และงานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ต.มาบตะโก
เอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7201 อาคารเรียน อาคารประชุม งานพืน้ โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7202 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ต.ล้าเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7203 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานทาสี โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บ้ารุง) ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7204 อาคารเรียน แบบ สปช.105/2 งานหลังคาโรงเรียนบ้านสระตะเคียน ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
7205 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านแชะ ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7206 อาคารเรียน สปช.105/29 งานผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านไชยวาล ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7207 ห้องน้้าแบบสร้างเอง งานรื้อถอน งานโครงสร้าง งานผนัง งานทาสี งานพืน้ งานหลังคา งานสุขภัณฑ์ โรงเรียน
บ้านหน้ากลองวิทยา ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
7208 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานฝ้า และงานทาสี โรงเรียนบ้านราษฎร์พฒ
ั นา ต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
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7209 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานกันสาด งานหลังคา และงานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองขนาก ต .สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.
นครราชสีมา
7210 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเก็ตบอล แบบสร้างเอง งานพืน้ โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา ต.สระว่านพระยา
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7211 ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ งานผนัง งานพืน้ และงานทาสี โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด ต.เฉลียง อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
7212 อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ งานประตู และหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองรัง ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7213 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานรื้อถอน งานหลังคา โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ต.สุขไพบูลย์
อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
7214 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สูงแบบสร้างเอง งานผนัง งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา
7215 ส้วม แบบสร้างเอง/51 งานหลังคา งานพืน้ งานฝ้าผนัง และงานสุขภัณฑ์ โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ ต.สระ
ตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
7216 ส้วม แบบ สปช.601/24 และ สปช.601/26 งานสุขภัณฑ์ งานพืน้ และงานทาสี โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม
ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7217 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานประตู งานทาสี งานหลังคา และงานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองสนวน ต.กุด
โบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
7218 ห้องพัฒนาวิชาการ งานฝ้าเพดาน งานประตู งานหน้าต่าง และงานทาสี โรงเรียนบ้านคลองใบพัด ต.วังหมี อ.วังน้้า
เขียว จ.นครราชสีมา
7219 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านคลองเตย ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7220 อาคารประกอบ โรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทศิ ) ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7221 อาคารประกอบแบบสร้างเอง งานโครงสร้าง งานพืน้ และงานสี โรงเรียนบ้านสระผักโพด ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา
7222 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต โรงเรียนบ้านกลาง ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7223 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ และอาคารเอนกประสงค์ แบบ 202/29 งานทาสีโรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม ต.งิ้ว อ.ปัก
ธงชัย จ.นครราชสีมา
7224 ห้องพิเศษ แบบสร้างเอง งานผนัง งานพืน้ และงานหลังคา โรงเรียนบ้านห้วยน้้าเค็ม ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้้าเขียว
จ.นครราชสีมา
7225 อาคารเรียนอนุบาล งานประตูหน้าต่าง งานทาสี และงานพืน้ โรงเรียนบ้านปลายดาบ ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.
นครราชสีมา
7226 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านซับเต่า ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา
7227 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม รั้ว โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม ต.ระเริง อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา
7228 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

150,000

7229 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองผักไร ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7230 บ้านพักครู งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ ประตูหน้าต่าง งานสุขภัณฑ์ และงานทาสี โรงเรียนป่าไม้อุทศิ 2 ต.
ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7231 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานประตู-หน้าต่าง และงานทาสี โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน ต.วังน้้าเขียว อ.วังน้้าเขียว
จ.นครราชสีมา
7232 อาคารเรียนอนุบาล งานประตู -หน้าต่าง งานทาสี งานพืน้ และงานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองโสมง ต.อุดมทรัพย์
อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา
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7233 อาคารเรียน อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ และงานหลังคาโรงเรียนวัดบ้านพร้าว ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.
นครราชสีมา
7234 อาคารโรงอาหาร งานผนัง งานหลังคา และสุขภัณฑ์ และงานพืน้ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ ต.วังหมี อ.วังน้้าเขียว
จ.นครราชสีมา
7235 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ขนาด 3 ห้อง งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนด่านอุดมวิทยา ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้้าเขียว จ.
นครราชสีมา
7236 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานทาสี และงานหลังคา โรงเรียนบ้านระเริง ต.ระเริง อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา
7237 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วลวดหนามโรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
7238 สปช. 105/29 ห้องเรียน ห้องเรียนพิเศษ งานหน้าต่าง โรงเรียนบ้านบะใหญ่ ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้้าเขียว จ.
นครราชสีมา
7239 ปรับปรังซ่อมแซมถนนคอนกรีต โรงเรียนบ้านน้อย ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7240 โรงอาหารแบบสร้างเอง งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านบ่อปลา ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7241 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว งานภูมิทศั น์โรงเรียนบ้านคลองสาริกา ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7242 อารคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน และงานหลังคาโรงเรียนรักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) ต.
บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7243 อาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี ต.ล้านางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7244 อารคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานฝ้าเพดาน และงานหลังคาโรงเรียนบ้านวังตะเคียน ต.ล้านางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.
นครราชสีมา
7245 อาคารเอนกประสงค์ งานโครงสร้าง และงานฝาผนัง โรงเรียนบ้านบุหวั ช้าง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7246 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานประตู และงานพืน้ โรงเรียนบ้านซับไทรทอง ต.วังน้้าเขียว อ.วังน้้าเขียว จ.
นครราชสีมา
7247 บ้านพักครู งานฝ้าเพดาน งานหน้าต่าง และงานหลังคาโรงเรียนบ้านพัดทะเล ต.ล้านางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.
นครราชสีมา
7248 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ป.1 ซ งานทาสี โรงเรียนบ้านดอนกรูด ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7249 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนบ้านดอนแสนสุข ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7250 อาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26 งานประตู บ้านพักครู งานหลังคา งานฝาผนัง และงานทาสี โรงเรียนบ้าน
คลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) ต.จระเข้หนิ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7251 บ้านพักครู งานหลังคา ฝ้าเพดาน และงานพืน้ โรงเรียนบ้านเทพนิมิต ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7252 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
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7253 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข ต.วังหมี อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา
7254 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา
7255 อาคารอนุบาลแบบสร้างเอง งานประตู -หน้าต่าง หลังคา และงานฝาผนัง โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ ต.โคกกระชาย
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7256 อาคารฝึกงาน งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนสะแกราชวิทยาคม ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7257 อาคารเรียน แบบ สปช.104/25 งานพืน้ และงานทาสี โรงเรียนบ้านน้้าซับ ต.วังน้้าเขียว อ.วังน้้าเขียว จ.
นครราชสีมา
7258 อาคารอนุบาล งานพืน้ และงานหลังคา โรงเรียนบ้านวังหมี ต.วังหมี อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา
7259 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7260 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานพืน้ อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 105/29 งานประตูโรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้้าห้วยยาง ต.
ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
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7261 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีต โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7262 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานทาสี โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
7263 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานทาสี โรงเรียนวัดทุง่ จาน ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7264 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต รั้ว โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7265 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต โรงเรียนแหลมรวกบ้ารุง ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7266 อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 งานทาสีโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7267 อาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง งานโครงสร้าง งานหลังคา และงานทาสี โรงเรียนวัดหงษ์ ต.นกออก อ.ปัก
ธงชัย จ.นครราชสีมา
7268 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต โรงเรียนบ้านโนนแดง ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7269 อาคารโรงอาหารแบบสร้างเอง งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองกก ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7270 อาคารโรงอาหารแบบสร้างเอง งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองกระทุม่ ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7271 อาคารคหกรรม แบบสร้างเอง งานหลังคา งานพืน้ และงานทาสี โรงเรียนบ้านหลุมเงิน ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.
นครราชสีมา
7272 อาคารเอนกประสงค์ แบบ 201/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านเก่าปอแดง ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

(7273)

7273 อาคารเอนกประสงค์แบบ 201/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนเจียรวนนท์อุทศิ 2 ต.วังหมี อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา

150,000

(7274)

150,000

(7284)
(7285)
(7286)
(7287)
(7288)
(7289)

7274 อาคารเรียนแบบ สปช.102/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา
7275 อาคารเอนกประสงค์ (อาคารแก้วตา) งานพืน้ งานฝ้า งานหลังคา และงานฝาผนังโรงเรียนสพป.นครราชสีมา เขต
3 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
7276 อาคารบ้านพักครู แบบ สปช.301/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสี และงานพืน้ โรงเรียนบ้านคลองทราย
ต.วังน้้าเขียว อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา
7277 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดหลุมข้าว ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7278 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7279 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านโคกโจด ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
7280 อาคารเรียน สปช.2/28 หลังที่ 1,2 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7281 อาคารหอประชุมแบบสร้างเอง ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองกระทุม่ ต .วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7282 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน ป.1 ฉ เปลี่ยนบันไดโรงเรียนสง่าพัฒนา ต.หนองน้้าใส
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7283 อาคาร สปช.202/26 งานฝ้าเพดาน งานทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ต.ดอนเมือง อ.สี
คิ้ว จ.นครราชสีมา
7284 อาคารหอประชุม ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนทับ 6วิทยาคาร ต.หนองน้้าใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7285 อาคารเรียน ป.1 ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ ต.หนองน้้าใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7286 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7287 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7288 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านกุดน้อย ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7289 อาคารเรียน สปช.101/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองโอง ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

(7290)
(7291)

7290 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7291 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลุง ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

100,000
100,000

(7268)
(7269)
(7270)
(7271)

(7275)
(7276)
(7277)
(7278)
(7279)
(7280)
(7281)
(7282)
(7283)

100,000
100,000
100,000
100,000
150,000

300,000
100,000
150,000
150,000
100,000
200,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 293

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(7292)

7292 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร)บ ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

100,000

(7293)
(7294)

7293 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนถนนมิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7294 อาคารเรียนชั่วคราว แบบสร้างเอง ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนคลองแจ้งวิทยา ต .หนองน้้าใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

100,000
100,000

(7295)
(7296)
(7297)

7295 หอประชุมแบบสร้างเอง ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนรัง ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7296 อาคารเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7297 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนเจซี .โคราชอนุสรณ์ 1 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

100,000
100,000
100,000

(7298)

7298 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานรางน้้าฝน อาคารโรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองห่าน (ประชาสามัคคี) ต.
หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7299 อาคารเรียน สปช.2/28 งานทาสีโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7300 อาคารลานธรรม ปูพนื้ กระเบือ้ ง ท้ากันสาดโรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา
7301 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7302 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองล้าตะคอง 5 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7303 ลานอเนกประสงค์ งานเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนนิคมสร้างตนเองล้าตะคอง 4 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา
7304 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนสระน้้าใสวิทยา ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7305 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านท่ามะนาว ต.ปากช่อง-ล้าสมพุง อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา
7306 งานทาสีรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านป่าไผ่ ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7307 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7308 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านซับเศรษฐี ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา
7309 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสี อาคารเรียน ป.1 ฉ งานทาสีโรงเรียนบ้านซับน้อย ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา
7310 อาคารเรียน สปช.102/26 งานหลังคา งานทาสี เทพืน้ คอนกรีต งานประตูโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร ต.จัน
ทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7311 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านหนองกะทุม่ ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

100,000

7312 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนกระโดน ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7313 อาคารเรียน สปช.105/29 (8 ห้องเรียน) งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา
7314 อาคารเรียน สปช.105/29 (10 ห้องเรียน, 6 ห้องเรียน) ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังไทร ต.วังไทร อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
7315 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดกลางดง ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

150,000
150,000

7316 อาคารเรียน สปช.206/59 งานทาสี งานตาข่ายกันนกโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ต.ปากช่อง อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา

200,000

(7299)
(7300)
(7301)
(7302)
(7303)
(7304)
(7305)
(7306)
(7307)
(7308)
(7309)
(7310)
(7311)
(7312)
(7313)
(7314)
(7315)
(7316)

200,000
200,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000

150,000
150,000

หน ้าที่ 294

หน่วย : บาท

รายการ
(7317)
(7318)
(7319)
(7320)
(7321)
(7322)
(7323)
(7324)
(7325)
(7326)
(7327)
(7328)
(7329)
(7330)
(7331)
(7332)
(7333)
(7334)
(7335)
(7336)
(7337)
(7338)
(7339)
(7340)
(7341)
(7342)
(7343)
(7344)

7317 อาคารเรียน สปช.105/29, สปช.104/26 งานหน้าต่าง อาคารอเนกประสงค์ งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนบ้าน
หนองซ่อมตะเคียนงาม ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7318 อาคารเรียนแบบ 2/28 งานทาสีโรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7319 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านล้าทองหลาง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7320 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานทาสีโรงเรียนเบทาโกรวิทยา ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7321 อาคารอเนกประสงค์ เทพืน้ คอนกรีต ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคาร สปช .102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนขนงพระใต้
ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7322 อาคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานทาสีรั้วโรงเรียนโรงเรียนวัดขนงพระเหนือ ต.ขนงพระ อ.
ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7323 อาคารเรียน สปช.105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา
7324 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานฝ้าเพดาน งานทาสี
รางน้้าสแตนเลส โรงเรียนบ้านหนองตะกู
ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7325 อาคารบ้านพักครู งานประตู หน้าต่าง งานฝาผนังโรงเรียนบ้านหนองจอก ต .โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา
7326 อาคาร สปช. 105/29 งานทาสี อาคาร สปช. 2/28 งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองมะค่า ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
7327 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านโศกน้อย ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7328 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานทาสี อาคารเรียน แบบ ผศ.1 งานทาสีโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ต.ผ่านศึก-กุดคล้า อ.
ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7329 อาคารเรียน ป.1 ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองตอ ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7330 อาคารอนุบาล ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารโรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน ต .วังกะทะ อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา
7331 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านวังกะทะ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7332 อาคารเรียน สปช.104/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคลองเสือ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7333 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคา โรงเรียนบ้านวังสีสด ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7334 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานทาสีโรงเรียนบ้านคลองเดื่อ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7335 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านซับใต้ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7336 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านบุง่ เตย ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7337 อาคาร สปช.601/26 งานประตู อาคารบ้านพักครู ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานหลังคา งานประตูโรงเรียนบ้านเขา
จันทน์หอม ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7338 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองล้าตะคอง 2 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7339 อาคารอนุบาล แบบสร้างเอง ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเขาวง ต .หนองน้้าแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7340 อาคารอเนกประสงค์ สปช.205/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
7341 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านกุดโง้ง ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7342 อาคารเรียน สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน งานทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคลองยาง ต .หนองสาหร่าย อ.
ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7343 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหมูสี ต.ปากช่อง อ.
ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7344 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน ติดตั้งประตูรั้วโรงเรียนหนองน้้าใส ต.หนองน้้าใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
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รายการ
(7345)

จานวนเงิน
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7345 อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ ต.หนองสาหร่าย อ.
ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7346 อาคาร สปช.202/26 งานหลังคา งานประตู งานเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านดอนเมือง ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.
นครราชสีมา
7347 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคา งานเทพืน้ โรงเรียนบ้านมะค่างาม ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7348 อาคารเรียน สปช.101/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านปางละกอ ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7349 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านวังกระสวย ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7350 อาคารเรียน แบบ สปช.ซ102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

(7351)

7351 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานประตู หน้าต่าง งานพืน้ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทศิ 1 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

150,000

(7352)
(7353)
(7354)

7352 อาคารโรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร ต .คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7353 อาคารอนุบาล งานหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองกก ต .หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7354 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
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100,000

(7355)
(7356)
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7355 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนเทีย่ งธรรมวิทยา ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7356 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านคลองตะแบก ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7357 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานทาสีโรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7358 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ต .หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
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100,000

(7359)
(7360)

7359 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานหน้าต่าง ติดตั้งเหล็กดัดโรงเรียนบ้านคลองดินด้า ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7360 อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 งานหลังคาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองล้าตะคอง 1 ต.หนองสาหร่าย อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา
7361 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7362 อาคารอเนกประสงค์ สปช.205/26 งานประตู ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองหมาก ต.คลอง
ม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7363 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7364 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนบ้านสายชนวน ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา
7365 อาคารเรียน ป.1 ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7366 ปรับปรุงซ๋อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านซับน้้าเย็น[ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7367 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานหลังคาโรงเรียนบ้านซับหวาย ต.หนองสาหร่าย อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา
7368 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานประตูเหล็กโรงเรียนบ้านโป่งตาลอง ต.โป่งตา
ลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7369 อาคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน งานรางน้้าโรงเรียนบ้านป่ากล้วย ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7370 อาคารเรียน ป.1 ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าช้าง ต.บ้านไร่-วังหมี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7371 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

150,000
150,000

7372 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานหน้าต่างติดเหล็กดัดโรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม ต.หนองน้้าแดง อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา
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จานวนเงิน

7373 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานหลังคา อาคารเรียน สปช.105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล)
ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7374 อาคารอเนกประสงค๋ สปช.201/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบ่อทอง ต.ปากช่อง-วังไทร อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา
7375 อาคารอนุบาล งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหินดาด ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7376 ปรับปรุงซ่อมแซมภายในโรงเรียนโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
7377 อาคารอนุบาลแบบสร้างเอง, อาคาร ป.1 ฉ งานทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบุตาสง ต .มะเกลือเก่า อ.สูง
เนิน จ.นครราชสีมา
7378 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารโรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า ต .เสมา อ.สูงเนิน จ.
นครราชสีมา
7379 อาคารเรียน สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน สปช. 103/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย
ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
7380 อาคารเรียน ป.1 ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน สปช.105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังราง ต.มะเกลือ
เก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
7381 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองเบน ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
7382 อาคารโรงอาหาร แบบสร้างเอง ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองเลา ต .มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

150,000

7383 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบตั ิการทางภาษาโรงเรียนประชารัฐสามัคคี ต .สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.
นครราชสีมา
7384 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกุดจิก (รัชชุศิริอนุกูล) ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.
นครราชสีมา
7385 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านบุใหญ่ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
7386 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานทาสี งานหน้าต่าง งานเทพืน้ โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ[ ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.
นครราชสีมา
7387 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านนากลาง ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
7388 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
7389 อาคารโรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน สปช .104/26 งานประตู อาคาร สปช.601/26 งานประตู
โรงเรียนบ้านทุง่ สะแบง ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
7390 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.
นครราชสีมา
7391 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านไร่โคกสูง ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
7392 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

200,000

7393 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
7394 อาคารเรียน สปช.105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านแก่นท้าว
(อโศกสงเคราะห์) ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
7395 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 2/28 ปุกระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 12" x 12"โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่
210 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7396 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 38 เมตรโรงเรียนบ้านวังราง
ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7397 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานหลังคา งานฝาผนังโรงเรียนบ้านส้มกบงาม ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
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รายการ
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(7424)

จานวนเงิน

7398 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา
7399 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน
จ.นครราชสีมา
7400 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานหลังคาโรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
7401 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7402 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) ต.บุง่ ขี้เหล็ก อ.สูงเนิน
จ.นครราชสีมา
7403 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสิรมเหล็กโรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7404 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนโนนค่าวิทยา ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
7405 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/25 งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.
นครราชสีมา
7406 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
7407 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนประดู่ ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.
นครราชสีมา
7408 อาคารเรียน สปช.103/26 งานทาสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านสองคร ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

150,000

7409 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านซับใต้ ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.
นครราชสีมา
7410 อาคารโรงอาหาร งานหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสระเพลง ต .สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
7411 ปรับปรุ่งซ่อมแซมรั้วโรงเรียน เป็นรั้วมาตรฐาน แบบโปร่ง ฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบ้านใหม่ (ประชาอุปถัมภ์)
ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7412 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ตามแบบโรงฝึกงานของกรมสามัญศึกษา งานผนัง งานทาสีโรงเรียนหนองน้้าขุ่น ต .
ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7413 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานพืน้ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ (ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) ต.ลาดบัวขาว
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7414 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย งานประตู-หน้าต่าง งานบันได งานขัดพืน้ โรงเรียนบ้านกุดขมิน้ ต.หนองตะไก้
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
7415 ปรับปรุงงานซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7416 อาคารเรียน สปช.104/56 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.
นครราชสีมา
7417 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานทาสีโรงเรียนบ้านโนนเสลา ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7418 อาคารเรียน สปช.109/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังรางน้อย ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
7419 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
7420 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานทาสีโรงเรียนพรพิทยาคม ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

150,000

7421 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองแวง ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
7422 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองพยอม ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
7423 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ส้าโรง ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.
นครราชสีมา
7424 อาคารอนุบาล งานห้องน้้า ห้องส้วม โรงเรียนสันติวิทยา ต.บุง่ ขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
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จานวนเงิน

7425 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม ต.หนอง
บัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7426 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด งานผ้าเพดาน งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานผนัง งานประตู หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียน
บ้านซับชุมพล ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7427 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วภายในโรงเรียน รั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านโนนสง่า ต.หนอง
หญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7428 อาคารอนุบาล งานห้องน้้า ห้องส้วมโรงเรียนบ้านสลักใด ต .กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
7429 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน แบบรั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนโนนกราดสามัคคี ต.
หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7430 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย งานเทพืน้ คอนกรีต เปลี่ยนเสาโรงเรียนวัดกุดเวียน ต.บุง่ ขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.
นครราชสีมา
7431 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนโค้งยางวิทยา ต.โค้งยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

100,000

7432 อาคารเรียน สปช.105/26 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ งานประตู อาคารอเนกประสงค์ งานประตู ทาสีรั้ว
โรงเรียนโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
7433 อาคารเรียน สปช.101/26 งานฝ้าเพดาน งานทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ ต.นากลาง อ.สูง
เนิน จ.นครราชสีมา
7434 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนเสมาวิทยา ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
7435 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 108ล/30 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาใหญ่ (เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) ต.
นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
7436 อาคาร ป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านกุดชะนวน ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7437 อาคาร สปช.601/24 (หลังท่้ 1) งานหลังคา งานทาสี ปูพนี้ กระเบือ้ งโรงเรียนสันติพฒ
ั นา ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.
นครราชสีมา
7438 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหัน (วุฒิวิทยาคาร) ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

150,000

7439 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7440 อาคาร สปช.105/29 (2 หลัง) งานทาสีโรงเรียนคีรีวัฒนา ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7441 อาคารเรียน สปช.105/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านวังโรงน้อย ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7442 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านซับตะเคียน ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.
นครราชสีมา
7443 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนวัดบันไดม้า ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7444 อาคารเรียน สปช.206/27 งานฝ้าเพดาน งานทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) ต.
เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
7445 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองขาม ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.
นครราชสีมา
7446 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยตะแคง ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7447 ปรับภูมิทศั น์ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในส้านักงานโรงเรียนสพป.นครราชสีมา เขต 4 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา
7448 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสี โรงเรียนจตุรคามสามัคคี ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
7449 อาคาร สปช.601/26 ปูพนื้ กระเบือ่ ง งานทาสี เทพืน้ คอนกรีต สุขภัณฑ์หอ้ งน้้าโรงเรียนบ้านหนองสลักได ต .
กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
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7450 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานหลังคา งานพืน้ ไม้โรงเรียนบ้านปรางคล้า ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7451 อาคารเรียน ป.1 ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนประชารัฐวิทยา ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7452 อาคารเรียน สปช.205/29 งานทาสี อาคารเรียน ป.1 ฉ งานทาสีโรงเรียนบ้านหินเพิง ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา
7453 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบอน ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
7454 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคา อาคารโรงอาคาร งานหลังคาโรงเรียนบ้านเขาแก้ว ต .วังกะทะ อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา
7455 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
7456 ปรับปรุงซ่อมแซมถุนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านปางโก ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
7457 อาคารห้องสมุด งานหลังคาโรงเรียนบ้านสอยดาว ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7458 อาคารเรียน ป.1 ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโป่ง ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
7459 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านโสกแจ้ง ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
7460 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองไข่น้า (ล้าพญากลาง) ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7461 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานทาสี ปรับปรุงซ่อมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหัวป้าง ต .พญาเย็น อ.
ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7462 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานทาสีโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง ต.หนองน้้าแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7463 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาตะโครก ต.โคราช อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
7464 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ต.หนองน้้าแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7465 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน ต.ด่านนอก อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7466 ส้วม สปช.601/29 งานรื้อถอน งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบ้านโกรกลึก ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

150,000
100,000
150,000

7467 อาคารเรียน สปช.105/26 งานรื้อถอน งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านป่ารังงาม ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา
7468 อาคารเรียน ป.1 ฉ.ใต้ถุนสูง งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) ต.หนองหัวฟาน อ.ขาม
สะแกแสง จ.นครราชสีมา
7469 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ซ่อมแซมรั่วคอนกรีตโรงเรียนบ้านเจริญผล ต.มาบกราด อ.พระทองค้า
จ.นครราชสีมา
7470 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสุง งานพืน้ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) ต.โนนเมือง อ.ขาม
สะแกแสง จ.นครราชสีมา
7471 อาคารเรียน สปช.105/26 อาคารเรียน สปช.105/29 งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดสระจรเข้ ต.สระจรเข้ อ.ด่าน
ขุนทด จ.นครราชสีมา
7472 ซ่อมแซมรั้ว โรงเรียนบ้านโนนเต็ง ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7473 อาคารเรียนแบบพิเศษ 1,2,3 งานฝ้าเพดาน รางน้้าฝนโรงเรียนบุง่ สะอาดวัฒนา ต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.
นครราชสีมา
7474 อาคารเรียน สปช.102/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
7475 อาคารประกอบแบบสร้างเอง งานฝ้าเพดาน รางน้้าฝนโรงเรียนบ้านโคกแฝก ต .ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.
นครราชสีมา
7476 อาคารเรียน งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
7477 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานฝาผนังโรงเรียนบ้านบุระไหว ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
7478 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านโนน ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
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หน ้าที่ 300

หน่วย : บาท

รายการ
(7479)

จานวนเงิน
100,000

(7480)

7479 อาคารอเนกประสงค์ สปช.102/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.
นครราชสีมา
7480 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองสรวง ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

(7481)
(7482)
(7483)
(7484)
(7485)
(7486)
(7487)
(7488)
(7489)
(7490)
(7491)
(7492)
(7493)

7481 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหลุง ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7482 สนามบาสเกตบอล งานพืน้ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7483 อาคาร สปช.105/26 งานทาสีโรงเรียนวัดสระจรเข้ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7484 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านจาน ต.ก้าปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7485 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนบ้านโนนหวาย ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7486 อาคารเรียน แบบ ป1ฉ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านนา ต.ก้าปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7487 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7488 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนบ้านนารายณ์ ต.ส้าโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7489 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนโนนไทย ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7490 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนศรีชลสินธุ์ ต.ก้าปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7491 อาคารเรียน ป1ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7492 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองดุม ต.มะค่า อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7493 อาคารเรียน ป 1 ฉ ใต้ถุนสูง งานพืน้ โรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
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(7494)
(7495)
(7496)
(7497)
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7494 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนบึงค้าคู ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7495 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานมุงหลังคาโรงเรียนบ้านส้าโรง ต.ส้าโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7496 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล) ต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7497 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 201/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านสระตอง ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7498 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านซินหนองเขวา ต.ค้างพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7499 อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ รางน้้าโรงเรียนบ้านก้าปัง ต.ก้าปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7500 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 งานรื้อถอน งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนบ้านกะพี้ ต.ค้างพลู อ.โนนไทย จ.
นครราชสีมา
7501 อาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26 งานหลังคา งานรางระบายน้้าฝนโรงเรียนบ้านโนนพุทรา ต.ด่านจาก อ.โนน
ไทย จ.นครราชสีมา
7502 อาคารเรียน ปสช.105/29 งานสีโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7503 อาคารอนุบาล งานรื้อถอนงานหลังคา งานหลังคาโรงเรียนบ้านค้างพลู ต.ค้างพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7504 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7505 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานพืน้ รางน้้าฝนโรงเรียนบ้านจะบู ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา
7506 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7507 ส้วม ขนาด 4 ทีน่ งั่ ประตู งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา
7508 อาคารเรียน 101/26 งานพืน้ ประตูโรงเรียนบ้านดอน ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7509 ห้องสมุดแบบสร้างเอง งานพืน้ งานฝ้า งานสีโรงเรียนบ้านหนองสะแก ต .หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
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150,000
100,000
150,000
100,000
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7510 ห้องสมุด งานหลังคา เปลี่ยนเสา ประตู งานผนังโรงเรียนบ้านหนองบัวละคร ต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา
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หน ้าที่ 301

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(7511)
(7512)

7511 อาคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดกุดน้้าใส ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7512 อาคาร แบบ สปช.104/2526 งานหน้าต่าง ประตูโรงเรียนบ้านทุง่ สว่าง ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

100,000
97,100

(7513)
(7514)
(7515)

7513 ซ่อมแซมรั้วคอนกรีต โรงเรียนบ้านมะเริง ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7514 อาคารเรียน 105/26 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองสาร ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7515 อาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองพลวง ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา
7516 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านดอนมุกมัน ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา
7517 อาคารเรียน สปช.205/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านซับพลู ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7518 อาคารแบบเรียน สปช.2/28 งานฝ้า ประตู งานสีโรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) ต.หนองกราด อ.ด่าน
ขุนทด จ.นครราชสีมา
7519 ห้องสมุด งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

100,000
100,000
100,000

7520 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานฝ้า งานทาสีโรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ ต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา
7521 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา
7522 อาคารเรียน ป.1 ฉ สปช.105/29 และบ้านพักครู งานรางน้้าฝนโรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุน
ทด จ.นครราชสีมา
7523 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

100,000

7524 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7525 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานรื้อถอนฝ้าเพดาน งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา ต.ห้วยบง อ.ด่าน
ขุนทด จ.นครราชสีมา
7526 อาคารเรียน ป.1 ฉ.ใต้ถุนสูง งานฝานัง ประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านโนนสง่า ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา
7527 อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านห้วยบง ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7528 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต โรงเรียนบ้านหนองไทร ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7529 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนบ้านสระพัง ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7530 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานผนัง งานพืน้ ประตู หน้าต่างโรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง ต.ตะเคียน อ.ด่านขุน
ทด จ.นครราชสีมา
7531 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7532 สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน หลังคาคลุมทางเดินเท้าภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านแปรง ต.บ้านแปรง อ.ด่าน
ขุนทด จ.นครราชสีมา
7533 ปรับปรุงอาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูง เปลี่ยนประตู หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านส้านักพิมาน ต.กุดพิมาน อ.ด่าน
ขุนทด จ.นครราชสีมา
7534 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7535 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานราวบันได งานทาสี อาคารชั่วคราว งานทาสีโรงเรียนบ้านใหม่ศรี
สุข ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
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จานวนเงิน

7536 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ต.ด่านนอก อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา
7537 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานติดตั้งฝ้าเพดานรอบนอกโรงเรียนวัดบ้านกลาง ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา
7538 อาคารเรียน สปช.105/29 ประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา
7539 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประถมศึกษา งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย ต .ห้วยบง อ.ด่านขุน
ทด จ.นครราชสีมา
7540 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาล งานหลังคาโรงเรียนบ้านมาบกราด ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7541 รั้ว งานประตู ถมดินสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านพันชนะ ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7542 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอนุบาล งานหลังคาโรงเรียนบ้านประดู่งาม ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

150,000

7543 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานประตูหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ ต.
หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7544 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7545 อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ต.บ้านหนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา
7546 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยสามขา ต.ทัพรั้ง อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา

100,000

7547 อาคารเรียนแบบ 017 งานทาสี รางน้้าฝนโรงเรียนบ้านตะคร้อ ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7548 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารรามค้าแหง งานฝาผนังโรงเรียนบ้านหนองบง ต .ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7549 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานพืน้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.
นครราชสีมา
7550 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานรื้อหลังคาโรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุน
ทด จ.นครราชสีมา
7551 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.604/45 งานหลังคาโรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) ต.หนองบัวละคร
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7552 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานรื้อถอน งานฝาผนัง หน้าต่างโรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) ต.พะงาด อ.
ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
7553 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน งานคอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ ต .กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา
7554 ซ่อมแซมรั้วคอนกรีต โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7555 อาคารเอนกประสงค์ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านบึงปรือ ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
7556 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านห้วยน้้าเค็ม ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
7557 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียน งานจั้ดท้าชั้นวางหนังสือ จัดท้าตู้หนังสือ จัดท้าโต๊ะเก้าอี้ งานทาสีโรงเรียน
บ้านหินหล่อง ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7558 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านซับยาง ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา
7559 งานซ่อมแซมผิวจราจร คสล.โรงเรียนบ้านเมืองตะโก ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7560 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านตะเคียน ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
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จานวนเงิน

7561 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านห้วย ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่าน
ขุนทด จ.นครราชสีมา
7562 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ ต .เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง
จ.นครราชสีมา
7563 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านหินดาด ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7564 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

100,000

7565 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนบ้านคูเมือง ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
7566 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.101/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านท้านบเทวดา ต.ส้านักตะคร้อ อ.เทพารักษ์
จ.นครราชสีมา
7567 อาคารเรียน ป.1 ฉ. งานฝ้า งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านท้านบพัฒนา ต.หนองหอย อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา

150,000
100,000

7568 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานผนัง งานรื้อถอน งานปรับปรุงสภาพแวดล้อม งานปูพนื้
กระเบือ้ งเสาธงโรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
7569 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคา ติดตั้งกันสาดโครงเหล็กโรงเรียนเทพคงคา ต.
บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7570 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานหลังคา งานผนังโรงเรียนบ้านหาญ ต .ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

100,000

7571 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งานมุงหลังคา งานผนังโรงเรียนบ้านหนองกระทุม่ สระอโนดาต ต .ชีวึก อ.ขาม
สะแกแสง จ.นครราชสีมา
7572 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีต งานเสารั้วคอนกรีต ลวดหนามโรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง ต.ขามสะแกแสง อ.
ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
7573 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต งานพืน้ โรงเรียนบ้านถนนหัก ต.หนองหอย อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา
7574 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านบุเขว้า ต.หนองหอย อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา
7575 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง
จ.นครราชสีมา
7576 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองกลางดอน ต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.
นครราชสีมา
7577 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว ต.พังเทียม อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา
7578 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต ต.ชีวึก อ.ขาม
สะแกแสง จ.นครราชสีมา
7579 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองกก ต.หนองหอย อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา
7580 อาคารเรียน สปช.105/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านสะพานหิน ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
7581 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านกุดโดก ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7582 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ และหอสมุด งานรื้อถอน งานหลังคา เสารั้วคอนกรีต งานทาสีโรงเรียน
บ้านหนองประดู่ ต.ส้าโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7583 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง เปลี่ยนเสา หน้าต่าง ผนังโรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.
นครราชสีมา
7584 งานปรัปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานทาสี อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียน
บ้านหนองโพธิ์นามาบ ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
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จานวนเงิน

7585 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านโนนเมือง ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา
7586 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.
นครราชสีมา
7587 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรยนโรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง ต.มะค่า อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7588 อาคารเรียน สปช.105/29 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
7589 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานพืน้ โรงเรียนบ้านงิ้ว ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.
นครราชสีมา
7590 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม แบบ สปช.602/26 งานพืน้ ส้วม แบบ สปช.601/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านบุสายออ
(บุญเขตบริหาร) ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7591 ปรับปรุงซ่อมแซม สนาม รั้ว งานเสา ปลอกคานโรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ์) ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง
จ.นครราชสีมา
7592 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านอ้อไพล ต.ก้าปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7593 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานฝา งานประตูหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนศิริบา้ นไร่ ต.โนนไทย อ.
โนนไทย จ.นครราชสีมา
7594 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/56 งานพืน้ ซ่อมแซมบ้านพักครู งานหลังคา โรงเรียน
บ้านหนองแดง ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7595 ปรับปรุงซ่อมแซม ประตู รั้ว งานดิน งานประตูโรงเรียนบ้านโป่งกระสัง ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

150,000

7596 บ้านพักครู งานรื้อถอน งานพืน้ งานผนัง หน้าต่างโรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง ต .เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.
นครราชสีมา
7597 อาคารเรียน สปช.105/29 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านส้านักตะคร้อ ต.ส้านักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

149,800

7598 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านหินลาด ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา
7599 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานทาสี อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ เตี้ย งานทาสีโรงเรียน
บ้านหนองสะแก ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
7600 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านปราสาท ต.หินดาด อ.ด่าน
ขุนทด จ.นครราชสีมา
7601 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคา งานรื้อถอนโรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย ต.
บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7602 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) ต.พังเทียม อ.พระทองค้า จ.
นครราชสีมา
7603 อาคารเรียน สปช.2/28 งานพืน้ ประตู โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.
นครราชสีมา
7604 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านหนุก ต.ขามสะแกแสง อ.
ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
7605 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้า ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.
นครราชสีมา
7606 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง ต.หนองกราด อ.ด่าน
ขุนทด จ.นครราชสีมา

100,000

100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000

150,000

100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
148,900
100,000

หน ้าที่ 305

หน่วย : บาท

รายการ
(7607)
(7608)
(7609)
(7610)
(7611)
(7612)
(7613)
(7614)
(7615)
(7616)
(7617)
(7618)
(7619)
(7620)
(7621)
(7622)
(7623)
(7624)
(7625)
(7626)
(7627)
(7628)
(7629)
(7630)
(7631)
(7632)
(7633)
(7634)

จานวนเงิน

7607 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนสะเดา ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา
7608 อาคารประกอบ งานประตู งานผนัง โรงเรียนบ้านโนนผักชี ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
7609 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา ต.พันดุง อ.ขามทะเล
สอ จ.นครราชสีมา
7610 อาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนมาบกราดวิทยา ต.มาบกราด อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา
7611 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านโนนระเวียง ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่าน
ขุนทด จ.นครราชสีมา
7612 อาคาร สปช.105/29 งานหลังคา งานพืน้ งานสีโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้้าฉ่าสามัคคี ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ
จ.นครราชสีมา
7613 อาคาร สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านโนนตาล ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
7614 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานหลังคา โรงเรียนบ้านหินเพิง ต .ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา
7615 ห้องพิเศษ(ศิลปะ) งานพืน้ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุม่ วิทยา ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
7616 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร คสล. งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองแจง ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7617 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนบ้านกุดไผ่ ต.ทัพรั้ง อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา

100,000

7618 อาคาร สปช.102/26 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ต.ส้านักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
7619 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนทอง ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
7620 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคา งานพืน้ เปลี่ยนเสาโรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว ต .ส้านักตะคร้อ อ.
เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
7621 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
7622 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองกก ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

150,000
100,000
150,000

7623 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7624 อาคารเรียน สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน งานพืน้ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง ต.ขามสะแกแสง อ.ขาม
สะแกแสง จ.นครราชสีมา
7625 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองหัน ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

100,000
199,900

7626 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ถนน คสล.โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7627 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง ต.มะค่า อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7628 ส้วมแบบ 601/29 4 ที่ 3 หลัง งานทาสี งานหลังคา โรงเรียนบ้านหนองละมัง่ ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา
7629 ซ่อมแซมผิวลานกีฬา โรงเรียนบ้านเกาะลอย ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7630 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7631 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองแหน ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

100,000
100,000
150,000

7632 ส้วม งานหลังคา งานพืน้ งานทาสี เปลี่ยนสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา
7633 ปรับปรุงฐานเสาธง งานคอนกรีต งานพืน้ โรงเรียนบัวปุน่ สันเทียะอนุสรณ์ ต.ก้าปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7634 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านทรงธรรม ต.ส้าโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

150,000

149,000
99,200
150,000
100,000
150,000
150,000
99,900
150,000
100,000
80,000

150,000
100,000

100,000

100,000
150,000
100,000

100,000
100,000

หน ้าที่ 306

หน่วย : บาท

รายการ
(7635)
(7636)
(7637)
(7638)
(7639)
(7640)
(7641)
(7642)
(7643)
(7644)
(7645)
(7646)
(7647)
(7648)
(7649)
(7650)
(7651)
(7652)
(7653)
(7654)
(7655)
(7656)
(7657)
(7658)

จานวนเงิน

7635 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านด่านกรงกราง ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7636 ซ่อมแซมประตูเหล็กหน้าโรงเรียน โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7637 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนวัดหนองราง ต.ค้างพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7638 อาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานพืน้ โรงเรียนบ้านบุตะโก ต.เมืองเกษตร อ.ขาม
สะแกแสง จ.นครราชสีมา
7639 อาคารคหกรรมแบบสร้างเอง งานพืน้ งานผนัง งานฝ้า ประตู ทาสี รางน้้าโรงเรียนด่านขุนทด ต .ด่านขุนทด
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7640 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.
นครราชสีมา
7641 อาคารอนุบาล งานทาสี งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร ต.พังเทียม อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา

150,000
100,000
100,000
100,000

7642 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านสระแจง ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง
จ.นครราชสีมา
7643 ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ หน้าต่าง ประตู งานทาสี ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านคลองแค ต .โนนเมืองพัฒนา อ.
ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7644 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานรื้อถอน งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านชีวึก (สังฆประชาสรรค์) ต.ชีวึก อ.ขาม
สะแกแสง จ.นครราชสีมา
7645 ซ่อมแซมส้วม 14 ห้อง งานรื้อถอน งานพืน้ งานผนัง งานประตูโรงเรียนบ้านเสมา ต .เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง
จ.นครราชสีมา
7646 ผิวจราจร ถนน คสล. ปรับพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านพันดุง ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
7647 อาคารอเนกประสงค์ แบบ วปช.201/26 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านครึมม่วง ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.
นครราชสีมา
7648 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานพืน้ โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.
นครราชสีมา
7649 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคา โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.
นครราชสีมา
7650 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานพืน้ โรงเรียนบ้านเมืองนาท ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
7651 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
7652 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานประตู งานหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค ต.หนองหอย อ.พระทองค้า
จ.นครราชสีมา
7653 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานประตู งานหน้าต่าง โรงเรียนบ้านหนองหอย ต.หนองหอย อ.พระทองค้า จ.
นครราชสีมา
7654 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านป่าเพกา ต.พังเทียม อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา
7655 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดกุดพิมาน ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7656 ลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) ต.สระพระ อ.พระทองค้า
จ.นครราชสีมา
7657 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเล
สอ จ.นครราชสีมา
7658 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานประตูหน้าต่าง โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.
นครราชสีมา

100,000

300,000
99,800
100,000

145,500
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
199,700
100,000
98,700

หน ้าที่ 307

หน่วย : บาท

รายการ
(7659)

จานวนเงิน
100,000

(7664)

7659 ซ่อมแซมโรงอาหาร งานทาสี งานพืน้ งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.
นครราชสีมา
7660 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานหลังคา โรงเรียนบ้านโคกกระบือ ต .หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
7661 อาคารเรียน แบบ สปช.รย. 106/43 งานรื้อถอน งานฝาผนัง โรงเรียนบ้านหิงห้อย ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.
นครราชสีมา
7662 งานซ่อมแซม(ถนนลาดยางมะตอย)โรงเรียนสระพระขมาดไพร ต.สระพระ อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา
7663 ลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามบาสเกตบอล งานพืน้ โรงเรียนกุดตาด้า (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ต.ทัพรั้ง อ.พระ
ทองค้า จ.นครราชสีมา
7664 โรงอาหารแบบสร้างเอง งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) ต.ทัพรั้ง อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา

(7665)
(7666)
(7667)

7665 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านดอนขวาง ต.ทัพรั้ง อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา
7666 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล์ก งานปรับพืน้ โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว ต.ทัพรั้ง อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา
7667 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับงานพืน้ โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม ต.ทัพรั้ง อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา

100,000
100,000
100,000

(7668)
(7669)
(7670)

7668 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต งานปรับพืน้ โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย ต.พังเทียม อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา
7669 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต งานปรับพืน้ ถนนโรงเรียนบ้านวังสนวน ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7670 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ปรับพืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ ต .ทัพรั้ง อ.พระทองค้า จ.
นครราชสีมา
7671 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานผนัง หน้าต่างโรงเรียนไชยณรงค์วิทยา ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา
7672 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านวังโป่ง ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7673 บ้านพักครู งานผนัง หน้าต่าง ประตู โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์ ต.พังเทียม อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา

100,000
100,000
100,000

7674 อาคารเรียน สปช.105/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7675 อาคารเรียนอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองจาน ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.
นครราชสีมา
7676 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านบึงอ้อ (ปุน่ อุปถัมภ์) ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

150,000
150,000

7677 อาคารเรียน สปช.105/29 งานซ่อมแซมเสาโรงเรียนบ้านทองหลาง ต.พังเทียม อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา
7678 อาคารเรียน สปช.102/26 2 หลัง อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานสีโรงเรียนบ้านโคกแขวน ต.พันดุง อ.ขาม
ทะเลสอ จ.นครราชสีมา
7679 อาคารเรียน 104/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านคลองขามป้อม ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
7680 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานฝาผนัง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก ต .หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา
7681 ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายนิเทศ ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนสพป.นครราชสีมา เขต 5 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา
7682 บ้านพักครูแบบองค์การ งานหลังคา งานผิวจราจรโรงเรียนดอนน้้าใสวิทยา ต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

100,000
100,000

7683 อาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
7684 ห้องสมุด งานพืน้ งานหลังคา ประตู งานต่อเติมเสา คสล.โรงเรียนบ้านวังยายทอง ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จ.
นครราชสีมา

150,000
149,400

(7660)
(7661)
(7662)
(7663)

(7671)
(7672)
(7673)
(7674)
(7675)
(7676)
(7677)
(7678)
(7679)
(7680)
(7681)
(7682)
(7683)
(7684)

100,000
100,000
147,000
200,000
150,000

100,000
150,000
100,000

100,000

100,000
150,000
300,000
150,000

หน ้าที่ 308

หน่วย : บาท

รายการ
(7685)
(7686)
(7687)
(7688)
(7689)
(7690)
(7691)
(7692)
(7693)
(7694)
(7695)
(7696)
(7697)
(7698)
(7699)

(7700)
(7701)
(7702)
(7703)
(7704)
(7705)
(7706)

(7707)
(7708)

จานวนเงิน

7685 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ลาน ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนาม
นาง จ.นครราชสีมา
7686 อาคาร สปช.105/29 รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนบ้านโจด ต.หนองมะนาว อ.คง จ.
นครราชสีมา
7687 รั้วคอนกรีต ชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนชุมชนคงวิทยา ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา
7688 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดาน, ทาสี, ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ, เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านตลุก
สาหร่าย ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา
7689 รั้วมาตรฐาน (ฐานรากตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านปอบิด ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา
7690 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.
นครราชสีมา
7691 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองบัวทุง่ ต.ตาจั่น อ.คง จ.
นครราชสีมา
7692 ลานอเนกประสงค์ แบบ อบจ. ลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดบ้านโนนกอก ต.สามเมือง อ.สีดา จ.
นครราชสีมา
7693 ถนน (หินคลุก)โรงเรียนบ้านคึมมะอุ ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
7694 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองจาน ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
7695 อาคารห้องพักครู เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.
นครราชสีมา
7696 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานมุงหลังคาโรงเรียนบ้านทองหลาง ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา

150,000

7697 ส้วม แบบ สปช.601/26 รื้อถอนหลังคามุงหลังคา, เปลี่ยนประตูบานทึบ, ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ, เปลี่ยนโถส้วม
,เปลี่ยนอ่างล้างหน้า, ทาสีโรงเรียนบ้านประค้า ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา
7698 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และอาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูง ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโนนดู่ ต.โนน
จาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
7699 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
เปลี่ยนหน้าต่างบานเลื่อน, เปลี่ยนประตูบานเลื่อนโรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) ต.บัวใหญ่ อ.
บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

150,000

7700 รั้วมาตรฐานโรงเรียนบ้านหนองคอม ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
7701 บ้านพักครู สปช.301/26 ทาสี, เทพืน้ คอนกรีตหยาบโรงเรียนบ้านหนองหว้า ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา
7702 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหัวนาค้า ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
7703 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7704 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดบ้านสีดา ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา
7705 รั้วมาตรฐาน แบบโปร่ง(ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.
นครราชสีมา
7706 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 รื้อถอนวัสดุมุงหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ , เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี
ส้วม แบบ 206/26 รื้อถอนวัสดุมุงหลังคากระเบือ้ งลูกฟูก, เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี อาคารเรียน แบบ
ป.1ฉโรงเรียนบ้านหินแห่ ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา

150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000

7707 ส้วม ปูพนื้ กระเบือ้ ง, เปลี่ยนประตู,เปลี่ยนโถส้วม สนามตะกร้อ ถมดิน, เทพืน้ ลาน ค.ส.ล. ทาสีรั้วคอนกรีต
โรงเรียนบ้านโคกสี ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7708 ถนนคอนกรีตโรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา

150,000

150,000
200,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000

150,000
100,000

150,000

100,000

หน ้าที่ 309

หน่วย : บาท

รายการ
(7709)

จานวนเงิน

7709 รั้วโรงเรียน รั้วมาตรฐานแบบโปร่งฐานรากไม่ตอกเสาเข็มโรงเรียนบ้านโสกสนวน ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.
นครราชสีมา
7710 อาคารเรียน สปช.105/26 ทาสี ส้วม สปช.601/26 ทาสี อาคารเอนกประสงค์ ทาสีโรงเรียนบ้านห้วยโจด ต.บัว
ใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7711 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนบ้านตาจั่น ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา
7712 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 เปลี่ยนประตูและหน้าต่างบานเลื่อน อาคารเรียน ป.1ฉ เปลี่ยนฝ้ายิบ
ซั่มและรางน้้าโรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7713 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26
รื้อถอนฝ้ากระเบือ้ ง, เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ดโรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
7714 รั้ว งานรั้วมาตรฐานโรงเรียนบ้านโคกเพ็ด ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7715 อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ, ทาสี รั้ว ทาสีโรงเรียนบ้านหัวหนองฯ ต.บึงส้าโรง อ.แก้งสนามนาง
จ.นครราชสีมา
7716 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนห้วยไหวัฒนา ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา
7717 อาคาร สปช.104/26 เปลี่ยนหน้าต่างบานทึบ อาคารโรงฝึกงาน เปลี่ยนหน้าต่างและบานประตูเป็นบานทึบ ทาสี
และถนนคอนกรีต ค.ส.ล.โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7718 อาคารเรียน ป.1ฉ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ4) ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา
7719 ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
เปลี่ยนผนังยิปซัมบอร์ด, ผนังไม้, ทาสีโรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

100,000

(7720)
(7721)

7720 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านตะโกโคก ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา
7721 ส้วม รื้อมุงหลังคา,มุงกระเบือ้ งลอนคู่, เปลี่ยนประตู, ปูผนังกระเบือ้ งเคลือบ, ทาสี บ้านพักครู เปลี่ยนแผ่นเหล็ก
รีดลอนเคลือบสี, เปลี่ยนฝ้ายิบซั่ม,ทาสี, ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านตลุกพลวง ต.โคกกระเบือ้ ง อ.บ้าน
เหลื่อม จ.นครราชสีมา

150,000
150,000

(7722)
(7723)

7722 รั้ว (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7723 อาคารเรียน แบบ สปช.102 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ อาคาร
เรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) ต.ด่านช้าง อ.บัว
ใหญ่ จ.นครราชสีมา

100,000
150,000

(7724)

7724 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 มุงหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 มุงหลังคา
กระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนบ้านหนองแขม ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา
7725 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7726 อาคารเรียน แบบอาคารปฏิรูป เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ดโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.
นครราชสีมา
7727 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26
ปูกระเบือ้ งหินแกรนิตโต้โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7728 รั้ว (รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง)ฐานรากไม่ตอกเสาเข็มโรงเรียนบ้านหนองตาด ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา

100,000

7729 รางระบายน้้า ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านโนนสัง ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา
7730 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านโคกน้อย ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7731 ส้วม ปูพนื้ กระเบือ้ งแกรนิตโต้ , ทาสี, เปลี่ยนประตูบานทึบ, โถส้วมโรงเรียนวัดกู่สามัคคี ต.คูขาด อ.คง จ.
นครราชสีมา

150,000
100,000
100,000

(7710)
(7711)
(7712)
(7713)
(7714)
(7715)
(7716)
(7717)
(7718)
(7719)

(7725)
(7726)
(7727)
(7728)
(7729)
(7730)
(7731)

100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 310

หน่วย : บาท

รายการ
(7732)
(7733)

จานวนเงิน

7732 อาคารหอประชุม ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโนนสูง ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
7733 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานผนังคอนกรีต , เปลี่ยนหน้าต่างประตูบานเลื่อน, งานพืน้ ไม้โรงเรียนบ้านดอน
ไผ่ ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
7734 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26
เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบโรงเรียนบ้านตะหนอด ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา
7735 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูง เปลี่ยนบานประตู, ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหญ้าคา ต.สีดา อ.สีดา จ.
นครราชสีมา
7736 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวันครู 2502 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา
7737 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
รื้อถอนและมุงหลังคา, ปูกระเบือ้ งลอนคู่ , ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านอุทยั ทอง ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง
จ.นครราชสีมา

100,000
150,000

7738 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง
เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ, ทาสีโรงเรียนบ้านโสกน้้าขุ่น ต.โนนส้าราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
7739 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
เปลี่ยนฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์, เปลี่ยนประตู, ทาสีโรงเรียนบ้านหนองกระทุม่ ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.
นครราชสีมา

100,000

7740 อาคารเรียน งานผนังก่อคอนกรีต , ทาสี, เปลี่ยนบานหน้าต่างโรงเรียนบ้านดอนคนทา ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.
นครราชสีมา
7741 อาคารอเนกประสงค์แบบองค์การ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ติดตั้งเหล็กดัดครอบหน้าต่างโรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ต.โคกกระเบือ้ ง อ.บ้าน
เหลื่อม จ.นครราชสีมา

100,000

(7742)
(7743)

7742 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านเมืองคง ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา
7743 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี
ส้วม แบบ สปช.601/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ, เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ต.บึงส้าโรง อ.
แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

150,000
100,000

(7744)

7744 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26
งานกระจก, เปลี่ยนประตู-หน้าต่างเป็นบานเลื่อนโรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผ้า ต.หนองแจ้ใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.
นครราชสีมา

100,000

(7745)
(7746)

7745 รั้ว รั้วมาตรฐาน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7746 ห้องเรียนอนุบาล
เปลี่ยนฝ้ายิปซั่ม, ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
7747 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26
ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
อาคารประกอบ
รื้อถอนโครงหลังคาไม้, เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนบ้านโคกเพ็ด ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

100,000
100,000

(7748)

7748 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง
รื้อถอน, เปลี่ยนเสาปูน
โรงเรียนบ้านหนองแสง ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา

100,000

(7749)

7749 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26
เปลี่ยนประตูหน้าต่าง, ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโนนระเวียง ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

150,000

(7734)
(7735)
(7736)
(7737)

(7738)
(7739)

(7740)
(7741)

(7747)

100,000
100,000
150,000
100,000

150,000

150,000

100,000

หน ้าที่ 311

หน่วย : บาท

รายการ
(7750)

จานวนเงิน

7750 อาคารเอนกประสงค์ แบบองค์การ
เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ, ทาสีโรงเรียนบ้านโคกตะพาบ ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา
7751 อาคารประกอบ
เทพืน้ , ก่ออิฐบล็อคโรงเรียนบ้านคูขาดโสกรัง ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7752 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง
เปลี่ยนประตูหน้าต่าง
อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) ต.บึงส้าโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

100,000

(7753)

7753 บ้านพักครู
งานรื้อถอนหลังคา, เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ,เปลี่ยนประตูหน้าต่าง
อาคารเอนกประสงค์ แบบ สามัญ/336
ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ, มุงกระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา

100,000

(7754)

7754 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26
ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ, รางระบายน้้า ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านหนองบง ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา
7755 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26
งานมุงหลังคา, เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนบ้านปรางค์ ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา
7756 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26
งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองผือ ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
7757 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านศรีนิมิต ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา
7758 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม ต.โคกกระเบือ้ ง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
7759 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านขามเวียน ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
7760 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองโจด ต.โคกกระเบือ้ ง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
7761 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
7762 ห้องสมุด งานขูดล้างสี, ทาสี รั้ว
ทาสีโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ ต.วังโพธิ์ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
7763 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบโรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง ต.โนนส้าราญ อ.แก้งสนามนาง
จ.นครราชสีมา
7764 อาคารเรียน รื้อถอนฝาไม้
อาคารประกอบ(ห้องครัว/โรงอาหาร)
ผนังก่อคอนกรีต,ปูพนื้ กระเบือ้ ง, ทาสี, งานเดินท่อน้้าโรงเรียนบ้านไทรโยง ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา

100,000

7765 รั้ว (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7766 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง
ติดตั้งกันสาดโดยรอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7767 อาคารเรียน ป.1ซ งานคานหน้าจั่ว, งานฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์, ทาสีโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ ต.
บึงส้าโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
7768 ลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านห้วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
7769 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26
เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ด, เปลี่ยนประตูเหล็กม้วนบานพับโรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.
นครราชสีมา

100,000
100,000

7770 ฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้าเพดานซีเมนต์โรงเรียนบ้านกู่ ต.ดอนนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

100,000

(7751)
(7752)

(7755)
(7756)
(7757)
(7758)
(7759)
(7760)
(7761)
(7762)
(7763)
(7764)

(7765)
(7766)
(7767)
(7768)
(7769)

(7770)

100,000
150,000

150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 312

หน่วย : บาท

รายการ
(7771)

จานวนเงิน

7771 สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ถมดินเพือ่ ปรับระดับโรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง ต.หนองตาด
ใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
7772 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ใต้ถุนเตี้ย
เปลี่ยนผนังยิปซั่มบอร์ด, บันไดคอนกรีต, เทพืน้ ขัดหยาบโรงเรียนบ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) ต.บัวลาย อ.บัว
ลาย จ.นครราชสีมา

100,000

7773 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง
ปูพนื้ ไม้, เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ด,ทาสีโรงเรียนวัดบ้านหนองแวง ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7774 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26
เปลี่ยนผนังไม้อัด,ทาสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7775 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
ทาสีโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
7776 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง
เปลี่ยนผนังกระเบือ้ งซีเมนต์
อาคารแบบ สปช.2/28
ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

100,000

(7777)

7777 ส้วม แบบ 201/26 4 ห้องและ 2 ห้อง
ทาสี, มุงกระเบือ้ งลอนคู่, เปลี่ยนโถส้วม, เปลี่ยนอ่างล้างน้้า
อาคารเรียน สปช.105/29
เปลี่ยนรางน้้าโรงเรียนวัดบ้านไร่ ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

150,000

(7778)

7778 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
เปลี่ยนประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านขามหนองแวง ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7779 รั้วคอนกรีต (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านนาแค ต.โนนส้าราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
7780 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
เปลี่ยนรางน้้า รั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านขาม(ส้านักงานสลากกินแบ่งสมทบ) ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา

100,000

7781 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา
7782 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
7783 รั้วและอาคารอเนกประสงค์ อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ต.ช่อระกา อ.บ้าน
เหลื่อม จ.นครราชสีมา
7784 รางระบายน้้า ค.ส.ล.ฝาเหล็กโรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7785 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านฝาผนัง ต.เมีองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
7786 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26
งานรื้อถอนมุงหลังคา, เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบโรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิตร ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา

100,000
100,000
150,000

7787 ห้องสมุด เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ด, เปลี่ยนหน้าต่างประตูบานเลื่อนโรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี ต.เทพาลัย อ.คง
จ.นครราชสีมา
7788 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ เปลี่ยนเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนบ้านหนองพรานปาน ต.เทพาลัย อ.คง จ.
นครราชสีมา
7789 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเอนกประสงค์ สปช.201/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านเสมา ต.เสมาใหญ่
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7790 อาคารเรียน แบบ 105/29 เปลี่ยนผนังไม้อัด, ทาสีโรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา

100,000

(7772)

(7773)
(7774)
(7775)
(7776)

(7779)
(7780)

(7781)
(7782)
(7783)
(7784)
(7785)
(7786)

(7787)
(7788)
(7789)
(7790)

100,000

100,000
150,000
150,000

100,000
100,000

100,000
100,000
100,000

150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 313

หน่วย : บาท

รายการ
(7791)
(7792)
(7793)
(7794)
(7795)
(7796)
(7797)
(7798)
(7799)

(7800)
(7801)
(7802)
(7803)
(7804)
(7805)
(7806)

(7807)
(7808)
(7809)
(7810)
(7811)

จานวนเงิน

7791 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ติดตั้งประตูหน้าต่างเหล็กดัดโรงเรียนบ้านโนนกระพีว้ ิทยา ต.โนนทอหลาง อ.บัว
ใหญ่ จ.นครราชสีมา
7792 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/20
ทาสีอาคารเก่า-ภายนอกและภายในโรงเรียนบ้านหนองบง ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
7793 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา
7794 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ติดตั้งประตู หน้าต่าง และช่องแสงเหล็กดัด อาคารเรียน แบบ ป.1ซ
ติดตั้งประตู หน้าต่าง และช่องแสงเหล็กดัดโรงเรียนบ้านหนองเต่า ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
7795 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26
ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา
7796 สนามวอลเล่ย์บอล เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
7797 รั้วคอนกรีต (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7798 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 และอาคารเรียน แบบ สปช.105/29
ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหมัน ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
7799 อาคารเรียน ป.1ฉ ห้องพยาบาล
เปลี่ยนประตูหน้าต่าง, เปลี่ยนผนังยิปซั่มบอร์ด
อาคารเรียน ป.1ฉ ห้องคอมพิวเตอร์
เปลียนประตูหน้าต่าง, เปลี่ยนผนังยิปซั่มบอร์ดโรงเรียนบ้านตะโกทุง่ (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ต.ตาจั่น อ.คง จ.
นครราชสีมา

100,000

7800 อาคารอเนกประสงค์ รื้อหลังคาลอนคู่, เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดรอนเคลือบ, เทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านกระพี้ ต.หนอง
บัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7801 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26
รื้อถอนมุงหลังคา, เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบโรงเรียนบ้านตลุกหินปูน ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา
7802 โรงอาหาร รื้อถอนมุงหลังคา, เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบโรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.หนองมะนาว อ.คง จ.
นครราชสีมา
7803 ห้องสมุด เปลี่ยนบานประตูหน้าต่าง, เปลี่ยนประตูหอ้ งน้้า, เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ด, ทาสีโรงเรียนบ้านโนน
ทองหลาง ต.วังโพธิ์ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
7804 ส้วม แบบ 601/26 เปลี่ยนบานประตู, ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ, ทาสีโรงเรียนบ้านเก่าค้อ ต.หนองมะนาว อ.คง จ.
นครราชสีมา
7805 อาคารเอนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.
นครราชสีมา
7806 อาคารเรียน แบบ ป.1ซ ห้องสมุดโรงเรียน
รื้อถอนผนังคอนกรีต,ทาสี, ติดตั้งประตูหน้าต่างกระจกบานเลื่อนอลุ้มิเนียมโรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊
ประสิทธิ์ประชาสรรค์) ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

100,000

7807 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาเป็นแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนบ้านตะโก ต.
บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา
7808 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านดอนเปล้า ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
7809 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26
ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา ต.วังโพธิ์ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
7810 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7811 รั้ว ฐานรากไม่ตอกเสาเข็มโรงเรียนบ้านกอก ต.โนนส้าราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

150,000

100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000

100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000

150,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 314

หน่วย : บาท

รายการ
(7812)
(7813)

จานวนเงิน

7812 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวังโพน ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
7813 ห้องสมุด มุงกระเบือ้ งลอนคู่,ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ,ฉาบปูนผนัง,เปลี่ยนกรอบบานอะลูมิเนียมโรงเรียนบ้านหัน
ดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7814 รั้ว ฐานรากไม่ตอกเสาเข็มโรงเรียนบ้านหนองขามน้อย ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
7815 อาคารเอนกประสงค์ แบบองค์การ
ปรับเกลี่ยพืน้ ,เทคอนกรีต, เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านโพนทอง(สุวรรณราษณ์รังสรรค์) ต.โพนทอง อ.สี
ดา จ.นครราชสีมา

100,000
100,000

7816 อาคารเรียน แบบ สปช.104/25, สปช.105/29 อาคารอเนกประสงค์แบบองค์การ
ทาสีโรงเรียนบ้านสระครก ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7817 อาคารอเนกประสงค์ งานมุงหลังคา, เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ, ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านดอนถั่ว
แปบพัฒนา ต.บ้านปราค์ อ.คง จ.นครราชสีมา
7818 อาคารอเนกประสงค์(อาคารห้องสมุดและห้องไอซีที ) ทาสี,เปลี่ยนกรอบบานหน้าต่างพร้อมกระจกใสโรงเรียนบ้าน
โนนเต็ง ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา
7819 คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนวัดบ้านกระเบือ้ ง ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7820 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านโคกกระเบีอ้ งสามัคคี ต.โคกกระเบือ้ ง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
7821 ส้วม แบบส้วมชั้นเดียว 2 ห้อง
รื้อถอนมุงหลังคา, เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่,เปลี่ยนประตูบานทึบ,ทาสี
บ้านพักครู แบบองค์การสองชั้นใต้ถุนโล่ง
เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ, เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ด,ทาสี,ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ต.โคกกระเบือ้ ง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา

150,000

7822 อาคารเรียน แบบ สปช.103/29
ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง ต.โคกกระเบือ้ ง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
7823 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
รื้อถอนฝ้าเพดาน, เปลี่ยนฝ้าเพดาน, ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.
นครราชสีมา

150,000

(7824)

7824 อาคารอเนกประสงค์แบบกรมสามัญ
รื้อถอนมุงหลังคา,เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ, เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ดโรงเรียนบ้านดงบัง ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา

150,000

(7825)

7825 อาคารโรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ, เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบโรงเรียนบ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.คง
จ.นครราชสีมา
7826 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 และอาคารแบบ สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
7827 รั้วโรงเรียน รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนวัดบ้านมะค่า ต.โพนทอง อ.สีดา จ.
นครราชสีมา
7828 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ติดกระจกห้อง
คอมพิวเตอร์และห้องประชุม โรงเรียนบ้านแดงน้อย ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
7829 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบ,ทาสี,รื้อถอนฝ้ากระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย ต.โนนเต็ง อ.คง จ.
นครราชสีมา

100,000

7830 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ
ถมดินลูกรัง, ยกระดับเปลี่ยนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านสีสุก ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

150,000

(7814)
(7815)

(7816)
(7817)
(7818)
(7819)
(7820)
(7821)

(7822)
(7823)

(7826)
(7827)
(7828)
(7829)

(7830)

100,000
150,000

100,000
150,000
100,000
150,000
150,000

150,000

150,000
100,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 315

หน่วย : บาท

รายการ
(7831)

จานวนเงิน

7831 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านตากิ่ม ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา
7832 สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เทพืน้ คอนกรีตหน้าอาคารเรียนโรงเรียนวัดบ้านหนองกก ต.
โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา
7833 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/29
เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด, ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านกระถิน ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา
7834 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองสะแก ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา
7835 อาคารอเนกประสงค์
ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ, เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ดโรงเรียนบ้านแฝก ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา
7836 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26
ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ, ทาสีโรงเรียนบ้านดอนทะแยง ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา
7837 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26
ปูพนื้ กระเบื้องเคลื
้
อบโรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7838 รั้ว (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)
โรงเรียนบ้านหนองพลวง ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7839 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวนาประชารัฐบ้ารุง ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา
7840 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26
มุงกระเบือ้ งลอนคู่, เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด อาคารเรียน แบบ ป.1ฉใต้ถุนสูง
เปลี่ยนหน้าต่างบานทึบ, ทาสีโรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

150,000

(7841)

7841 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26
เปลี่ยนฝ้าเพดาน, เปลี่ยนใบประตูบานม้วน, เปลี่ยนสปริงบานม้วนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ต.หนองบัว อ.คง
จ.นครราชสีมา

100,000

(7842)

7842 อาคารเรียน แบบ 203/2556
เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ดโรงเรียนบ้านคอนเมือง ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา
7843 รั้ว (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7844 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ, เทพืน้ ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านห้วยม่วง ต.โนนจาน อ.
บัวลาย จ.นครราชสีมา
7845 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
กันสาดและเหล็กดัดโรงเรียนบ้านทัพมะขาม ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา
7846 อาคารแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง
เปลี่ยนหน้าต่างและบันไดโรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7847 รั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองสะเดา ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
7848 อาคารเรียน ป.1ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

150,000

7849 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง
งานผนังโรงเรียนบ้านโนนส้าราญ ต.โนนส้าราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
7850 อาคารเรียน ป.1ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน ต.โนนส้าราญ อ.แก้งสนามนาง จ.
นครราชสีมา
7851 รั้ว (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

150,000

(7832)
(7833)
(7834)
(7835)
(7836)
(7837)
(7838)
(7839)
(7840)

(7843)
(7844)
(7845)
(7846)
(7847)
(7848)

(7849)
(7850)
(7851)

100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,000
150,000

หน ้าที่ 316

หน่วย : บาท

รายการ
(7852)
(7853)
(7854)

(7855)
(7856)
(7857)
(7858)

(7859)
(7860)
(7861)
(7862)
(7863)
(7864)
(7865)

(7866)
(7867)
(7868)
(7869)
(7870)
(7871)
(7872)
(7873)
(7874)
(7875)
(7876)
(7877)

จานวนเงิน

7852 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ, รื้อหลังคา, เปลี่ยนไม้เชิงชายโรงเรียนบ้านโนนรัง ต.
แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
7853 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานรื้อถอนพืน้ ไม้, เปลี่ยนกลอนบานพับหน้าต่าง,เปลี่ยนกลอนประตูโรงเรียน
บ้านด่านช้าง ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7854 บ้านพักครู แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ,เปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ ง, เปลี่ยนประตูหน้าต่าง, ทาสีโรงเรียนบ้านหนองโคบาล ต.บึง
พะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

150,000

7855 อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด, ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านนาดอนบก ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา
7856 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านมะค่า ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา
7857 รั้ว (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7858 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และ อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 เทพืน้ คอนกรีต, ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
อาคารเรียน ป.1ฉใต้ถุนสูง
เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนชุมชนบ้านวัด ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา

100,000

7859 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26
รื้อถอนหลังคา, เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านป่าหวาย ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
7860 อาคารโรงอาหาร เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหลุบกุง ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
7861 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดบ้านสามเมือง ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา
7862 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26
เปลี่ยนหลังคา, ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ, ทาสีโรงเรียนวัดบ้านงิ้ว ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7863 รั้วโรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
7864 รั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านดอนกลาง ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
7865 อาคารพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6 (หลังเดิม)
รื้อผนังคอนกรีต, ทาสี, ปูพนื้ กระเบือ้ ง, ผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม, ประตูกระจกกรอบอลูมิเนียม ส้วมโรงเรียน
สพป.นครราชสีมา เขต 6 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

100,000

7866 อาคาร ป1ฉ. เปลี่ยนประตู , ซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคาร สปช.102/26 เปลี่ยนประตู , ซ่อมแซมผ้าเพดาน
โรงเรียนบ้านหนองทุม่ โนนหาดวิทยา ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
7867 อาคารเรียน105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง , ซ่อมแซมห้องอนุบาลโรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง ต.วังไม้แดง อ.
ประทาย จ.นครราชสีมา
7868 ห้องสมุด เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านหญ้าคา ต.นางร้า อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
7869 โรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา ต .ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
7870 อาคารเรียน แบบ สปช.109/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
7871 ห้องสมุด ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านฝาผนัง ต.ทุง่ สว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
7872 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 , เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.
นครราชสีมา
7873 อาคารเรียน สปช.105/29 ,ทาสีโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
7874 อาคารเรียน สปช.105/29 , เปลี่ยนกระจก,วงกบอนูมิเนียม, กุญแจโรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี ต.หนองหลัก
อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
7875 อาคารเรียน สปช.105/29 , ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองขาม ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
7876 อาคารเรียน ป.1ฉ, เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโคกหินช้าง ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
7877 อาคารเรียน สปช.102/26 , ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

150,000

150,000
150,000

100,000
100,000
150,000

150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
300,000

100,000
148,000
99,600
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
99,700
150,000

หน ้าที่ 317

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(7878)

7878 อาคารเรียนแบบ ป1แ.ใต้ถุนสูง , เปลี่ยนผนังบุกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกล้วย ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

150,000

(7879)

7879 อาคารประกอบแบบสร้างเอง , ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองหว้าตาด้า 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)
(7882)

7881 อาคารเรียนแบบสร้างเอง , เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโนนไม้งาม ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
7882 บ้านพักครู , เปลี่ยนประตู หน้าต่าง , ผนังกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ต.ขุย อ.ล้าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา

99,000
150,000

(7883)

7883 อาคารอนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 , ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดสองพีน่ ้อง ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.
นครราชสีมา
7884 อาคารเรียน สปช.105/29 ใต้ถุนสูง ,ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดงหลบ ต.ช่องแมว อ.ล้าทะเมนชัย จ.
นครราชสีมา
7885 อาคารเรียน สปช.105/29 , เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองจานใต้ ต.ช่องแมว อ.ล้าทะเมนชัย จ.
นครราชสีมา
7886 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉใต้ถุนสูง , เปลี่ยนผาผนังไม้โรงเรียนเพชรหนองขาม ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา
7887 อาคารเรคียนแบบ สปช.105/29 , เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองพลวง ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.
นครราชสีมา
7888 อาคารประกอบแบบสร้างเอง , ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนหนองปรือแก้ว ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
7889 อาคาอเนกประสงค์ , ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
7890 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง , เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
7891 อาคารอเนกประสงค์แบบ 202/25 , ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองปรือ (รัฐราษฎร์พฒ
ั นา) ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา
7892 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 , ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดงประชานุกูล ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

150,000

7893 อาคารเรียน ป.1ฉ เตี้ย , เปลี่ยนผนังโรงเรียนบ้านเตยกระโตน ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
7894 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูง , เปลี่ยนหลังคา , ทาสีโรงเรียนบ้านฝาง ต.ส้าพะเนียง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
7895 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 , ปูกระเบือ้ งโรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.
นครราชสีมา
7896 ส้วม , ฝ้าเพดาน , ปูกระเบือ้ ง , ทาสี , เปลี่ยนประตูโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ต.บ้านยาง อ.ล้าทะเมนชัย จ.
นครราชสีมา
7897 ส้วมแบบสร้างเอง , เปลี่ยนโครง ฝ้าเพดาน ทาสี ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโสกดู่ ต.บ้านยาง อ.ล้าทะเมนชัย จ.
นครราชสีมา
7898 อาคารเรียน สปช.105/26 , ปูพนื้ กระเบือ้ ง ท้าอ่างล้างหน้าโรงเรียนจตุคามพิทยาคม ต.กระเบือ้ งนอก อ.เมือง
ยาง จ.นครราชสีมา
7899 อาคารเรียนเรียน สปช.406/26 ,ผนังห้อง และอาคารประกอบแบบสร้างเอง,ฝ้าระแนงโรงเรียนอนุบาลสุริยา
อุทยั พิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
7900 อาคารห้องประชุมแบบสร้างเอง ,ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนราษฎร์สโมสร ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
7901 อาคารเรียน สปช.105/29 , ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านประสุข ต.ประะสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

150,000
100,000
150,000

(7884)
(7885)
(7886)
(7887)
(7888)
(7889)
(7890)
(7891)
(7892)
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150,000
150,000
200,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000

99,800
100,000
100,000
200,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 318

หน่วย : บาท

รายการ
(7902)
(7903)
(7904)
(7905)
(7906)
(7907)
(7908)
(7909)
(7910)
(7911)
(7912)
(7913)
(7914)
(7915)
(7916)
(7917)
(7918)
(7919)
(7920)
(7921)
(7922)
(7923)
(7924)

จานวนเงิน

7902 อาคารเรียน สปช.102/26 , เปลี่ยนฝ้าเพดาน ติดกระจกโรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย
จ.นครราชสีมา
7903 ปรับปรุงสภาพแว้ดล้อมภูมิทศั น์ , ปูกระเบือ้ งลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสะแกงาม ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
7904 อาคารเรียนแบบสร้างเอง , เปลี่ยนฝ้าเพดาน , อาคารแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง
เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
7905 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง , ปูพนื้ กระเบือ้ ง , อาคารเรียนแบบ สปข.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง , ห้องสมุด
แบบสร้างเอง ,ฝ้าเพดานโรงเรียนอาสนาราม(เปล่งอุปถัมภ์) ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
7906 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง , เปลี่ยนประตู ผนังโรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ด ต.ประทาย อ.ประทาย จ.
นครราชสีมา
7907 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง , เปลี่ยนหลังคา , เปลี่ยนหน้าต่าง , ผนังโรงเรียนบ้านหนองนกคู่ ต.ท่าลาด อ.
ชุมพวง จ.นครราชสีมา
7908 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง , ทาสี เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองจาน ต.ช่องแมว อ.ล้าทะเมนชัย จ.
นครราชสีมา
7909 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ,ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนกระจก เปลี่ยนกุญแจโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง ต.ตลาด
ไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
7910 ลานกีฬาอเนกประสงค์ , เทพืน้ ปรับระดับสนามโรงเรียนบ้านละเลิงหิน ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
7911 อาคารเรียน สปช.2/28 ,เปลี่ยนหลังคา ต่อเติมแผงกันแดดโรงเรียนบ้านโนนรัง ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.
นครราชสีมา
7912 โรงอาหารแบบสร้างเอง ,ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พฒ
ั นา) ต.ประทาย อ.ประทาย จ.
นครราชสีมา
7913 อาคารเรียน สปข.105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ,เปลี่ยนหน้าต่าง โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี ต.ตลาดโทร อ.
ชุมพวง จ.นครราชสีมา
7914 โรงอาหารแบบสร้างเอง ,ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก ต.ทุง่ สว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
7915 บ้านพักครู , เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
7916 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง ,ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

100,000

7917 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง ,เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
7918 อาคารอเนกประสงค์แบบ 202/26 , เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านตลาดประดู่ ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

100,000

7919 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 , เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านไพล ต.ไพล อ.ล้าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
7920 อาคารอเนกประสงค์แบบสามัญ312 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านช่องแมว ต.ช่องแมว อ.ล้าทะเมนชัย จ.
นครราชสีมา
7921 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 , อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 , ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้าน
หนองโดนรกฟ้า ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
7922 อาคารเรียน สปช.105/29 , ทาสีโรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
7923 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ,ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนกระจก กุญแจ , ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโนนกระเบือ้ ง
หนองหัวช้างสามัคคี ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
7924 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ .ใต้ถุนสูง ,ฝ้าเพดาน รางน้้าโรงเรียนดอนใหญ่พฒ
ั นา ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

150,000
150,000

100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000

96,200

100,000
150,000
148,000
100,000

หน ้าที่ 319

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(7925)
(7926)

7925 หอประชุมแบบสร้างเอง ,ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอนยาว ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
7926 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง ,เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

150,000
150,000

(7927)

150,000

(7932)

7927 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ,เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านโนนยอ ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.
นครราชสีมา
7928 อาคารเรียนแบบสร้างเอง , ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านตะบอง 'เจริญราษฎร์อุทศิ ' ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา
7929 อาคารเรียน สปช.101/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกเพชร ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
7930 โรงอาหารแบบสร้างเอง , ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทุง่ มนวิทยาคาร ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
7931 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง , ปูกระเบือ้ ง ,ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.
นครราชสีมา
7932 อาคารเรียน สปช.105/29 ,ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเตยประชาบ้ารุง ต.กระเบือ้ งใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

(7933)
(7934)

7933 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง ,เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดบ้านหนองคู ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
7934 อาคารประกอบแบบสร้างเอง , ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนอัมพวันวิทยา ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

100,000
100,000

(7935)
(7936)

7935 ปรับระดับพืน้ สนาม โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
7936 อาคารเรียนแบบ สปช.105/19 , อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง เปลี่ยนหลังคา ทาสีโรงเรียนพิกุลทอง ต.ชุมพวง
อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
7937 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนชุมชนประทาย ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
7938 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนวัดบ้านหนองคึม ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
7939 ปรับปรุงถนนหน้าอาคารเรียนโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
7940 อาคารอเนกประสงค์แบบกรมสามัญ , เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนหนองกุงวันชาติ ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.
นครราชสีมา
7941 อาคารโรงอาหารแบบสร้างเอง , เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆฯ) ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย
จ.นครราชสีมา
7942 ปรับปรุงภูมิทศั น์ลานกีฬา , ถมดินโรงเรียนบ้านกระทุม่ ราย ต.กระทุม่ ราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
7943 อาคารเรียน ป.1 ฉ ,เปลี่ยนหน้าต่าง ประตู ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านกระเบือ้ งวิทยาคาร ต.กระเบือ้ งนอก อ.เมือง
ยาง จ.นครราชสีมา
7944 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง ,ปูพนื้ กระเบือ้ ง ,เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนท่าเรือวิทยา ต.
กระเบือ้ งนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
7945 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดงบัง (สว่างวิทยา) ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
7946 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนเมืองจากวิทยา ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
7947 ปรับพืน้ สนามวอลเลย์บอล เทคอนกรีตโรงเรียนหนองบัวลอย ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
7948 อาคารอเนกประสงค์ , เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.
นครราชสีมา
7949 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง เปลี่ยนวงกบ กรอบบานประตูอลูมิเนียม กระจก กุญแจ ,ฝ้าเพดานโรงเรียน
บ้านนางโทพัฒนา ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
7950 อาคารเรียน สปช.105/29 , เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านพุทรา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
7951 อาคารเรียน สปช.105/29 , เทพืน้ อาคารโรงเรียนบ้านหนองโป่ง (ราษฎร์บ้ารุง) ต.ขุย อ.ล้าทะเมนชัย จ.
นครราชสีมา

150,000
200,000

(7928)
(7929)
(7930)
(7931)

(7937)
(7938)
(7939)
(7940)
(7941)
(7942)
(7943)
(7944)
(7945)
(7946)
(7947)
(7948)
(7949)
(7950)
(7951)

149,400
100,000
100,000
100,000
150,000

200,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 320

หน่วย : บาท

รายการ
(7952)

จานวนเงิน

7952 อาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา
7953 อาคารเรียน ป.1 ฉ , เปลี่ยนหลังคา , ทาสี เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.
นครราชสีมา
7954 อาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนประตู ทาสีโรงเรียนบ้านโนนโชงโลง ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
7955 อาคารเรียน ป.1 ฉ , ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

150,000

7956 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง เปลี่ยนผนังโรงเรียนบ้านโนนพุทรา ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
7957 อาคารเรียน สปช.105/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน , ประตูโรงเรียนท่าลาด ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
7958 อาคารเรียน สปช.102/26 , ทาสี โรงเรียนบ้านป่าตะแบง ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
7959 อาคารเรียนอเนกประสงค์ สปช.201/26 เปลี่ยนหลังคา, กระจกใสโรงเรียนห้วยบงวิทยา ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.
นครราชสีมา
7960 อาคารเรียน สปช.104/26 , ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอนล้าดวน ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
7961 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 , ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนโนนตูม 'รัฐราษฎร์รังสรรค์' ต.โนนตูม อ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา
7962 อาคารเรียน ป.1 ฉ เปลี่ยนเสาปูนโรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา

150,000
200,000
100,000
150,000

150,000

(7980)

7963 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 เปลี่ยนประตู วงกบ โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง
จ.นครราชสีมา
7964 อาคารเรียน สปช.103/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนตาเถร ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
7965 ลานกีฬา คสล.หนา 10 ซม.โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม ต.กระทุม่ ราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
7966 ปรับระดับพืน้ สนามโรงเรียนมะค่าสามัคคี ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
7967 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองบง ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
7968 ห้องดนตรี เปลี่ยนฝ้าเพดาน บัวฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนโนนแดง ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
7969 โรงอาหารแบบสร้างเอง , ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านละโว้ ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
7970 สนากีฬาอเนกประสงค์ , ถมดิน เทคอนกรีตโรงเรียนบ้านยางวิทยา ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
7971 โรงอาหารแบบสร้างเอง ,ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนอรพิมวิทยา ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
7972 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนวัดจันทนาราม ต.ช่องแมว อ.ล้าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
7973 ซ่อมแซมรั้ว่ , ทาสีโรงเรียนบ้านหนองไผ่พทิ ยาคม ต.ขุย อ.ล้าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
7974 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง , เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนโนนขุยสามัคคี ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
7975 อาคารเรียน สปช.101/26 , ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองตาด ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
7976 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทศิ ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
7977 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง , เปลี่ยนฝ้าเพดาน , วงกบ บานกระจกโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล ต.กระเบือ้ ง
นอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
7978 อาคารเรียน ป.1 ฉ , เปลี่ยนผนังโรงเรียนบ้านหันเตย ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
7979 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง เปลี่ยนหน้าต่าง วงกบโรงเรียนบ้านล้าทะเมนชัย ต.ไพล อ.ล้าทะเมนชัย จ.
นครราชสีมา
7980 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

(7981)

7981 ปรับปรุงลานกีฬา สสล. เทคอนกรีตโรงเรียนบ้านขามขุนร่ม 'ประชาสามัคคี' ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
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หน่วย : บาท

รายการ
(7982)

จานวนเงิน

7982 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 เปลี่ยนหลังคา , งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี ต.ส้าพะเนียง
อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
7983 อาคารเรียน ป.1 ฉ เปลี่ยนบานประตูกระจก , กุญแจโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บ้ารุง ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.
นครราชสีมา
7984 อาคาร ป.1 ฉ , ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนหนองกรดวิทยา ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
7985 ส้วม แบบ สปช.601/26 เปลี่ยนหลังคา , ก๊อกน้้า ทาสีโรงเรียนบ้านใหม่พฒ
ั นา ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.
นครราชสีมา
7986 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนรวมมิตรพัฒนา ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
7987 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองแวง ต.กระทุม่ ราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

100,000

100,000
150,000
100,000

(7996)
(7997)
(7998)
(7999)
(8000)

7988 อาคารเรียน สปช.105/29 , ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
7989 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนวัดวังน้้า ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
7990 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง ปูพนื้ กระเบือ้ ง , เปลี่ยนปลั๊กและสายไฟฟ้าโรงเรียนบ้านลุงประดู่ ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา
7991 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านประทาย ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
7992 อาคารเรียน สปช 2/28 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนพิมายสามัคคี 1 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
7993 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ , เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
7994 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านส้าพะเนียง ต.ส้าพะเนียง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
7995 ลานกีฬาอเนกประสงค์ , ปรับระดับพืน้ เทคอนกรีตโรงเรียนวัดบ้านหนองกก ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.
นครราชสีมา
7996 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง , ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเมืองไผ่ ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
7997 อาคารเรียน ป.1 ฉ , เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองแสง ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
7998 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูง , ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนแกส้าโรงวิทยา ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
7999 อาคารเรียน สปช.105/29 , ทาสีโรงเรียนบ้านลุงตามัน ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
8000 อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 , ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนประโดกสามัคคี ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

(8001)
(8002)

8001 สนามฟุตบอล ,ถมดินโรงเรียนวัดปลักแรต ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
8002 อาคารเรียน สปช.102/26 , เปลี่ยนฝ้าเพดาน , ทาสีโรงเรียนบ้านดอนวัว ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

150,000
100,000

(8003)

8003 อาคารเรียน สปข. 104/26 , ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนเมืองยาง 'คุรุราษฎร์อุทศิ ' ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.
นครราชสีมา
8004 อาคารอเนกประสงค์ สปข. 201/26 , เปลี่ยนหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ ต.โนนอุดม อ.
เมืองยาง จ.นครราชสีมา
8005 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 , ปูพนื้ กระเบือ้ ง , ทาสีโรงเรียนวัดโชติการาม ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.
นครราชสีมา
8006 อาคารเรียน แบบ 102/26 , เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านวังม่วง ต.ทุง่ สว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
8007 อาคารเรียน สปข. 105/29 , เปลี่ยนฝ้าเพดาน , ทาสีโรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา
8008 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา

150,000
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(8006)
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150,000
100,000
100,000
150,000
100,000

100,000
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100,000
150,000
100,000
100,000
98,900
100,000
150,000
99,600

150,000
150,000
99,900
149,000
141,000

หน ้าที่ 322

หน่วย : บาท

รายการ
(8009)
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(8022)
(8023)
(8024)
(8025)
(8026)
(8027)
(8028)
(8029)
(8030)
(8031)
(8032)
(8033)
(8034)
(8035)

จานวนเงิน

8009 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ปรับปรุงตู้อุปกรณ์ติดฝาผนังโรงเรียนบ้านกระเบือ้ งใหญ่ ต.กระเบือ้ งใหญ่
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
8010 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 , แผลบังแดด , ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง ต.โนนตาเถร อ.
โนนแดง จ.นครราชสีมา
8011 สนามกีฬาบาสเกตบอล , งานพืน้ ขัดโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา ต.กระทุม่ ราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
8012 โรงอาหารแบบสร้างเอง , ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านจาบ ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
8013 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี ต.ไพล อ.ล้าทะเมนชัย จ.
นครราชสีมา
8014 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง , ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ ต.ในมือง
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
8015 อาคารห้องสมุดแบบสร้างเอง , เทพืน้ คอนกรีต ,ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคล้า ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

150,000

8016 อาคารเรียน สปช.102/26 ,เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา
8017 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ,ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.
นครราชสีมา
8018 อาคารแบบ สปข.2/28 , เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนกุลโน ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
8019 อาคารประกอบ สปข.105/29 , เปลี่ยนประตู , ทาสีโรงเรียนบ้านมะกอก ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
8020 อาคารเรียน ป.1 ฉ , เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหนองห่าง ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
8021 อาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง , ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนสูง ต.นางร้า อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
8022 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 , เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโนนปีบ ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
8023 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านดอนหวาย ต.หนองระเวียง
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
8024 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา ต.บ้านยาง อ.ล้าทะเมนชัย
จ.นครราชสีมา
8025 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าหลวง ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
8026 อาคารเรียน สปช.105/29 , ทาสีโรงเรียนชุมชนล้าทะเมนชัยศึกษา ต.ขุย อ.ล้าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
8027 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง เปลี่ยนหลังคา., บ้านพักครู เปลี่ยนหน้าต่าง , ส้วม แบบ สปช.601/26 ปูพนื้
กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองบัว ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
8028 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง , ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าแดง ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
8029 อาคารเรียน ป.1 ฉ , เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านกระเบือ้ ง ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
8030 อาคารเรียน ป.1 ฉ , ฝาผนังโรงเรียนบ้านหนองบัวค้า ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
8031 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง , ทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
8032 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง , ฝาผนัง , หน้าต่างโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ต.ช่องแมว อ.ล้าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา

149,000

8033 อาคารเรียน สปช.105/29 , เทพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
8034 อาคารเรียนแบบ สปช.202/26 , ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน ต.กระทุม่ ราย อ.ประทาย จ.
นครราชสีมา
8035 บ้านพักครูแบบกรมสามัญ ,เปลี่ยนหลังคา ,ปูกระเบือ้ งโรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี ต.หนองพลวง อ.
ประทาย จ.นครราชสีมา

150,000
100,000

150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000

150,000
187,500
150,000
100,000
150,000
89,900
100,000
100,000
150,000
149,900
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000

100,000

หน ้าที่ 323

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(8036)

8036 อาคารโรงอาหารแบบสร้างเอง ,ปูกระเบือ้ ง เทพืน้ โรงเรียนวัดบ้านต้าแย ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

150,000

(8037)

8037 อาคารอนุบาลแบบสร้างเอง , เปลี่ยนหลังคา ปูกระเบือ้ งโรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย
จ.นครราชสีมา
8038 อาคารเรียน ป.1 ฉ , ปูพนื้ กระเบือ้ ง , เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ต.ส้าพะเนียง อ.โนนแดง จ.
นครราชสีมา
8039 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง , เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหนองคอกควาย(คุรุประชานุสรณ์) ต.โนนเพ็ด อ.
ประทาย จ.นครราชสีมา
8040 อาคารเรียน ป.1 ฉ , ฝาผนังโรงเรียนวัดบ้านทุง่ สว่าง ต.ทุง่ สว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
8041 อาคารเรียน สปช.104/26 , เปลี่ยนฝ้าเพดาน รางน้้าโรงเรียนเมืองโดนส้าโรง(รัฐประชานุกูล) ต.เมืองโดน อ.
ประทาย จ.นครราชสีมา
8042 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านดอนสามัคคี ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

100,000

8043 อาคารเรียน แบบ สปช.109/29 , เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.
นครราชสีมา
8044 อาคารแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนวัดบ้านโคกพระ ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
8045 อาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหนองบัวนาค ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
8046 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
8047 ปรับปรุงรั้วโรงเรียนบ้านโนนม่วง ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
8048 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
8049 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
8050 ถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก ต.ทุง่ สว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
8051 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านตะคร้อ ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
8052 ถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดบ้านทุง่ รี ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
8053 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
8054 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านดอนเขว้า ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
8055 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนวังหินประชาสรรค์ ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
8056 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านหนองโสน ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
8057 อาคารเรียน สปช.109/25 , เปลี่ยนกรอบบานประตู ใส่กระจกโรงเรียนช่องแมวพิทยา ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.
นครราชสีมา
8058 อาคารเรียน ป.1 ฉ , ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา
8059 อาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง , เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนดอนมัน ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
8060 อาคารเรียน สปช.102/26 , เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 ต.นิคมสร้างตนเองพิมาย อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา
8061 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
8062 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านตลาดไทร ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
8063 ถนนคอนกรีตโรงเรียนจารย์ต้ารา ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
8064 อาคารอเนกประสงค์ , ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
8065 อาคารเรียน ป.1 ฉ , เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหนองดู่ ต.บ้านยาง อ.ล้าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
8066 อาคารอเนกประสงค์ , ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองยาง ต.บ้านยาง อ.ล้าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา

100,000

(8038)
(8039)
(8040)
(8041)
(8042)
(8043)
(8044)
(8045)
(8046)
(8047)
(8048)
(8049)
(8050)
(8051)
(8052)
(8053)
(8054)
(8055)
(8056)
(8057)
(8058)
(8059)
(8060)
(8061)
(8062)
(8063)
(8064)
(8065)
(8066)

100,000
100,000
150,000
100,000
100,000

150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
99,800
99,800
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 324

หน่วย : บาท

รายการ
(8067)
(8068)
(8069)
(8070)
(8071)
(8072)
(8073)
(8074)
(8075)
(8076)
(8077)
(8078)
(8079)
(8080)
(8081)
(8082)
(8083)
(8084)
(8085)
(8086)
(8087)
(8088)
(8089)
(8090)
(8091)
(8092)
(8093)
(8094)
(8095)
(8096)
(8097)

จานวนเงิน

8067 ลานคอนกรีตโรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง ต.นางร้า อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
8068 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองตะคลอง ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
8069 ่ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านนาดี ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
8070 อาคารเรียน สปช 103/26 , ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านถนน ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
8071 อาคารเรียน สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนตะแบก ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
8072 ซ่อมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านมาบป่าแดง ต.ช่องแมว อ.ล้าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
8073 ลานคอนกรีตหน้าเสาธงโรงเรียนวัดบ้านหนองขาม ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
8074 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านซาด ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
8075 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านทับควาย ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
8076 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านชีวาน ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
8077 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนปราสาทหินนางร้า ต.นางร้า อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
8078 อาคารอเนกประสงค์แบบ 201/26 , ปูกระเบือ้ งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา
8079 อาคารเรียนกรมสามัญ , ปูกระเบีอ้ งเซรามิกโรงเรียนบ้านนา ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
8080 อาคารเรียนแบบสร้างเอง ,ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น ต.กระทุม่ ราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
8081 อาคารเรียนอาคารประกอบ ,ปูกระเบือ้ งโรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.
นครราชสีมา
8082 อาคารเรียน สปช.105/29 ,ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร ต.บ้านยาง อ.ล้าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา

99,400
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

8083 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านโกรกส้าโรง ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
8084 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนสระประดู่ ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
8085 อาคารอเนกประสงค์ ,ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
8086 อาคารเรียน สปช.104/26 ,เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านสว่างนาดี ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
8087 อาคารเรียน สปช.105/29 ,เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านดอนแซะ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
8088 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
8089 อาคารเรียน สปช.104/26 ,ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองแวง ต.ไพล อ.ล้าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
8090 ถนนคอนกรีตโรงเรียนสพป.นครราชสีมา เขต 7 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
8091 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดมุจลินทราวาส ต.บางจาก อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8092 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข 2 หลัง งานผนัง/กั้นฝาห้อง ผนังไม้อัดยางโรงเรียนวัดตรีเอการาม ต.บางจาก
อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8093 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้า เปลี่ยนกระเบือ้ ง ,หน้าต่างบานเลื่อนโรงเรียนวัดป่าไหม้ ต.ท่างิ้ว อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8094 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสีโรงเรียนวัดโพธาราม ต.ท่าไร่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
8095 ปรับปรุงอาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดมัชฌิมภูมิ ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช
8096 ปรับปรับซ่อมแซมอาคารเรียน ซ่อมฝาผนังอาคารเรียนแบบ 017 แผ่นเฌอร่า ไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนวัดสอ ต.ขุน
ทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
8097 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม ถมดิน เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านปลายคลอง ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครศรีธรรมราช
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รายการ

จานวนเงิน

(8098)

8098 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน กั้นห้องเรียนด้วยพาร์ติชันโรงเรียนวัดจันทร์ ต.ก้าโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

100,000

(8099)

8099 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคาโครงเหล็ก งานผนัง ซ่อมแซมห้องน้้า เปลี่ยนวงกบ ทาสีโรงเรียนวัดท่า
ม่วง ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8100 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา และอาคาร สปช.103/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านบางนกวัก
ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
8101 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ถมดิน ทรายถมบริเวณ
สนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านบางไทร ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
8102 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา และอาคารเรียน แบบพิเศษ ปร 5 งานทาสีโรงเรียนบ้านปาก
ช่อง ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
8103 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคาโรงเรียนวัดน้้ารอบ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.
นครศรีธรรมราช
8104 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านมะม่วงทอง ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

100,000

8105 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร สปช.105/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านร่อน ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช
8106 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดดอนยาง ต.นาทราย อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8107 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ข งานทาสี โรงเรียนวัดโคกกะถิน ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครศรีธรรมราช
8108 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ อาคารเรียนแบบ ป1ก งานประตู หน้าต่าง
โรงเรียนบ้านหนองหนอน ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8109 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน งานทาสีภายใน และฝ้าเพดานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 ต.ปากพูน อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8110 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ข. งานกันสาดหลังคาโรงเรียนวัดราษฏร์เจริญวราราม ต.ท้ายส้าเภา อ.
พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
8111 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน รั้วมาตรฐานแบบโปร่งโรงเรียนบ้านบางเตย ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช
8112 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ดินถมโรงเรียนวัดบางหว้า ต.เชียรเขา อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
8113 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ข งานหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยยูง ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

100,000

(8114)

8114 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสภาพแวดล้อมภายใน ร.ร.ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ อาคารเรียน
แบบ 017 จ้านวน 3 หลัง พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ถมทรายหยาบโรงเรียนวัดท่าช้าง ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.
นครศรีธรรมราช

100,000

(8115)

8115 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบริเวณรอบ ร.ร.โรงเรียนบ้านปากน้้าเก่า ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช
8116 ปรับปรุงภูมิทศั น์ งานพืน้ คสล.โรงเรียนวัดทุง่ เฟือ้ ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
8117 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง 6 เมตรโรงเรียนวัดมะม่วงทอง ต.
ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

100,000
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100,000
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รายการ
(8118)

จานวนเงิน

8118 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ก งานหลังคาโรงเรียนวัดน้้าสรง ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช
8119 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาประกอบ งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสี ภายนอก ภายในโรงเรียนวัดโดน ต .ท่าเรือ อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8120 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปูกระบือ้ งอาคารเรียนด้านล่างโดยรอบ 3 ด้าน ปูกระเบือ้ งเคลือบ
ขนาด 16x16 นิว้ ปูกระเบือ้ งวทีล่ านไทร ขนาด 16 x 16 นิว้ โรงเรียนวัดน้้ารอบ ต.ไชยมนตรี อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

100,000

(8121)

8121 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายใน ร.ร.ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ศาลาอเนกประสงค์ งาน
โครงสร้าง งานหลังคา งานปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียนวัดวนาราม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช

100,000

(8122)

8122 ปรับปรุง้อมแซมสนามเด็
ซ่
กเล่น ลานคอนกรีต คสล. หนา 10 ซม. ถมดินลูกรังปรับระดับโรงเรียนบ้านทุง่ สร้าน
ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
8123 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น ต.มะม่วงสอง
ต้น อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8124 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนวัดสระเพลง ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
8125 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและปรับพืน้ ทีส่ นาม งานทาสี และดินถมโรงเรียนวัดสวนพล ต.ก้าแพงเซา อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8126 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ อาคารสปช.202/26 และสนามกีฬา งานฝ้าเพดาน งานประตู หน้าต่าง กันสาด
ยกระดับพืน้ ถมดินโรงเรียนวัดห้วยพระ ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
8127 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามโรงเรียน ปรับระดับถมทรายโรงเรียนวัดท่าสะท้อน ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
8128 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายใน ร.ร.ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ตกแต่งกิ่งไม้ขนาดใหญ่ ภายใน
บริเวณ ร.ร.โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8129 ปรับปรุงซญ่อมแซมอาคารเรียนและรั้วโรงเรียน งานทาสีภายนอก อาคารเรียน สปช.102/29 งานทาสีอาคารเก่า
ภายนอก สีน้าอะคลีลิก 100% มอก.2321-2549 งานทาสีภายในอาคารเรียน สปช.102/29 งานทาสีภายใน สี
น้้าอะคลีลิก 100% มอก.2321-2549 งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน ทาสีน้าอะคลีลิก 100% มอก.
2321-2549โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

100,000

8130 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคเรียน สปช.104/26 ลาน คสล. หนา 10 ซม.โรงเรียนบ้านคดศอก ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช
8131 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ กั้นห้องโศตทัศนูปกรณ์ ช่องแสงกระจก หน้าต่างบานเลื่อนโรงเรียนวัดใหม่ทอน ต .
ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
8132 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 งานทาสีโรงเรียนบ้านชะเอียน ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช
8133 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.พิเศษ งานทาสีน้าอะคลีลิก 100% ภายนอกและภายในโรงเรียนวัดราษฎร์
เจริญ ต.ท่าไร่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8134 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 งานหลังคาโรงเรียนวัดสระแก้ว ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช
8135 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา (สนามเซปัคตะกร้อ) โรงอาหาร งานทาสีโรงเรียนวัดเจดีย์ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.
นครศรีธรรมราช

100,000

(8119)
(8120)

(8123)
(8124)
(8125)
(8126)
(8127)
(8128)
(8129)

(8130)
(8131)
(8132)
(8133)
(8134)
(8135)

100,000
100,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,000
99,500
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 327

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(8136)

8136 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (โรงอาหารง) งานฝ้าเพดาน แผ่นเรียบหนา 4 มม. โครงเคร่าไม้เนือ้ แข็ง งาน
หลังคากระบือ้ งลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 หนา 5 มม. สีต่าง ๆโรงเรียนบ้านปากน้้าปากพญา ต.ท่าซัก อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

100,000

(8137)

8137 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายใน ร.ร. ปรับพืน้ ลานกิจกรรม ถมดิน ลาน ค.ส.ล. ปูกระเบิอ้ งโรงเรียนวัดบาง
ใหญ่ ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8138 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง งานทาสีภายนอกโรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ ต.
ท่าไร่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8139 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน 215 เมตรโรงเรียนบ้านทวดทอง ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช
8140 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้า ห้องส้วม งานรื้อผนัง
ปูพนื้ โถส้วมพร้อมอุปกรณ์ อ่างปัสสาวะชาย งานทาสีภายนอก และภายในโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ต .ในเมือง อ.
เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

150,000

(8141)

8141 ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์อาคารเรียน 107 หน้าต่างเหล็กดัด ประตูเหล็กดัดทาสีพร้อม
อุปกรณ์ ฝ่ากระเบือ้ งซิเมนต์ ชั้นวางเอกสาร ทาสีฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านห้วยไทร ต.ปากพูน อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

150,000

(8142)

8142 ปรับปรุง้อมแซมอาคารเรี
ซ่
ยน งานหลังคาโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช
8143 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร 4 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ต.คลัง อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8144 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบริเวณรอบโรงเรียนโรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช
8145 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช กระเบือ้ งลอนคู่ ขอยึดกระเบือ้ ง ครอบสันคู่ สีน้าอะครีลิก สีน้ามัน
ูโรงเรียนบ้านสันยูง ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
8146 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปูกระเบ้องโรงเรียนวัดโบสถ์ ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
8147 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านคลองดิน ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
8148 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานปูกระเบือ้ ง ขนาด 16 นิว้ x 16 นิว้ โรงเรียนวัดหนองบัว ต.
ไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8149 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102 งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งโรงเรียนวัดเทพธิดาราม ต.ท่างิ้ว อ.
เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8150 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหน้าต่าง เปลี่ยนหน้าต่างบานทึบ กระเบือ้ งลอนคู่ ยอยึดกระเบือ้ งลอนคู่ ขอ
ยึดกระเบือ้ ง สันครอบ ฝ้าเพดาน ไม้เชิงชาย ฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์
โรงเรียนวัดเชิงแตระ ต.ท้ายส้าเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

100,000

8151 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (โรงฝึกงานแบบ 312) งานผนังตาข่ายโรงเรียนวัดท่านคร ต.ปากนคร อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8152 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายใน ร.ร. ก้าแพงคอนกรีต ดินถม จัดสวนหย่อม ถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปโรงเรียน
วัดศาลาไพ ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8153 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน พืน้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 12x12 นิว้ อาคาร ป.1 ก จ้านวน 7 ห้องเรียน
พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบขนาด 12 x 12 นิว้ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดวังหงส์ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.
นครศรีธรรมราช

100,000

(8138)
(8139)
(8140)

(8143)
(8144)
(8145)
(8146)
(8147)
(8148)
(8149)
(8150)

(8151)
(8152)
(8153)

99,900
200,000
200,000

300,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000

100,000
150,000

หน ้าที่ 328

หน่วย : บาท

รายการ
(8154)
(8155)
(8156)
(8157)
(8158)

(8159)
(8160)
(8161)
(8162)
(8163)
(8164)

(8165)
(8166)

(8167)
(8168)
(8169)
(8170)
(8171)
(8172)

จานวนเงิน

8154 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ เอนกประสงค์ งานพืน้ ปูกระบือ้ งพืน้ ปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดหยาบ
โรงเรียนวัดจังหูน ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8155 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ก 4 ห้องเรียน งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนวัดมะม่วงตลอด ต.นาสาร อ.พระ
พรหม จ.นครศรีธรรมราช
8156 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูกระเบือ้ งเคลือบ ฝ้าเพดานยิปซั่ม ประตูม้วนเหล็ก ปรับถมหินคลุกโรงเรียนบ้าน
บางหลวง ต.ท่าไร่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8157 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 2/28 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนวัดท่าแพ ต.ปากพูน อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8158 ปรับปรุงภูมิทศั น์และซ่อมแซมเสาธง
งานรื้อถอน คอนกรีตโครงสร้าง ท่อเหล็กอาบสังกะสี หัวเม็ดเหล็กกลึง ชุดลูกรอก กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดดิน
ดอน ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

100,000

8159 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้า คสล. รูปตัววีโรงเรียนวัดป่าหวาย ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครศรีธรรมราช
8160 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูกระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนบานประตู ทาสีเคลือบเงาโรงเรียนชุมชนวัดหมน ต.
ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8161 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเก็ตบอล ลานคอนกรีต ค.ส.ล. หนา 10 ซม.โรงเรียนราษฎร์บ้ารุง ต.ขุนทะเล อ.ลาน
สกา จ.นครศรีธรรมราช
8162 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานถนนคอนกรีต คสล. กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบ้านห้วยระย้า ต.นาพรุ อ.พระ
พรหม จ.นครศรีธรรมราช
8163 ปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทศั น์ภายใน ร.ร. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. และรางระบายน้้า ค.ส.ล. (ฝาเปิด)
โรงเรียนวัดศรีมงคล ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8164 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานผนัง งานหน้าต่างเหล็กดัด เปลี่ยนกรอบอลูมิเนียม กระจกแผ่นใส ช่องตาข่าย
ไม้บวั ทับแนว ตะปูเกลียวหัวเจาะเหล็กโรงเรียนวัดดอนตรอ ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

100,000

8165 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสนาม ภายใน ร.ร. งานพืน้ งานประตู และลาน ค.ส.ล.หนา 10 ซม.โรงเรียน
วัดคีรีกันทร์ ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
8166 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ ห้องคอมพิวเตอร์ งานฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด หนา 9 ซม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบ
เรียบรอยต่อ งานทาสีฝ้าเพดาน สีน้าอะครีลิค 100% ,vd.2321-2549โรงเรียนวัดพังสิงห์ ต.ท่าเรือ อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

150,000

8167 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ซ่อมพืน้ บานหน้าอาคารและทางเท้า ถมทราบปรับระดับพืน้
ขอบคันหินคอนกรีตโรงเรียนวัดสระไคร ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
8168 ปรับปรุงซ่อมแซม กระเบือ้ งลอนคู่ งานผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรีรยบผนัง พืน้ ปูทราย หน้าต่างบานทึก วงกบไม้
โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ ต.ก้าโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
8169 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ,รั้ว งานหลังคา ลวดหนามบนรั้วก้าแพง เหล็กดัดประตูหน้าต่างโรงเรียนวัดหัวอิฐ
ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8170 ปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทศั น์ภายในโรงเรียน งานปูบล็อคทางเท้า หนา 6 ซม สีต่าง ๆโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง ต.ทาง
พูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
8171 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ก. งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านส้านักใหม่ ต.ขุนทะเล อ.
ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
8172 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านบางกระบือ ต .ท่าไร่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช

150,000

150,000
150,000
150,000
150,000

150,000
150,000
100,000
150,000
150,000

100,000

150,000
150,000
100,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 329

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(8173)

8173 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานรางน้้าฝนสแตนเลสหน้า 1 มม. กว้าง 6 นิว้ ย่าว 100 เมตร
งานฝ้าเพดานแผ่นเรียบหนา 4 มม. เคร่าไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนวัดคันนาราม ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.
นครศรีธรรมราช

100,000

(8174)

8174 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน พืน้ ปูเระเบือ้ ง บันไดชั้นล่าง เวที ผนังก่อคอนกรีต แผ่นพืน้ ส้าเร็จ พืน้ ปูนทราย
ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก ฉาบปูนเรียบผนังโรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช

150,000

(8175)

8175 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป 1 ก. งานทาสีประตูหน้าต่าง งานก้าแพง ทาสี อาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ ง
กั้นผนัง ประตู กั้นโครงคร่าวบุตาข่าย กั้นเหล็กดัด อาคารโรงอาหาร ทาสีน้าโรงเรียนวัดไสมะนาว ต.ช้างซ้าย อ.
พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

150,000

(8176)

8176 ปรับปรุงซ่อมแซม ปูพนื้ ทางเท้า ผนังบุกระเบือ้ งเคลือบ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ประตู pvc อ่างล้างหน้า ก๋อกน้้า
กระจกเงาห้องน้้า ทาสี หลงคาโครงเหล็ก จัดสวนโรงเรียนวัดไพศาลสถิต ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช

150,000

(8177)

8177 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ห้องพิเศษ และส้วม งานผนัง งานเหล็กดัด งานทาสีโรงเรียนวัดพระพรหม ต.นา
พรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
8178 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 008 งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งโรงเรียนวัดพังยอม ต.สวนหลวง อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
8179 ปรับปรุงบซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสภาพแวดล้อม งานหลังคาเมทัลซีส หน้า 0.07 มม. โครง
เหล็ก งานผนังไม้อัดสักหนา 4 มม. คร่าวไม้เนือ้ แข็งด้านเดียว งานทาสีรองพืน้ ส้าหรับงานเหล็กทัว้ ยไป งานตเท
พืน้ คอนกรีตทางเท้ากวย้าง 1 เมตร ยาว 50 เมตรโรงเรียนวัดกัด ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

150,000

8180 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน จ้านวน 57 เมตรโรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช
8181 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งานทาสีภายนอก ภายใน งานหล่อเสาโรงเรียนวัดหญ้า ต.นาทราย อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8182 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดชัน ต.ก้าแพงเซา อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8183 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/26 งานพืน้ ใต้ถุนอาคารโรงเรียนวัดนาวง ต.ท่าซัก อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8184 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตนูปกรณ์ งานผนัง งานฝ้าเพดาน บุผนังไม้เนือ้ แข็ง งานไฟ โคมไฟดาวไลท์โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) ต.ก้าโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
8185 ปรับปรุงซ่อมแซมงานหลังคาและโครงสร้าง เชิงชายไม้ส้าเร็จรูป ไม้เนือ้ แข็ง กระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสันโค้ง ฝ้า
กระเบือ้ งซีเมนต์โรงเรียนวัดสมอ ต.ก้าโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
8186 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานเหล็กดัดหน้าต่าง งานรางน้้าฝน ปรับปรุงอ่างล้างมือ เปลี่ยน
หน้าต่าง ประตูอาคารเรียน ประตูหอ้ งน้้าโรงเรียนวัดแพร่ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
8187 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และรางระบายน้้า งานฝ้าเพดาน งานพืน้ ขัดพืน้ ไม้ รางระบายน้้า ค .ส.ล.ฝาเหล็ก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8188 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม สปช.601/26 งานรื้อถอน งานหลังคา งานปรับถมดิน งานปูกระบือ้ ง งานทาสี งานวัสดุ
สุขภัณฑ์โรงเรียนวัดท่างาม ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8189 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงฝึกงาน แบบ 102/27 เปลี่ยนเสา ก่อผนังอิฐ เปลี่ยนประตูพร้อมวงกบ
โรงเรียนวัดบางตะพาน ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

150,000

(8178)
(8179)

(8180)
(8181)
(8182)
(8183)
(8184)
(8185)
(8186)
(8187)
(8188)
(8189)

150,000
150,000

100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
98,800
150,000

หน ้าที่ 330

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(8190)

8190 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายใน ร.ร.ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ปรับปรุงซ่อมแซมสวนหย่อมที่
นัง่ พักผ่อน ยกระดับถมทราย ถนนทางเดินคอนกรีต ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ต.ท้ายส้าเภา อ.พระพรหม จ.
นครศรีธรรมราช

150,000

(8191)

8191 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานป้ายโรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านตาล ต.ก้าแพงเซา อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช
8192 ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน อาคารประกอบ ติดตั้งเหล็กดัด และสภาพแวดล้อมภายใน ร.ร.บริเวณฟุตบาทภายใน
ร.ร.โรงเรียนบ้านนาเคียน ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8193 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ซ่อมเปลี่ยนกระบือ้ ง ซ่อมกระจกช่องแสง ทาสีน้าภายใน ภายนอก ทาสีน้ามันบาน
ประตู ทาสีน้าฝ้าเพดาน ทาสีน้ามันตะแกรงเหล็ก ทาสีกันสาดโรงเรียนบ้านคันธง ต.ปากนคร อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

99,900

(8192)
(8193)

150,000
150,000

(8194)

8194 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประตูรั้วโรงเรียน อาคารเรียนาฏศิลป์ และศิลปะ ติดตั้งประตูเหล็กม้วน เหล็กดัด
ห้องอนุบาล งานประตู ห้องวิทยาศาสตร์ ติดตั้งซิ้งแสตนเลสโรงเรียนวัดทางพูน ต .ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครศรีธรรมราช

150,000

(8195)

8195 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29และรั้วโรงเรียน งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนวัดมุขธารา
ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8196 ปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทศั น์โรงเรียน งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หนา กว้าง 3.00 เมตรโรงเรียนวัดพระ
มงกุฎ ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8197 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประตูเหล็กม้วน ฝากล่องหุม้ ประตู ปรับปรุงผนังคอนกรีต ทรายหยาบ หินสเปก
ปูนซิมเนต์ โรงเรียนวัดวังไทร ต.ก้าโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
8198 ปรับปรุงห้องเรียน อาคาร แบบ 017 ทาสีน้าอะครีลิค อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 ส้วม สปช.601/26
หลังที่ 2 งานทาสี สปช.604/45 งานทาสี ปรับปรุงภูมิทศั น์สภาพแวดล้อม งานทาสีน้ามันขอบคันถนน กระถาง
ต้นไม้ ปรับปรุงสนาม ถมทรายยกระดับสนามกีฬาโรงเรียนวัดหนองแตน ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.
นครศรีธรรมราช

200,000

(8199)

8199 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 203/26 งานโครงสร้าง ขุดดินฐานราก เสาตอม่อ งานเหล็กเสริมคอนกรีต
งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ งานหลังคา งานผนัง งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านตลาด
ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

150,000

(8200)

8200 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ซ่อมแซมฝ้าเพดาน แผ่นเรียบ ประตูตีแผ่นเรียบ ไม้ทบั แนว สี ค่าแรง ซ่อมแซม
ห้องน้้าห้องส้วม โถปัจสาวะ อ่างห้องส้วม บานประตูหอ้ งส้วม ฝักบัวห้องอาบน้้า ท่อ พีวีซี ทราบถม หินเกร็ด
โรงเรียนบ้านเนิน ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

100,000

(8201)

8201 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุม ปูเบือ้ ง ไม้เนือ้ งแข็ง ปูน ทรายโรงเรียนวัดนางพระยา ต .ปากนคร อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8202 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.304/28 เทพืน้ ยกระดับทางเท้า ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ อาคารเรียน
ปบบ 312 เทพืน้ ยกระดับทางเท้า ผิว ค.ล.ส. หนา 15 ซม. และรางระบายน้้า ค.ส.ล.โรงเรียนวัดพระเพรง ต.นา
สาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

100,000

8203 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วแบบมีฐานราก จ้านวน 100 เมตรโรงเรียนสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8204 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/25 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสีโรงอาหาร เปลี่ยนบานประตูอาคาร
เรียนแบบ สปช.2/28โรงเรียนวัดท้ายส้าเภา ต.ท้ายส้าเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
8205 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วแบบไม่มีฐานรากโรงเรียนบ้านปากพญา ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

292,600

(8196)
(8197)
(8198)

(8202)

(8203)
(8204)
(8205)

100,000
100,000
100,000

100,000

150,000
100,000

หน ้าที่ 331

หน่วย : บาท

รายการ
(8206)
(8207)
(8208)
(8209)
(8210)
(8211)
(8212)
(8213)
(8214)
(8215)
(8216)
(8217)
(8218)
(8219)
(8220)
(8221)
(8222)
(8223)
(8224)
(8225)
(8226)
(8227)
(8228)
(8229)
(8230)
(8231)
(8232)
(8233)
(8234)
(8235)
(8236)
(8237)
(8238)
(8239)
(8240)

8206 ปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทศั น์ภายใน ร.ร. ฟุตบาทตัวหนอนทางเดินโรงเรียนวัดทุง่ แย้ ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8207 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม 38 เมตรโรงเรียนชุมชนลานสกา ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.
นครศรีธรรมราช
8208 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบ้านทวดเหนือ ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช
8209 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านย่านซื่อ ต.ก้าแพงเซา อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช
8210 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดไทรงาม ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
8211 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ข และห้องสมุด งานทาสีโรงเรียนวัดหัวนอน ต.ปากนคร อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8212 ปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้้าโรงเรียนบ้านเศลาใต้ ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
8213 เปลี่ยนประตูเหล็ก และทาสีโรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
8214 เปล่้ยนฝาผนังไม้และทาสีโรงเรียนวัดไม้เรียง ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
8215 ปูพ้นกระเบื
้
อ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
8216 ปูพนื ระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านทอนวังปราง ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
8217 เปลี่ยนวงกบประตูและบานหน้าต่างไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
8218 เปล่้ยนวงกบประตูและบานหน้าต่างไม้เ้อแข็
น้ งโรงเรียนบ้านห้วยปริก ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
8219 ปูพนื้ กระเบือ้ งและทาสีโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
8220 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
8221 เปล่้ยนกระเบือ้ งหลังคาฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
8222 เปลี่ยนฝ้าเพดนและทาสีโรงเรียนวัดกะเปียด ต.กะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
8223 เปลี่ยนประตูและทาสีโรงเรียนวัดโคกเมรุ ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
8224 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านโคกมะขาม ต.นาเขลียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
8225 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านปากน้้า ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
8226 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนบานประตู หน้าต่างโรงเรียนฉวาง ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
8227 ปูพนื้ กระเบ้้องเคลือบทางเท้าหน้าอาคาโรงเรียนวัดหาดสูง ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
8228 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดมะปรางงาม ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
8229 ทาสีผนังอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสวนอาย ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
8230 ทาสีผนังอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโคกยาง ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
8231 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปูพนื้ กรเบือ้ งโรงเรียนวัดควนยูง ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
8232 ปรับปรุงผนัง และทาสีโรงเรียนบ้านกันละ ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
8233 เปล่้ยนกระเบือ้ งหลังคา ผนัง ทาสี ระบบไฟฟ้า รั้วลวดหนามโรงเรียนวัดควนสะตอ ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.
นครศรีธรรมราช
8234 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านควน ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
8235 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง แผงบังแดดโรงเรียนวัดเพ็ญญาติ ต.กะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
8236 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง บานเลื่อนและรบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านคลองสาย ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
8237 ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนวัดเพ็ญมิตร ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
8238 ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนบ้านป่าพาด ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
8239 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ติดเหล็กดัดประตู หน้าต่างโรงเรียนวัดเขาโร ต.เขาโร อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
8240 ปูพนื้ กะเบือ้ งเคลือบโรงเรียนมหาราช 3 ต.ถ้า้ ใหญ่ อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
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จานวนเงิน
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(8242)
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8241 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านบ่อมอง ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
8242 เปลี่ยนหน้าต่าง ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนวัดควนชม ต.ทีว่ ัง อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
8243 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาเกิดผล ต.หนองหงส์ อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
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100,000
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8244 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านนาพรุ ต.เขาโร อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
8245 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ ทาสีโรงเรียนบ้านหนองปลิง ต.เขาโร อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
8246 ปูพนื้ กระบือ้ ง เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านวังธน ต.น้้าตก อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
8247 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านวังยาว ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
8248 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนบานประตู โถสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านเกาะปราง ต.นาโพธิ์ อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
8249 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดศิลาราย ต.นาหลวงเสน อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
8250 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ ต.นาหลวงเสน อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
8251 เปลี่ยนผนังคอนกรีต ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนบ้านคอกช้าง ต.นาหลวงเสน อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
8252 ติดเหล็กดัดประตู หน้าต่าง อาคารเรียน 2 หลังโรงเรียนวัดก้างปลา ต.ทีว่ ัง อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
8253 ปรับปรุงพืน้ คอนกรีตบล็อคปูพนื้ โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ ต.ทีว่ ัง อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
8254 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดาน ไม้เชิงชาย ผนังคอนกรีต ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านบนควน ต .นาโพธิ์
อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
8255 เปลี่ยนประตู หน้าต่างและเหล็กดัดโรงเรียนวัดคงคาเจริญ ต.หนองหงส์ อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
8256 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า พืน้ คอนกรีตข้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านไสส้าน ต.เขาขาว อ.ทุง่ สง จ.
นครศรีธรรมราช
8257 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านหน้าเขา ต.ควนกรด อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
8258 เปลี่ยนกรจกบานเลื่อน ช่องแสง ปรับระดับพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดวังหีบ ต.ชะมาย อ.ทุง่ สง จ.
นครศรีธรรมราช
8259 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ประตู บานเลื่อน ทาสีโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม ต.เขาขาว อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
8260 ปูพนื้ กระเบ้้องเคลือบโรงเรียนวัดกะโสม ต.กะปาง อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
8261 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า พืน้ คอนกรีตโรงเรียนทุง่ ควายพัฒนศึกษา ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
8262 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียนโรงเรียนวัดเขากลาย ต.ชะมาย อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
8263 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองท่อม ต.เขาโร อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
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8264 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียนโรงเรียนบ้านชายคลอง ต .ทีว่ ัง อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
8265 ปูพนื้ กระเบือ้ ง และพืน้ คอนกรีตหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเกาะยวน ต .นาโพธิ์ อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
8266 เปลี่ยนหน้าต่างบานเลื่อน อาคารเรียน 2 หลังโรงเรียนบ้านนาตาแย้ม ต.ถ้า้ ใหญ่ อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
8267 เปล่้ยนฝ้าเพดานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 ต.กะปาง อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
8268 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านน้้าพุ ต.ถ้า้ ใหญ่ อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
8269 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนชุมชนวัดส้าโรง ต.นาหลวงเสน อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
8270 เปลี่ยนประตู หน้าต่างกระจก และแผ่นยิปซั่มบอรด์โรงเรียนบ้านวังยวน ต.ทีว่ ัง อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
8271 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองหว้า ต.ชะมาย อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
8272 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ อาคารเรียนโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุง่ สง ต.เขาขาว อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
8273 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านบางปรน ต.กรุงหยัน อ.ทุง่ ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8274 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โครงสร้างไม้ และปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ ต .ปริก อ.ทุง่ ใหญ่ จ.
นครศรีธรรมราช
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(8275)

จานวนเงิน
100,000
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8275 รื้อถอนวัสดุหลัง ฝ้าเพดาน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลัาคา ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดควน ต.ปริก อ.ทุง่ ใหญ่ จ.
นครศรีธรรมราช
8276 เปลี่ยนผนังก่ออิฐห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกวัด ต.ทุง่ สัง อ.ทุง่ ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8277 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน ปรับปรุงถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านนาใหญ่ ต .ทุง่ ใหญ่ อ.ทุง่ ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

(8278)
(8279)
(8280)
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(8282)
(8283)
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(8285)
(8286)
(8287)

8278 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านห้วยรื่น ต.ทุง่ ใหญ่ อ.ทุง่ ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8279 เปลี่ยนโครงสร้างและหลังคาเหล็กโรงเรียนวัดใหม่ ต.ทุง่ ใหญ่ อ.ทุง่ ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8280 ทาสีผนังและปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองคล้า ต.ปริก อ.ทุง่ ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8281 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนวัดภูเขาหลัก ต.ทุง่ สัง อ.ทุง่ ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8282 เปลี่ยนฝ้าเพดานและประตูเหล็กโรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา ต.ทุง่ สัง อ.ทุง่ ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8283 รื้อถุอนและเปล่้ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง ต.กรุงหยัน อ.ทุง่ ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8284 ปรับปรุงซ่อแซมถนนลาดยางโรงเรียนบ้านบางรูป ต.บางรูป อ.ทุง่ ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8285 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนวัดควนสระบัว ต.ท่ายาง อ.ทุง่ ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8286 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา วงกบประตู ทาสี โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม ต.ปริก อ.ทุง่ ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8287 เปลี่ยนโครงสร้างและกระเบือ้ งหลังคา ทาสีโรงเรียนองค์การสวนยาง 3 ต.กรุงหยัน อ.ทุง่ ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

(8288)
(8289)
(8290)
(8291)
(8292)

150,000
150,000
150,000
100,000
100,000

(8296)

8288 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ ทาสีโรงเรียนบ้านควนล้าภู ต.ปริก อ.ทุง่ ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8289 เปลี่ยนกระเบือ้ งปูพนื้ ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ ต.กุแหระ อ.ทุง่ ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8290 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียนโรงเรียนหมูบ่ า้ นป่าไม้ ต.กรุงหยัน อ.ทุง่ ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8291 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านก่องาม ต.ทุง่ ใหญ่ อ.ทุง่ ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8292 เปลี่ยนฝาเพดาน ระบบไฟฟ้า รางน้้า ทาสีโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว ต.บางขัน อ.บางขัน จ.
นครศรีธรรมราช
8293 ปรบปุรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม ต.บางขัน อ.บางขัน จ.
นครศรีธรรมราช
8294 เปลี่ยนฝ้าเพดาน อาคารเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิท 7 ต.บ้านล้านาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
8295 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียน ปูอิฐตัวหนอนบริเวณโรงเรียนโรงเรียนวัดล้านาว ต.บางขัน อ.บางขัน จ.
นครศรีธรรมราช
8296 เปลียนฝ้าเพดาน ผนัง ทาสี วงกบอลูมิเนียมโรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ ต.บางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

(8297)

8297 เปลี่ยนกะเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดาน บันไดไม้ ปูพนื้ ทาสีโรงเรียนสมสรร ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

150,000

(8298)
(8299)
(8300)

8298 เปลี่ยนฝ้าเพดาน อาคารเรียนโรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ ต.บ้านล้านาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
8299 ปูพนื้ กระเบือ้ ง และติดตั้งหลังคาคลุมทางเท้าโรงเรียนบ้านควนประ ต.บางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
8300 รื้อถอนผนัง ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 ต.บ้านล้านาว อ.บางขัน
จ.นครศรีธรรมราช
8301 ติดเหล็กดัดหน้าต่าง ปูพนื้ กระเบือ้ ง ปูพนื้ คอนกรีตโรงอาหารโรงเรียนวัดวังหิน ต .วังหิน อ.บางขัน จ.
นครศรีธรรมราช
8302 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียนโรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
8303 งานเดินท่อระบายน้้า และรางน้้าฝนโรงเรียนบ้านนาต้าเสา ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
8304 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนหน้าต่าง ประตู อลูมิเนียมโรงเรียนบ้านสวน ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
8305 รื้อวัสดุหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านหนองเจ ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

150,000
100,000
150,000

(8293)
(8294)
(8295)

(8301)
(8302)
(8303)
(8304)
(8305)

100,000
100,000

100,000
200,000
200,000
200,000

150,000
150,000
150,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 334

หน่วย : บาท

รายการ
(8306)
(8307)
(8308)

จานวนเงิน

8306 ปูพนื้ เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ทาสีผนังโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว ต.ควนกลาง อ.พิปนู จ.นครศรีธรรมราช
8307 เปลี่ยนฝ้าเพดาน พืน้ คอนกรีต ทาสี ระบบไฟฟ้าโรงเรียนวัดหน้าเขา ต.เขาพระ อ.พิปนู จ.นครศรีธรรมราช
8308 เปลี่ยนฝ้าเพดาน และทาสี โรงอาหารโรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 ต.กะทูน อ.พิปนู จ.
นครศรีธรรมราช
8309 ทาสี อาคารเรียน 2 หลังโรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว ต.ควนกลาง อ.พิปนู จ.นครศรีธรรมราช
8310 ถมดินพืน้ สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดโบราณาราม ต.พิปนู อ.พิปนู จ.นครศรีธรรมราช
8311 ปรับปรุงซ่อมผนังอาคารเรียนโรงเรียนบ้านนาเหนือ ต.พิปนู อ.พิปนู จ.นครศรีธรรมราช
8312 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านเหนือคลอง ต.พิปนู อ.พิปนู จ.นครศรีธรรมราช
8313 เปลี่ยนฝ้าเพดาน อาคารเรียนโรงเรียนวัดทุง่ นาใหม่ ต.ยางค้อม อ.พิปนู จ.นครศรีธรรมราช
8314 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี เปลี่ยนประตูเหล็ก ติดเหล็กดัดโรงเรียนบ้านนาบอน ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

150,000
200,000
150,000

8315 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
8316 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านคลองจัง ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
8317 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา อาคารเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ต.ทุง่ สง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
8318 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนวัดหนองดี ต.ทุง่ สง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
8319 เปลี่ยนฝ้าเพดานประตู หน้าต่าง ทาสี โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
8320 รื้อถอนประตู วงกบ เปลี่ยนประตู ทาสี ระบบประปา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ ง สุขภัณฑ์โรงเรียน
บ้านไสยูงปัก ต.ทุง่ สง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
8321 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ ง ระบบไฟฟ้าโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ต.ทุง่ สง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000

100,000
100,000
100,000
100,000
150,000

(8330)
(8331)
(8332)
(8333)
(8334)
(8335)

8322 ปูพนื้ กระเบือ้ งและโครงสร้างหลังคาโรงเรียนบ้านคลองโอม ต .ทุง่ สง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
8323 เปลี่ยนโครงสร้างหลังคา ไม้เชิงชายโรงเรียนวัดปากท่าซอง ต.ถ้า้ พรรณรา อ.ถ้า้ พรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
8324 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนพรรณราชลเขต ต.ดุสิต อ.ถ้า้ พรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
8325 เปลี่ยนหน้าต่าง ระบบไฟฟ้า ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดสวนพิกุล ต.ดุสิต อ.ถ้า้ พรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
8326 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ปรับปรุงพืน้ ถนนทางเท้าปูบล็อคโรงเรียนวัดควนกอ ต.ถ้า้ พรรณรา อ.ถ้า้ พรรณรา จ.
นครศรีธรรมราช
8327 ปรับปรุงห้องน้้า ระบบประปา สุขภัณฑ์ ปูพนื้ ประตู ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านปลายรา ต.ถ้า้ พรรณรา อ.ถ้า้ พรรณ
รา จ.นครศรีธรรมราช
8328 เปลี่ยนไม้เชงชาย รางน้้าฝนโรงเรียนวัดวังรีบญ
ุ เลิศ ต.ดุสิต อ.ถ้า้ พรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
8329 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ งติดเหล็กดัดหน้าต่างโรงเรียนบ้านแพรกกลาง ต.คลองเส อ.ถ้า้ พรรณรา จ.
นครศรีธรรมราช
8330 รื้อถอนฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านวังตลับ ต.ถ้า้ พรรณรา อ.ถ้า้ พรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
8331 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี อาคารเรียน ทาสีรั้วโรงเรียนบ้านปลายเส ต.คลองเส อ.ถ้า้ พรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
8332 ปรับปรุงถนนคอนกรีต ภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองกุย ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
8333 เปลี่ยนประตูเหล็ก หน้าต่าง เหล็กดัดโรงเรียนบ้านนาปราน ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
8334 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักช้าง ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
8335 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี ปูพนื้ โรงเรียนบ้านหน้าเหมน ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

(8336)
(8337)
(8338)

8336 ทาสีอาคารเรียน ทาสีรั้วโรงเรียนบ้านควนตม ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
8337 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ประตู ทาสีโรงเรียนบ้านไทรงาม ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
8338 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองปีก ต .สวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

100,000
100,000
100,000

(8309)
(8310)
(8311)
(8312)
(8313)
(8314)
(8315)
(8316)
(8317)
(8318)
(8319)
(8320)
(8321)
(8322)
(8323)
(8324)
(8325)
(8326)
(8327)
(8328)
(8329)

100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000

150,000

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 335

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(8339)
(8340)
(8341)

8339 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดมะนาวหวาน ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
8340 ปรับปรุงสถานเด็กเล่น ถมดินโรงเรียนบ้านกุยเหนือ ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
8341 ปรับปรุงถนนคอนกรีต รางระบายน้้าภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านนา ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

150,000
150,000
150,000

(8342)
(8343)
(8344)

8342 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ช่องลม โรงเรียนบ้านคลองงา ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
8343 ปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนาวา ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
8344 เปลี่ยนฝ้าเพดานอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงห้องน้้าห้องส้วม สุขภัณฑ์ ระบบประปา โรงเรียนบ้านนาเส ต.นา
กะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
8345 ทาสีและปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียนโรงเรียนบ้านบ่อปลา ต.กรุงหยัน อ.ทุง่ ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8346 ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนวัดนางเอื้อย ต.กะทูน อ.พิปนู จ.นครศรีธรรมราช
8347 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดโคกหาด ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
8348 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียนโรงเรียนวัดควนส้าน ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
8349 เปลี่ยนฝ้าเพดาน อาคารเรียนแบบ ป. 1กโรงเรียนบ้านพอโกบ ต.ท่ายาง อ.ทุง่ ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8350 ปรับปรุงผนังคอนกรีต ปูพนื้ กระเบือ้ ง ถมดินโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
8351 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนวัดท่ายาง ต.ท่ายาง อ.ทุง่ ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8352 ปูพนื้ กระเบือ้ ง และทาสี ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนวัดขนาน ต.ทุง่ ใหญ่ อ.ทุง่ ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8353 ทาสีอาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนวัดประดิษฐาราม ต.บางรูป อ.ทุง่ ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8354 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง ทาสี โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทศิ ต.ปริก อ.ทุง่ ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8355 ทาสี อาคารเรียน แบบ 017โรงเรียนวัดยางค้อม ต.ยางค้อม อ.พิปนู จ.นครศรีธรรมราช
8356 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น จัดท้าโครงหลังคาเหล็กเมทัลชีทโรงเรียนบ้านวังวัว ต.ควนกลาง อ.พิปนู จ.นครศรีธรรมราช

150,000
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8357 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยกลาง ต.กะทูน อ.พิปนู จ.นครศรีธรรมราช
8358 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงอาหารและระบบไฟฟ้าโรงเรียนวัดมังคลาราม ต.พิปนู อ.พิปนู จ.นครศรีธรรมราช
8359 ปรับปรุงพืน้ ไม้ปาเก้ ชั้นบนอาคารส้านักงานเขตฯ 162 ตารางเมตรโรงเรียนสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ต.ปาก
แพรก อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
8360 ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านปากแพรก ต.บางขัน อ.บางขัน จ.
นครศรีธรรมราช
8361 เปลี่ยนผนังไม้ส้าเร็จรูป อาคารเรียนแบบ 017 4 ห้องเรียนโรงเรียนองค์การสวนยาง 1 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง
จ.นครศรีธรรมราช
8362 ถมดินลูกรังโรงเรียนวัดเทพนิมิต ต.ท้องล้าเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8363 พืน้ คอนกรีตโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บ้ารุง ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8364 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8365 ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ ต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8366 ทาสีโรงเรียนวัดกาโห่ใต้ ต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8367 ฝ้าเพดานโรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม ต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8368 ประตู หน้าต่าง โครงสร้างไม้โรงเรียนบ้านบางโหนด ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8369 โครงสร้างหลังคาเหล็ก กระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดโคกพิกุล ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8370 ทาสี ประตูโรงเรียนบ้านน้าทรัพย์ ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8371 ฝ้าเพดาน ประตู กระเบือ้ งหลังคา ทาสีโรงเรียนวัดบางทวด ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
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8372 ทรายถมโรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
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จานวนเงิน

8373 ทรายถมโรงเรียนบ้านปากคลอง ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8374 หน้าต่างโรงเรียนวัดบางด้วน ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8375 ทาสีโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8376 ฝาผนัง ทาสีโรงเรียนวัดบ้านใหม่บน ต.บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8377 ถมดินลูกรังโรงเรียนบ้านยางกาญจน์ ต.ท้องล้าเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8378 ถมดิน พืน้ คสล. พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดบางไทร ต.บางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8379 ประตู หน้าต่างโรงเรียนวัดสระ ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8380 พืน้ ไม้ ตงไม้โรงเรียนวัดแจ้ง ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8381 ทาสี ถมทราย ถมดินลูกรัง ถมหินโรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม ต.ป่าระก้า อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8382 โครงสร้างหลังคาเหล็ก กระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดหอยกัน ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8383 ผนัง ทาสี พืน้ ปูกระเบือ้ ง ถมดินโรงเรียนวัดหงส์แก้ว ต.บางตะพง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8384 พืน้ คสล.โรงเรียนบ้านเขาน้อย ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8385 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดบางคุระ ต.บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8386 หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดโคกมะม่วง ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8387 ประตู หน้าต่าง พืน้ ไม้ รั้วระเบียง กระเบือ้ งปูพนื้ โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช
8388 ถมดินลูกรังโรงเรียนวัดโบสถ์ ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8389 ทรายถม พืน้ คสล. กระเบือ้ งหลังคา ประตู ทาสีโรงเรียนวัดเกาะจาก ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
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8390 ทาสีโรงเรียนวัดขนาบนาก ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8391 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8392 พืน้ ไม้ ตงไม้โรงเรียนวัดเหมก ต.ป่าระก้า อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8393 ทาสีโรงเรียนวัดปากแพรก ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8394 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านหัวล้าพู ต.ป่าระก้า อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8395 พืน้ คสล.โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8396 ฝาผนัง ทาสีโรงเรียนวัดป่าระก้าเหนือวัดป่าระก้าเหนือ ต.ป่าระก้า อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8397 กระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี โรงเรียนวัดสองพีน่ ้อง ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8398 ฝ้าเพดาน โครงสร้างไม้ กระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลาราม ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช
8399 พืน้ ปูกระเบือ้ ง กระเบือ้ งหลังคา โรงเรียนบ้านบางลึก ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8400 ประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านหอยราก ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8401 ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดมหิสสาราม ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8402 พืน้ คสล. หินคลุกโรงเรียนวัดกัลยานฤมิต ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8403 ประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดปิยาราม ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8404 กระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านเกาะนางโดย ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8405 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทรายถม ทาสีโรงเรียนบ้านบางเนียน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8406 ฝาไม้ กระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดกาญจนาราม ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8407 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดบางฉนาก ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8408 ประตูหน้าต่าง พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดพิบลู ยาราม มิตรภาพที่ 232 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช
8409 ถนนคสล.โรงเรียนวัดปากบางท่าพญา ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
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8410 ฝ้าเพดาน ตงไม้ พืน้ ไม้โรงเรียนวัดรัตนาราม ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8411 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ผนังก่ออิฐ ประตู หน้าต่าง โรงเรียนบ้านเกาะทัง ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8412 กระเบือ้ งหลังคา โครงหลังคาไม้โรงเรียนบ้านแสงวิมาน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8413 ถมดินลูกรังโรงเรียนวัดคลองน้อย ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8414 รั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านชายทะเล ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8415 ราวระเบียง ทาสีโรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8416 ฝาผนัง ประตูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8417 กระเบือ้ งหลังคา รางน้้าฝน โรงเรียนวัดสุขุม ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8418 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดบางศาลา ต.บางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8419 ถนนคสล. รั้วคอนกรีต รั้วลวดหนามโรงเรียนบ้านบางมูลนาก ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8420 พืน้ ไม้โรงเรียนวัดบางพระ ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8421 ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านบางวัง ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8422 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโก้งโค้ง ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8423 โครงหลังคาเหล็ก ทาสีโรงเรียนวัดป่าระก้า ต.ป่าระก้า อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8424 พืน้ คสล. พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8425 เสาคสล. กระเบือ้ งหลังคา โรงเรียนวัดปากตรง ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8426 ประตู อ่างล้างหน้า ก๊อกน้้า ถมหินคลุก พืน้ คสล.โรงเรียนวัดสามแพรก ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช
8427 พืน้ ไม้ ตงไม้โรงเรียนบ้านบางแรด ต.บางเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8428 หินคลุก หินย่อยโรงเรียนวัดบางมะขาม ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8429 ถนนคสล.โรงเรียนบ้านม่วงงาม ต.ร่อนพิบลู ย์ อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8430 ทรายถมโรงเรียนวัดบ้านงาม ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8431 ทรายถมโรงเรียนวัดตรงบน ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8432 ทาสีโรงเรียนวัดธงทอง ต.เสาธง อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8433 ผนังไม้ ทาสีโรงเรียนวัดเทพมงคล ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8434 ผนังก่ออิฐบล๊อกคาน ถมดินลูกรัง หินเกล็ดโรงเรียนวัดควนเกย ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8435 ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดพระอานนท์ ต.เสาธง อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8436 โครงสร้างคอนกรีต หลังคาเหล็กโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี ต.ร่อนพิบลู ย์ อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8437 พืน้ ปูกระเบือ้ ง พืน้ ปูนทรายโรงเรียนบ้านป่าแชง ต .เสาธง อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8438 ถนนคสล.โรงเรียนวัดทุง่ หล่อ ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8439 ประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านกลอง ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8440 ดินถม ขอนคันคอนกรีต บล๊อกตัวหนอนโรงเรียนร่อนพิบลู ย์ ต.ร่อนพิบลู ย์ อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8441 โครงหลังคาเหล็ก หลังคาเหล็ก หน้าต่างโรงเรียนวัดวัวหลุง ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8442 ทาสีโรงเรียนบ้านท่าเจริญ ต.เสาธง อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8443 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนวัดสามัคยาราม ต.หินตก อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8444 ทาสีโรงเรียนวัดโคกคราม ต.เสาธง อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8445 รั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านทุง่ เลน ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8446 ถนนคสล.โรงเรียนบ้านหนองกก ต.ร่อนพิบลู ย์ อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8447 ถมดินโรงเรียนบ้านเกยเชน ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8448 รางน้้าฝน กระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดหนา ต.เสาธง อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8449 ทาสีโรงเรียนวัดคันธมาลี ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
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8450 ทาสีโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม ต.ร่อนพิบลู ย์ อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8451 ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดเขาน้อย ต.ร่อนพิบลู ย์ อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8452 หน่าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านปลายราง ต.หินตก อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8453 ทาสีโรงเรียนวัดปลายสระ ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8454 ประตู ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนสุนทราภิบาล ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8455 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองมาก ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8456 ทาสีโรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น ต.ร่อนพิบลู ย์ อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8457 ถนนคสล.โรงเรียนบ้านด่าน ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8458 ประตู แผงบังแดด ทาสีโรงเรียนบ้านห้วยหาร ต.หินตก อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8459 ประตูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 ต.เสาธง อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8460 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดธาราวง ต.หินตก อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8461 ถนนคสล.โรงเรียนวัดเทพนมเชือด ต.ร่อนพิบลู ย์ อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8462 ทาสีโรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา ต.ร่อนพิบลู ย์ อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8463 ถมหินย่อย รั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านควนรุย ต.เสาธง อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8464 ผนังก่ออิฐ ประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม ต.ร่อนพิบลู ย์ อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.
นครศรีธรรมราช
8465 พืน้ ปูกระเบือ้ ง กระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดถลุงทอง ต.หินตก อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8466 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าไทร ต.หินตก อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8467 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ลวดตาข่าย ทาสีโรงเรียนวัดถ้า้ เขาแดง ต.หินตก อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8468 พืน้ ปูกระเบือ้ ง เหล็กดัดโรงเรียนบ้านหัวปอ ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8469 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ประตู ทาสีโรงเรียนบ้านปากเชียร ต.ท้องล้าเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8470 กระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดบางทองค้า ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8471 ทาสีโรงเรียนวัดทาบทอง ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8472 ฝ้าเพดาน พืน้ คสล. ทรายถมโรงเรียนบ้านเนินธัมมัง ต.แม่เจ้าอยู่หวั อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8473 พืน้ ปูกระเบือ้ ง โครงสร้างไม้ ทาสีโรงเรียนวัดท้ายทะเล ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8474 หน้าต่าง ลวดตาข่าย ทาสีโรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8475 ดินถมโรงเรียนบ้านน้้าบ่อ ต.แม่เจ้าอยู่หวั อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8476 ประตู หน้าต่าง ฝาไม้อัดโรงเรียนวัดคงคาวดี ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8477 ฝ้าเพดาน เชิงชายไม้โรงเรียนวัดบ้านเนิน ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8478 ทรายถม พืน้ คสล. พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดคลองขยัน ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8479 ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดทายิการาม ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8480 ฝ้าเพดาน พืน้ คสล. ทรายถมโรงเรียนบ้านคงคาล้อม ต.แม่เจ้าอยู่หวั อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8481 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดบ่อล้อ ต.แม่เจ้าอยู่หวั อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8482 ทาสีโรงเรียนบ้านเกาะทวด ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8483 รั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านนา ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8484 ทรายถม พืน้ คสล. พืน้ ปูกระเบือ้ ง ประตู ทาสีโรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช
8485 พืน้ ปูกระเบือ้ ง พืน้ คสล.โรงเรียนวัดสระแก้ว ต.ท่าขนาน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8486 พืน้ ไม้ ฝาไม้โรงเรียนบ้านบางด้วน ต.แม่เจ้าอยู่หวั อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8487 ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านบางพระ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8488 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดบางยิ่ว ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
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8489 ฝาผนังส้าเร็จโรงเรียนวัดแดง ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8490 ถมดินโรงเรียนบ้านทุง่ ขวัญแก้ว ต.แม่เจ้าอยู่หวั อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8491 หน้าต่าง พืน้ ไม้โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8492 ถนนคสล.โรงเรียนวัดทวยเทพ ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8493 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดทองพูน ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8494 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดสระโพธิ์ ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8495 พืน้ คสล. พืน้ ปูกระเบือ้ ง ประตู ถมดินลูกรังโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
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8496 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง ต.หินตก อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8497 ทาสีโรงเรียนบ้านทุง่ โป๊ะ ต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8498 ประตู หน้าต่าง พืน้ คสล.โรงเรียนบ้านวังหอน ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8499 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านควนมิตร ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8500 ทาสีโรงเรียนวัดโคกทราง ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8501 ประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ทาสี ไฟฟ้าโรงเรียนวัดควนเถียะ ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8502 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ปูบล๊อกตัวหนอนโรงเรียนบ้านควนเงิน ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8503 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ประตูโรงเรียนบ้านท่าไทร ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8504 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดวังกลม ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8505 พืน้ คสล.โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8506 รั้วคอนกรีตโรงเรียนวัดหนองจิก ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8507 ทาสีโรงเรียนบ้านพรุบวั ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8508 ทาสีโรงเรียนบ้านนางหลง ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8509 ประตู หน้าต่าง เหล็กดัด ผนังก่ออิฐโรงเรียนบ้านควนมุด ต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8510 พืน้ ปูกระเบือ้ ง รั้วคอนกรีตโรงเรียนวัดควนยาว ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8511 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกุมแป ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8512 กระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านตูล ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8513 ทาสีโรงเรียนวัดควนเคร็ง ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8514 กันสาดเหล็กโรงเรียนบ้านลานนา ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8515 ผนังไม้อัด ประตูโรงเรียนบ้านทุง่ ใหญ่ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8516 ถมดินโรงเรียนบ้านใสถิน ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8517 ถนนคสล.โรงเรียนบ้านห้วยโส ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8518 ทาสีโรงเรียนบ้านทุง่ ใคร ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8519 รั้วคอนกรีตโรงเรียนวัดรักขิตวัน ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8520 ลวดตาข่าย รางน้้ฝน
า ทาสีโรงเรียนบ้านควนชิง ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8521 ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดปากควน ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8522 เสาคสล.โรงเรียนวัดควนป้อม ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8523 เหล็กดัด หน้าต่าง ประตู ทาสีโรงเรียนชุมชนวัดเขาล้าปะ ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8524 ฉาบปูน ทาสีโรงเรียนบ้านหนองหิน ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8525 ถนนคสล. พืน้ คสล.โรงเรียนบ้านบางน้อย ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8526 กระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดท่าเสม็ด ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8527 พืน้ คสล.โรงเรียนวัดจิกพนม ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8528 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
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8529 ถนนลาดยางโรงเรียนวัดไม้เสียบ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8530 กระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านทุง่ ไม้ไผ่ ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8531 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านชะอวด ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8532 ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านขอนหาด ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8533 หน้าต่าง พืน้ ปูกระเบือ้ ง รางน้้าฝนโรงเรียนเขาพระทอง ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8534 ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภเู ก็ตอุทศิ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8535 รั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านตรอกแค ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8536 รั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8537 ฝาไม้ส้าเร็จ ทาสีโรงเรียนบ้านปากบางกลม ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8538 กระเบือ้ งหลังคา โถส้วม พืน้ ปูกระเบือ้ ง ผนังบุกระเบือ้ ง ประตูโรงเรียนบ้านทุง่ โชน ต .เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.
นครศรีธรรมราช
8539 ทาสีโรงเรียนวัดควนใส ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8540 ประตู หน้าต่าง กระเบือ้ งหลังคา ทาสีโรงเรียนวัดท่าสะท้อน ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8541 พืน้ คสล.โรงเรียนบ้านดอนโตนด ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8542 พืน้ คสล.โรงเรียนวัดพระหอม ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8543 ประตู หน้าต่าง กระเบือ้ งหลังคา เสาคสล. ทาสีโรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต ต.ร่อนพิบลู ย์ อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.
นครศรีธรรมราช
8544 ประตู พืน้ คสล.โรงเรียนวัดดอนผาสุก ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8545 ตะแกรงเหล็ก โครงเหล็กโรงเรียนวัดอิมอญ ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8546 ทรายถม พืน้ คอร. พืน้ ปูกระเบือ้ ง ท่อสแตนเลส ทาสีโรงเรียนบ้านเกาะสุด ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.
นครศรีธรรมราช
8547 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหัวไทร ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8548 ทาสีโรงเรียนวัดร่อนนา ต.ร่อนพิบลู ย์ อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8549 โครงหลังคาเหล็ก กระเบือ้ งหลังคา เสาคสล. ทรายถม ผนังก่ออิฐโรงเรียนวัดพระบาท ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช
8550 ประตู โถส้วม ทาสี พืน้ ปูนทรายโรงเรียนบ้านลากชาย ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8551 เสาคสล. ฝาไม้ ทาสีโรงเรียนวัดแหลม ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8552 ถนนคสล.โรงเรียนวัดโคกยาง ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8553 ฝาไม้ส้าเร็จรูป ท่อคสล. ทาสีโรงเรียนบ้านหน้าศาล ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8554 ฝาไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนวัดควนชะลิก ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8555 หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านหนองบอน ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8556 ทาสีโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8557 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกทราย ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8558 ประตู โถส้วม พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี กระเบือ้ งหลังคา โรงเรียนบ้านห้วยน้้าเย็น มิตรภาพที่ 112 ต.ทรายขาว อ.หัว
ไทร จ.นครศรีธรรมราช
8559 พืน้ คสล. เสาคสล.โรงเรียนวัดทะเลปัง ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8560 ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดโคกสูง ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8561 ถนนคสล.โรงเรียนชุมชนพิบลู สงคราม ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8562 ทาสี ชั้นไม้โรงเรียนบ้านท่าเตียน ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8563 ประตู โถส้วม กระเบือ้ งปูพนื้ ทาสี กระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดบ่อโพง ต.บ้านราม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
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จานวนเงิน

(8564)

8564 เสาคสล. พืน้ คสล. ถมดินลูกรัง หินคลุก ขอบคันหินโรงเรียนวัดรามแก้ว ต.รามแก้ว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
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8565 พืน้ คสล. ผนังก่ออิฐฉาบปูนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8566 ทาสี ไม้เนือ้ แข็ง ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดบ้านด่าน ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8567 ถนนคสล.โรงเรียนวัดฉิมหลา ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8568 ทาสีโรงเรียนวัดปากระวะ ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8569 หน้าต่าง ประตูโรงเรียนวัดหน้าสตน ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8570 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ตาข่ายเหล็กฉีกโรงเรียนวัดบ้านราม ต.บ้านราม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8571 พืน้ ไม้โรงเรียนบ้านสระนอก ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8572 ฝ้าเพดาน กระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดท่าเสริม ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8573 ทาสีโรงเรียนบ้านปากพรุ ต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8574 ฝาไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนบ้านศาลาแก้ว ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8575 ผนังไม้อัด ประตู พืน้ คสล. ไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนวัดท้ายโนต ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8576 กระเบือ้ งหลังคา พืน้ ปูกระเบือ้ ง ประตู อ่างล้างหน้าโรงเรียนวัดอู่แก้ว ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
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8577 พืน้ คสล. ทรายถม หินคลุกโรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8578 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนวัดปากเหมือง ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8579 พืน้ ไม้ ตงไม้ ฝาไม้ ผนังก่ออิฐ ทาสีโรงเรียนวัดบางตะพาน ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8580 กระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
8581 ถมดินโรงเรียนวัดสระเกษ ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8582 รั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านล้าหัก ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
8583 พืน้ ปูกระเบือ้ ง โถส้วม ประตูโรงเรียนทัศนาวลัย ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
8584 ผนังก่ออิฐ ฉาบปูน คานเสาคสล. รางระบายน้้า ทาสีโรงเรียนวัดวังฆ้อง ต.สามต้าบล อ.จุฬาภรณ์ จ.
นครศรีธรรมราช
8585 เสาเหล็ก ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านชายควน ต.บ้านชะอวด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
8586 พืน้ ปูกระเบือ้ ง กระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านควนโตน ต.สามต้าบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
8587 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเหนือคลอง ต.ทุง่ โพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
8588 ฝ้าเพดาน พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคอพรุ ต.สามต้าบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
8589 ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านวังใส ต.สามต้าบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
8590 ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านไสหินตั้ง ต.ทุง่ โพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
8591 พืน้ ปูกระเบือ้ ง กระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านอายเลา ต.ทุง่ โพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
8592 ฝ้าเพดาน พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคอกวัว ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
8593 เสาตอม่อ พืน้ คสล. ผนังอิฐโปร่ง รางน้้าฝน ทาสี ประตู หน้าต่างโรงเรียนวัดสมควร ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์
จ.นครศรีธรรมราช
8594 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดทุง่ โพธิ์ ต.ทุง่ โพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
8595 ประตู หน้าต่าง พืน้ คสล. ผนังก่ออิฐ ถมหิน ทาสีโรงเรียนบ้านดอนทราย ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.
นครศรีธรรมราช
8596 หน้าต่าง เหล็กดัดโรงเรียนบ้านไสขาม ต.บ้านชะอวด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
8597 รั้วคอนกรีต พืน้ คสล.โรงเรียนวัดชะอวด ต.บ้านชะอวด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
8598 ผนังก่ออิฐ ฉาบปูน ฝาไม้ส้าเร็จรูป ทาสีโรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทศั น์ ต.ทุง่ โพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
8599 พืน้ ปูกระเบือ้ ง โถปัสสาวะ อ่างล้างหน้าโรงเรียนวัดนาหมอบุญ ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000

(8585)
(8586)
(8587)
(8588)
(8589)
(8590)
(8591)
(8592)
(8593)
(8594)
(8595)
(8596)
(8597)
(8598)
(8599)

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 342

หน่วย : บาท

รายการ
(8600)
(8601)
(8602)
(8603)
(8604)
(8605)
(8606)
(8607)
(8608)
(8609)
(8610)
(8611)
(8612)
(8613)
(8614)
(8615)
(8616)
(8617)
(8618)
(8619)
(8620)
(8621)
(8622)
(8623)
(8624)
(8625)
(8626)
(8627)
(8628)

(8629)
(8630)

จานวนเงิน

8600 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8601 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดดอนรักษา ต.ท้องล้าเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8602 ประตู โถส้วม ทาสีโรงเรียนวัดดอนมะปราง ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8603 กระเบือ้ งหลังคา เชิงชายไม้โรงเรียนบ้านทุง่ บก ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
8604 ทาสีโรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8605 ถมดินโรงเรียนบ้านบางปรง ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8606 ทรายถม พืน้ คสล. พืน้ ปูกระเบือ้ ง กระเบือ้ งหลังคา โถส้วม ประตู โรงเรียนบ้านท่าขนาน ต .บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช
8607 กระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดบูรณาวาส ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8608 ถมดินโรงเรียนบ้านหนองนนทรี ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8609 ทาสีโรงเรียนบ้านล้าคลอง ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8610 ทาสีโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
8611 สนาม ถมดินลูกรัง ถมหินคลุก ทางเท้าคสล.โรงเรียนสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ต.แม่เจ้าอยู่หวั อ.เชียรใหญ่ จ.
นครศรีธรรมราช
8612 สนาม ถมดินโรงเรียนบ้านเกาะน้อย ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8613 ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านสุวรรณเขต ต.ทุง่ ใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
8614 สปช. 2/28 ประตู -หน้าต่าง แบบ 017 ประตู - หน้าต่าง โรงเรียนบ้านบางฉาง ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

8615 สปช. 105/29 กระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดาน ประตู - หน้าต่างโรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต ต.เสาเภา อ.สิชล จ.
นครศรีธรรมราช
8616 สปช. 105/29 ฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ ต.ทุง่ ปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
8617 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเขาฝ้าย ต.ทุง่ ใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
8618 อาคารเรียน ป 1 ก. พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
8619 ลานอเนกประสงค์ พืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนวัดเขาน้อย ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
8620 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.102/26 : งานหลังคาโรงเรียนวัดเขาน้อย ต.กะหรอ อ.นบพิต้า จ.นครศรีธรรมราช

200,000

8621 อาคารห้องสมุด พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ประตู โรงเรียนวัดขรัวช่วย ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
8622 อาคารเรียน แบบ ป1ก : พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านพังหรัน ต.นบพิต้า อ.นบพิต้า จ.นครศรีธรรมราช
8623 อาคารเรียน ป 1 ก. หลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดถ้า้ เทียนถวาย ต.ทุง่ ปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
8624 ปรับปรุงรั้ว ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านเผียน ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
8625 อาคาร ป.1 ก 2 หลัง : งานประตู , ้วม
ส่ : งานประตู, อาคารอเนกประสงค์ : งานประตูเหล็กโรงเรียนบ้านนบ ต.
กรุงชิง อ.นบพิต้า จ.นครศรีธรรมราช
8626 อาคารเรียนแบบ 004 : ติดตั้งเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง อาคารเรียนแบบ 017 : ติดตั้งเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง
โรงเรียนวัดนาเหรง ต.นาเหรง อ.นบพิต้า จ.นครศรีธรรมราช
8627 สปช. 2/28 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดประทุมทายการาม ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
8628 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 : งานหลังคา,พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 205/26 : งานประตูโรงเรียนเคียงศิริ ต.นาเหรง อ.นบพิต้า จ.นครศรีธรรมราช

150,000
100,000
150,000
100,000
100,000

8629 หลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดคงคาวดี ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
8630 สปช. 105/29 หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

150,000
150,000

150,000
100,000
100,000
150,000
300,000
100,000
100,000
150,000

100,000
150,000
150,000
150,000
100,000

150,000
200,000
150,000

หน ้าที่ 343

หน่วย : บาท

รายการ
(8631)

จานวนเงิน

8631 อาคาร ป1 ก: งานประตู หน้าต่าง, พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดโรงเหล็ก ต.นบพิต้า อ.นบพิต้า จ.
นครศรีธรรมราช
8632 อาคารเรียน ป 1 ก. หลังคา ประตู - หน้าต่างโรงเรียนวัดชนาราม ต.ทุง่ ปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
8633 อาคารเรียน ป 1 ข. กระเบือ้ งหลังคา สปช. 202/26 กระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดจอมทอง ต.สิชล อ.สิชล จ.
นครศรีธรรมราช
8634 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านในตูล ต.นาเหรง อ.นบพิต้า จ.นครศรีธรรมราช
8635 อาคารเรียน ป 1 ก. พืน้ ปูกระเบือ้ ง อาคารเรียน 017 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม ต.ทุง่
ปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
8636 อาคารเรียน สปช. 105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด ต.ทุง่ ใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
8637 ปูบล๊อกทางเท้าโรงเรียนบ้านทุง่ ครั้ง ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
8638 อาคารเรียนชั่วคราวสามัญ ฝ้าเพดาน อาคารเรียน สปช. 102/26 ประตูโรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทศิ ต.สี่ขีด
อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
8639 อาคารเรียนแบบ 017 ก 2 หลัง : งานประตู-หน้าต่าง, พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ, งานฝ้าเพดาน, งานทาสี อาคาร
เรียนแบบ สปช.105/26 : งานประตู อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 : งานประตู-หน้าต่าง, งานฝ้าเพดาน,
งานทาสี ส้วม : งานประตูโรงเรียนบ้านโรงเหล็ก ต.นบพิต้า อ.นบพิต้า จ.นครศรีธรรมราช

100,000

100,000
150,000
100,000

(8644)

8640 อาคารเรียน ป 1 ก./อาคารส้านักงาน ผนัง ประตู โรงเรียนบ้านไสพลู ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
8641 ปรับปรุงรั้ว ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านพิต้า ต.กรุงชิง อ.นบพิต้า จ.นครศรีธรรมราช
8642 อาคารเรียน ป 1 ก. ทาสี อาคารเรียน สปช. 105/29 ทาสี ปรับปรุงรั้ว ค.ส.ล. โรงเรียนวัดธารน้้าฉา ต.เทพราช
อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
8643 อาคารเรียน แบบ สปช. 105 : งานทาสี
อาคารเรียน แบบ ป.1ก : งานทาสีโรงเรียนวัดเปียน ต.กรุงชิง อ.นบพิต้า จ.นครศรีธรรมราช
8644 อาคารเรียน แบบ 017 : งานทาสี, พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดคงคา ต.กะหรอ อ.นบพิต้า จ.นครศรีธรรมราช

(8645)

8645 อาคารเรียน ป 1 ก. ผนัง ประตู ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

100,000

(8646)
(8647)

8646 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านปากลง ต.กรุงชิง อ.นบพิต้า จ.นครศรีธรรมราช
8647 อาคารเรียน ป 1 ก. ฝ้าเพดาน ทาสี /อเนกประสงค์ สปช.202/26 ประตู /โรงอาหาร รั้วลวดตาข่ายโรงเรียน
บ้านเขาทราย ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
8648 อาคาร สปช. 102/26 หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดปากด่าน ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
8649 อาคารเรียน แบบ 312 : งานหลังคา-รางน้้า
อาคารเรียน แบบ 102/26 : งานฝ้าเพดาน โรงเรียนวัดนากัน ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
8650 อเนกประสงค์ สปช. 201/26 ประตู ทาสี โรงเรียนบ้านน้้าฉา ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
8651 อาคารโรงอาหาร : งานหลังคาโรงเรียนบ้านชุมขลิง ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
8652 อาคารเรียนแบบ ป 1ก : พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านในเขียว 1 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

150,000
100,000

8653 โรงอาหาร พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านน้้าขาว ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
8654 อาคารเรียน แบบ ป 1ก : งานฝ้าเพดาน, พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ, งานทาสีโรงเรียนบ้านในเขียว 2 ต.ทอนหงส์ อ.
พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
8655 อาคารเรียน ป 1 ก.หลังที่ 1 ทาสี อาคารเรียน ป 1 ก.หลังที่ 2 ประตูโรงเรียนบ้านไสเหรียง ต.เปลี่ยน อ.สิชล
จ.นครศรีธรรมราช
8656 อาคารเรียน แบบ ป 1ก : งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดป่ากิ่ว ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

100,000
100,000

(8632)
(8633)
(8634)
(8635)
(8636)
(8637)
(8638)
(8639)

(8640)
(8641)
(8642)
(8643)

(8648)
(8649)
(8650)
(8651)
(8652)
(8653)
(8654)
(8655)
(8656)

150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000

150,000
150,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,000
100,000

หน ้าที่ 344

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(8657)

8657 อาคารเรียน 017 กระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

150,000

(8658)

8658 อาคาร สปช.105/29 2 หลัง : พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ, งานฝ้าเพดาน
โรงเรียนบ้านวังลุง ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
8659 อาคารเรียน ผนัง ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดสุชน ต.ทุง่ ใส อ.สิชล จ.
นครศรีธรรมราช
8660 อาคารเรียน สปช. 104/26 ประตู - หน้าต่าง พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านทุง่ หัวนา ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.
นครศรีธรรมราช
8661 อาคารเรียน แบบ ป1 ก : งานฝ้าเพดาน
อาคารโรงอาหาร : งานหลังคา, งานฝ้าเพดาน
ส้วม : งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดโทเอก ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

150,000

(8662)
(8663)
(8664)

8662 อาคารห้องสมุด ฝ้าเพดาน ผนังโรงเรียนวัดกลาง ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
8663 อาคารเรียน ป 1 ก. พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสีโรงเรียนบ้านเขาใหญ่ ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
8664 อาคารหอประชุม: งานหลังคา, งานฝ้าเพดาน /
อาคารเรียนแบบ 017 : งานหลังคา /
ส้วมแบบ 601/26 : งานหลังคา, งานประตูโรงเรียนวัดเขาขุนพนม ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

150,000
150,000
200,000

(8665)
(8666)

8665 อาคารอเนกประสงค์ พิน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดสุธรรมาราม ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
8666 อาคารเรียน แบบ 105/29: พืน้ ปูกระเบือ่ งเคลือบ / ถนนคอนครีต ค.ส.ลโรงเรียนวัดใหม่ ต.ทอนหงส ์ อ.พรหมคีรี
จ.นครศรีธรรมราช
8667 อาคารเรียน สปช. 105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

150,000
100,000

8668 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29: งานฝ้าเพดาน,งานทาสี / อาคารเรียนแบบ 015 : งานฝ้าเพดาน, งานทาสี
โรงเรียนวัดพรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
8669 ปรับปรุงรั้ว ค.ส.ล. ตามแบบโรงเรียนวัดศิลาชลเขต ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
8670 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 2 หลัง : งานฝ้าเพดาน / สนามเด็กเล่น : งานทาสีโรงเรียนบ้านคลองแคว ต.
พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
8671 อาคารเรียน ป 1 ก. กระเบือ้ งหลังคา พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสีโรงเรียนบ้านปลายทอน ต.ทุง่ ปรัง อ.สิชล จ.
นครศรีธรรมราช
8672 อาคารเรียนแบบ 017 : งานฝ้าเพดาน / โรงอาหาร : งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดเขาปูน ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี
จ.นครศรีธรรมราช
8673 อาคารเรียนแบบ สปช.104/26: งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดสากเหล็ก ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
8674 อาคารเรียน แบบ ป1ก. : พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.
นครศรีธรรมราช
8675 อาคารเรียน แบบ ป1ก : งานหลังคา, งานฝ้าเพดาน, งานรางรับน้้าฝน /
อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานรางรับน้้าฝนโรงเรียนวัดท้าวโทะ ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

150,000

(8676)

8676 อาคารเรียนแบบ ป1ก: พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ,งานทาสี /
โรงอารหาร : พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ /
อาคาร สปช.201 : งานทาสี
โรงเรียนวัดโยธาธรรม ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

100,000

(8677)

8677 ปรับปรุงถนนภายใน ร.ร. เป็นถนน ค.ส.ล.โรงเรียนวัดโมคลาน ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

150,000

(8659)
(8660)
(8661)

(8667)
(8668)
(8669)
(8670)
(8671)
(8672)
(8673)
(8674)
(8675)

150,000
150,000
150,000

150,000

150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 345

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(8678)

8678 อาคารแบบ สปช. 104/26 : พืน้ ปูกระเบือ่ งเคลือบโรงเรียนบ้านท่าม่วง ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

150,000

(8679)

8679 อาคารอเนกประสงค์ โครงหลังคา ผนัง พืน้ ค.ส.ล. โรงเรียนวัดทางขึ้น ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

150,000

(8680)

8680 อาคารเรียน : งานฝ้าเพดาน,งานประตู-หน้าต่าง,งานทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ต.ขนอม อ.ขนอม จ.
นครศรีธรรมราช
8681 อาคารเรียน : พืน้ ปูไม้เนือ้ แข็ง,งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) ต.ขนอม อ.ขนอม จ.
นครศรีธรรมราช
8682 อาคารเรียน 017 กระเบือ้ งหลังคา เชิงชายไม้เนือ้ แข็ง พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว ต.
สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8683 ปรับปรุงถนนภายใน ร.ร. เป็น พืน้ ค.ส.ล. โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8684 อาคารเรียน แบบ ป1ข. 2 หลัง : งานขัดพืน้ ไม้และลงน้้ายาเคลือนเงาไม้ /
อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 : พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนชุมชนวัดบางคู ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.
นครศรีธรรมราช

200,000

8685 อาคารเรียน ป 1 ก. ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านท่าสูง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8686 อาคารเรียน แบบ ป1ก : พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ, งานหลังคาโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.
นครศรีธรรมราช
8687 รั้ว ค.ส.ล. โรงเรียนบ้านสระบัว ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8688 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก: งานทาสีโรงเรียนบ้านคลองเหลง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
8689 อาคารเรียน 017 ผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8690 อาคารเรียน : พืน้ ไม้เนือ้ แข็ง , งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านท่าน้อย ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
8691 รั้ว ค.ส.ล. โรงเรียนบ้านทุง่ ชน ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8692 อาคารเรียนแบบ ป1ก. : งานหลังคา โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
8693 อาคารเรียน สปช. 105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ จมูกบันไดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 ต.ท่าศาลา อ.ท่า
ศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8694 อาคารเรียน แบบ ป1ก : งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทศิ ) ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.
นครศรีธรรมราช
8695 ส้วม โครงหลังคา กระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8696 อาคารเรียน แบบ ป1ก. : งานหลังคา,งานฝ้าเพดาน,งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบ้านวัดใน ต.ขนอม อ.ขนอม จ.
นครศรีธรรมราช
8697 อาคารเรียน แบบป1ก. : งานผนัง, งานทาสีโรงเรียนบ้านในเพลา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
8698 อาคารเรียนแบบ ป1ก. : พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านท่าจันทน์ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

150,000
150,000

8699 อเนกประสงค์ สปช. 203/26 กระเบือ้ งหลังคา /อาคารประกอบ กระเบือ้ งหลังคา / รั้ว ค.ส.ล. โรงเรียนบ้านทุง่
เกราะ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8700 อาคารเรียนแบบ ป1ก. : งานประตู-หน้าต่าง, พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดคีรีวง ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.
นครศรีธรรมราช
8701 อาคารอเนกประสงค์ สปช. 205/26 พืน้ ค.ส.ล. ฝ้าเพดาน พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสี อาคารเรียน 216 ล.
เหล็กดัดประตู - หน้าต่างโรงเรียนปทุมานุกูล ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8702 อาคารเรียนแบบ ป1ก. : ปรับประดับพืน้ , พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ, พืน้ ปูนทรายขัดหยาบทางเท้าโรงเรียนบ้านแขวง
เภา ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

200,000

(8681)
(8682)
(8683)
(8684)

(8685)
(8686)
(8687)
(8688)
(8689)
(8690)
(8691)
(8692)
(8693)
(8694)
(8695)
(8696)
(8697)
(8698)
(8699)
(8700)
(8701)
(8702)

150,000
150,000
150,000
150,000

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
200,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000

100,000
200,000
100,000

หน ้าที่ 346

หน่วย : บาท

รายการ
(8703)
(8704)
(8705)
(8706)
(8707)
(8708)

(8709)
(8710)
(8711)
(8712)
(8713)
(8714)
(8715)
(8716)
(8717)
(8718)
(8719)
(8720)
(8721)
(8722)
(8723)
(8724)
(8725)
(8726)
(8727)

จานวนเงิน

8703 อาคารเรียน สปช. 2/28 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านในถุ้ง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8704 อาคารเรียน ป 1 ก. กระเบือ้ งหลังคา โรงเรียนบ้านหนองหว้า ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8705 อาคารเรียน ประตู - หน้าต่าง โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8706 อาคารเรียนอนุบาล หน้าต่าง ฝ้าเพดาน / ลานอเนกประสงค์ พืน้ ค.ส.ล. / อาคารอเนกประสงค์ พืน้ ค.ส.ล.
ผนังโรงเรียนชุมชนใหม่ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8707 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านพังปริง ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8708 โรงอาหาร : งานหลังคา, งานผนัง, งานประตู-หน้ต่าง / อาคาร 017 : เปลี่ยนกระดานด้าเป็นกระดนไวท์บอร์ด /
บริเวณโรงเรียน : คูระบายน้้า, ท่อระบายน้้าโรงเรียนวัดชลธาราม ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

200,000
100,000
100,000
150,000

8709 อาคารห้องสมุด เสาตอม่อ กระเบือ้ งหลังคา โครงหลังคา ฝ้าเพดาน พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดเทวดาราม
ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8710 อาคารเรียน ป1ก. : งานฝ้าเพดาน,ไม้บวั โรงเรียนบ้านหนับเภา ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8711 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203 : พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านประชาอารี ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.
นครศรีธรรมราช
8712 อาคารเรียน ป 1 ก. กระเบือ้ งหลังคา รางน้้าฝน โรงเรียนวัดจันทาราม ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

150,000

8713 อาคารเรียนแบบ ป1ก. : พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดยางงาม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8714 อาคารเรียน แบบ ป1ก. : งานผนัง, งานประตุ-หน้าต่างโรงเรียนวัดประดู่หอม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.
นครศรีธรรมราช
8715 อาคารเรียน สปช. 102/26 (2 หลัง) หน้าต่าง ทาสี /อาคารเรียน สปช. 105/29 ทาสีโรงเรียนวัดดอนใคร ต.
กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8716 รั้ว ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. โรงเรียนวัดปลักปลา ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8717 ส้วม : งานหลังคา, งานประตู, งานคอนกรีต, งานสุขภัณฑ์และก๊อกน้้าโรงเรียนบ้านฉาง ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช
8718 อาคารเรียน แบบ ป.1ก. : พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ/ สนามฟุตบอล: ถมดินปรับระดับโรงเรียนบ้านปากดวด ต.กลาย
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8719 อาคารเรียน สปช. 105/26 ประตู ทาสี /อาคารเรียน ป 1 ก. ทาสีโรงเรียนวัดน้้าตก ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.
นครศรีธรรมราช
8720 หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ตามแบบโรงเรียนบ้านอินทนิน ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8721 ส้วม : พืน้ ค.ส.ล. ,พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ, งานหลังคา, งานผนัง, งานประตู,งานสุขภัณฑ์, งานทาสีโรงเรียนบ้าน
บ่อกรูด ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8722 อาคารเรียน สปช. 201/26 ผนัง ประตู - หน้าต่างโรงเรียนวัดหญ้าปล้อง ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.
นครศรีธรรมราช
8723 อาคารห้องสมุด โครงหลังคา กระเบือ้ งหลังคา ผนังโรงเรียนวัดนากุน ต .สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

100,000
100,000

8724 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 : งานประตู / อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 : พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ, งานสี
โรงเรียนบ้านเราะ(อุทยั ประชาสรรค์) ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8725 อาคารเรียน ป 1 ก. กระเบือ้ งหลังคา โรงเรียนวัดพระเลียบ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8726 อาคารประกอบ: งานฝ้าเพดาน / อาคาร ป1ก. : งานประตู-หน้าต่าง / อาคาร สปช.102 : งานทาสีโรงเรียนวัดป่า
(โมคลาน) ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8727 ปรับถนนภายใน ร.ร. เป็นพืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนวัดโคกเหล็ก ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

100,000

150,000
150,000

100,000
100,000
150,000

150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000

150,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 347

หน่วย : บาท

รายการ
(8728)

จานวนเงิน

8728 ปรับปรุงถนนภายใน ร.ร. เป็น พืน้ ค.ส.ล. โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.
นครศรีธรรมราช
8729 อาคารเรียนแบบ ป1ก. : งานฝ้าเพดาน,งานแผ่นบังแดด,งานทาสี โรงเรียนบ้านชุมโลง ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.
นครศรีธรรมราช
8730 โรงอาหาร : งานผนัง, งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบ้านปากเจา ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8731 อาคารเรียน สปช. 105/29 ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดยางทอง ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8732 ปรับปรุง ถนนภายใน ร.ร. เป็นพืน้ ค.ส.ล. โรงเรียนวัดนางตรา ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8733 โรงอาหาร: งานหลังคาโรงเรียนบ้านสะพานหัน ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8734 อาคารเรียน เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนวัดสวนหมาก ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8735 สนามเด็กเล่น : งานปรับพืน้ ดิน, งานรั้ว / อาคาร ป1ก. พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านส้านักม่วง ต.ท่าขึ้น อ.
ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8736 อาคารเรียน สปช. 105/29 ประตู - หน้าต่าง / อาคารเรียน ป 1 ก. พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดหมาย ต.ท่า
ขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8737 อาคารเรียน สปช. 102/26 ประตู / อาคารอเนกประสงค์ กระเบือ้ งหลังคา ประตู โรงเรียนบ้านวังหิน ต.ดอน
ตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8738 ส้วม พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ประตู /โรงอาหาร พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ โครงหลังคา พืน้ ค.ส.ล. /อาคารห้องประชุม
พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดพระอาสน์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8739 อาคารเรียน ป 1 ก. กระเบือ้ งหลังคา ประตู - หน้าต่าง โรงเรียนวัดป่า(ท่าขึ้น) ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.
นครศรีธรรมราช
8740 รั้ว ค.ส.ล. แบบมาตรฐาน สพฐ. โรงเรียนวัดสโมสร ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8741 หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
8742 ห้องเรียนปฐมวัย กระจก กรอบบานอลูมิเนียม กุญแจ แผ่นลูกฟูกอลูมิเนียม เหล็กแบน ท่อเหล็ก เหล็กแผ่น
โรงเรียนบ้านสระงาม ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
8743 อาคารเรียนแบบ 017ก ห้องคอมพิวเตอร์ ฝ้าเพดาน ทาสี อาคารเรียน แบบ 017 ทาสี โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ
(บรรพตานุสรณ์) ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
8744 อาคารห้องสมุด ทาสี ประตูฉากพลาสติก ประตูรั้วโรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง
นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
8745 อาคารห้องสมุด หลังคาแผ่นเห็ลรีลอนโรงเรียนวัดหัวงิ้ว ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
8746 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ห้องวิทยาศาสตร์ งานเดินท่อน้้า เหล็กฉาก ไม้อัดยาง ทาสี เทพืน้ ลานโรงเรียน
บ้านคลองม่วง ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
8747 อาคารเรียนแบบ ป.1ก ตึก ห้องคอมพิวเตอร์ ทาสี ประตู หน้าต่าง อาคารห้องสมุด ทาสี ประตู หน้าต่าง อาคาร
หอประชุม ผนังคอนกรีต พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ ต .มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

150,000

(8748)

8748 อาคารเรียนแบบ 017 หลังคากระเบือ้ ง โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ ต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

100,000

(8749)

8749 บ้านพักครู (ห้องดนตรีไทย) พืน้ ปูกระเบือ้ ง ประตู ทาสี สุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านเนินเวียง ต.บางมะฝ่อ อ.โกรก
พระ จ.นครสวรรค์
8750 อาคารเรียนแบบ ป.1 จ ห้องอัจฉริยะ ทาสี ห้องสมุด ทาสีโรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) ต.หัวดง
อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
8751 อาคารห้องสมุด กรอบบานอลูมิเนียม โช้คอัพ กุญแจ แผ่นลูกฟูกอลูมิเนียม วงกบอลูมิเนียม กระจกแผ่นสีชา
โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

100,000

(8729)
(8730)
(8731)
(8732)
(8733)
(8734)
(8735)
(8736)
(8737)
(8738)
(8739)
(8740)
(8741)
(8742)
(8743)
(8744)
(8745)
(8746)
(8747)

(8750)
(8751)

100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
300,000
99,000
147,000
150,000
100,000
150,000
145,600

100,000
100,000

หน ้าที่ 348

หน่วย : บาท

รายการ
(8752)
(8753)
(8754)
(8755)
(8756)
(8757)
(8758)
(8759)
(8760)
(8761)
(8762)
(8763)
(8764)
(8765)
(8766)
(8767)
(8768)
(8769)
(8770)
(8771)
(8772)
(8773)

8752 ศาลาห้องสมุดเคลื่อนที่ หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนวัดเนินมะขามงาม ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
8753 อาคารเรียนแบบ ป.1จ พืน้ ปูกระเบือ้ ง อาคารห้องสมุดสร้างเอง หลังคากระเบือ้ งลอนคู่ ทาสีโรงเรียนบ้านโพธิ์
งาม ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
8754 อาคารเรียนแบบสามัญ หน้าต่างไม้ ประตูไม้อัด พืน้ ไม้เนือ้ แข็ง ทาสีเงาไม้โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์
(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) ต.ปากน้้าโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
8755 อาคารเรียน แบบ ป.พิเศษ ทาสี พืน้ ไม้เนือ้ แข็ง พืน้ ปูกระเบือ้ ง ส้วม แบบ 401 สปช.601/26 หลังคา
กระเบือ้ งลอนคู่ สุขภัณฑ์โรงเรียนเขาทอง ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
8756 อาคารเรียนแบบ สปช 105/26 กระจกบานเลื่อนสีชา ทาสีโรงเรียนวัดสันติธรรม ต.หนองกรด อ.เมือง
นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
8757 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 หลังคาแผ่นเหล็กลีดลอน ฝ้าระแนงเหล็กโรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม ต.บางม่วง
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
8758 อาคารเรียนแบบ 004 กรมสามัญ พืน้ ปูกระเบือ้ ง คอนกรีตโครงสร้างติดดิน ขัดพืน้ ไม้ โรงเรียนอนุบาลเก้า
เลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
8759 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดท่าทอง ต.นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

จานวนเงิน
91,000
100,000
199,000
200,000
150,000
150,000
150,000
150,000

8760 อาคารเรียน แบบ 2/28 ฝ้ากระเบือ้ งโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
8761 อาคารเรียนแบบ ป1ก./1 ทาสี อาคารเรียนแบบ ป1ก./2 ทาสีโรงเรียนวัดหนองกระโดน ต.หนองกระโดน อ.
เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
8762 อาคารเรียน แบบ 017 อาคารเรียน แบบ 017 ประตูบานทึบ ทาสี โรงอาหาร หลังคากระเบือ้ ง ส้วม แบบ สปช.
601/26 ประตูบานทึบโรงเรียนวัดพันลาน ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
8763 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 หลังคากระเบือ้ งลอนคู่ ทาสี โรงเรียนบ้านสระบัว ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะ
คีรี จ.นครสวรรค์
8764 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน โรงเรียนวัดหนองโก ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

199,500
150,000

8765 อาคารเรียนแบบ 017 ฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์ กระเบือ้ งลอนคู่ ทาสีโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง ต.บ้านแก่ง อ.เมือง
นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
8766 อาคารเรียน แบบ 017 ฝ้าเพดาน ผนัง ทาสีโรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
8767 อาคารเรียนแบบ สปร.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี (วัดพระปรางค์เหลือง) ต.ท่าน้้าอ้อย
อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
8768 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ พืน้ ไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านท่าจันทน์ (ส้าลีประชานุเคราะห์) ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.
นครสวรรค์
8769 อาคารเรียน แบบ ป 017 พืน้ คอนกรีต พืน้ ปูกระเบือ้ ง สนามวอลเล่ย์บอล พืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านท่าจันทน์ (ศัก
ดี) ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
8770 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนเขาสามยอด ต.เขากะลา อ.
พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
8771 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 หลังคากระเบือ้ งลอนคู่ อาคารเรียน แบบ ป.1 ก (ตึก) ทาสีโรงเรียนวัดหนอง
พรมหน่อ ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
8772 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนวัดดงกะพี้ ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
8773 อาคารเรียน แบบ ป.1ก(ตึก) หลังคากระเบื้องลอนคู
่
่ ฝ้าเพดาน ประตูโรงเรียนวัดวังหิน ต.วัดไทร อ.เมือง
นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

150,000

150,000
150,000
150,000

100,000
150,000
100,000
100,000
99,000
150,000
149,900
100,000

หน ้าที่ 349

หน่วย : บาท

รายการ
(8774)
(8775)
(8776)
(8777)
(8778)
(8779)
(8780)

(8781)
(8782)
(8783)
(8784)
(8785)
(8786)
(8787)
(8788)
(8789)
(8790)

จานวนเงิน

8774 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ งานฝ้ากระเบือ้ ง พืน้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.
นครสวรรค์
8775 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ประตู ทาสีโรงเรียนวัดหนองโรง ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
8776 อาคารเรียน สปช 105/25 หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ทาสีโรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา ต.หนองปลิง อ.เมือง
นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
8777 อาคารเรียน สปช 105/29 แผงกันแดด แผงลวดตะข่าย ทาสีโรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) ต.บึงเสนาท
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
8778 อาคารเรียนแบบชุมชนสร้างกันเอง หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ฝ้าเพดานโรงเรียนสังข์บญ
ุ ธรรมราษฎร์นุสรณ์ ต.เขา
ดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
8779 อาคารเรียน แบบ 414 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี กระจกเงา ชั้นเหล็ก ประตูมงุ้ ลวด กระจกบานเลื่อนโรงเรียนอนุบาล
นครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
8780 อาคารเรียน สปช. 105/29 เทพืน้ ปูนซีเมนต์ ทาสี อาคารเรียน ป1จ.ตึก เทพืน้ ปูน ทาสี อาคารอเนกประสงค์
สปช.203/26 เปลี่ยนประตูไม้ ทาสี บ้านพักครู ปูกระเบือ้ ง ส้วมแบบ สปช.601/16 หลังที1่ ทาสี ส้วมแบบ สปช.
601/16 หลังที2่ ทาสีโรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

150,000

8781 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนราษฎร์อุทศิ ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.
นครสวรรค์
8782 อาคารเรียน แบบ ป.2ข ผนังไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนประชาอุทศิ ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
8783 อาคารเรียนแบบ ป.1จ หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนวัดดงเมือง ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
8784 อาคารเรียนแบบสร้างเอง พืน้ ปูกระเบือ้ ง ปรับระดับโรงเรียนบ้านแหลมยาง ต .เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

150,000

8785 อาคารเรียนแบบ 017 งานซ่อมประตู ทาสี งานซ่อมหน้าต่าง ทาสี โรงเรียนบ้านท่าเตียน ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.
นครสวรรค์
8786 อาคารเรียนแบบ017 ทาสีฝ้าเพดาน ระเบียงทาสีโรงเรียนวัดบึงน้้าใส ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.
นครสวรรค์
8787 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสี อาคารอนุบาล ทาสีโรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร ต.หนองกระโดน อ.เมือง
นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
8788 อาคารเรียนแบบ017ไม้ พืน้ ปูกระเบือ้ ง อาคารเรียนแบบ017ปูน พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี ส้วมแบบ สปช.604/45
โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
8789 อาคารเรียนแบบ คสล. ทาสีโรงเรียนบ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์) ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

84,000

150,000
150,000
143,600
150,000
300,000
150,000

100,000
99,000
95,000

99,100
100,000
100,000
93,400
100,000

(8791)
(8792)
(8793)
(8794)
(8795)

8790 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข งานหลังคาเหล็กรีดลอนโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี ต.บึงเสนาท อ.เมืองนครสวรรค์ จ.
นครสวรรค์
8791 อาคารเรียนแบบสปช.0105/29 ทาสีโรงเรียนวัดเขามโน ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
8792 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนวัดเนินสะเดา ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
8793 อาคารเรียนแบบ017 หลังคาเหล็กรีดลอน งานฝ้าโรงเรียนบ้านเนินพะยอม ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
8794 ส้วม แบบ สปช.601/26 สุขภัณฑ์ ทาสีโรงเรียนวัดหนองแพงพวย ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
8795 อาคารเรียนแบบ 017 ตึก งานประตู-หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนศึกษาศาสตร์ ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

(8796)

8796 อาคารเรียนแบบ017 ทาสี งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนวัดดอนใหญ่ ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

100,000

100,000
100,000
99,000
89,000
100,000

หน ้าที่ 350

หน่วย : บาท

รายการ
(8797)

จานวนเงิน

8797 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.
นครสวรรค์
8798 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหาดสูง ต.หาดสูง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
8799 อาคารเรียนแบบ สปช.202/26 หลังคากระเบือ้ งลอนคู่ งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดรังงาม ต.พระนอน อ.เมือง
นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
8800 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 พืน้ กระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนวัดหนองเต่า ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

100,000

8801 อาคารเรียนแบบอื่นๆ งานประตูลูกบิดบานพับโรงเรียนวัดใหม่ ต.น้้าทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
8802 อาคาร ป 1 ก ฝ้ากระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนวัดมโนราษฎร์ ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
8803 อาคารเรียน สปช.202/26 ฝ้ายิปซัมบอร์ด อาคารเรียน แบบ ป.1 ก รางน้้าท่อรับน้้าฝนสแตนเลสโรงเรียนบ้าน
บ่อดินสอพอง ต.พหลโยธิน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
8804 อาคารเรียนสปช.017 หลังคากระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนวัดสมานประชาชน ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.
นครสวรรค์
8805 อาคารเรียนแบบ017 ผนังไม้ตีทบั เกล็ด ทาสีโรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

98,000
99,000
100,000

8806 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก พิเศษ ทาสี ลูกกรงบันไดโรงเรียนบ้านห้วยรั้ว (เสนาณรงค์อุปถัมภ์) ต.หนองเต่า อ.เก้า
เลี้ยว จ.นครสวรรค์
8807 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 กั้นห้องประตูกระจก อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.206/26 กั้นห้องประตู
กระจกโรงเรียนวัดท่าโก ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
8808 อาคารเรียนแบบ 017 หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) ต.เกรียงไกร อ.เมือง
นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
8809 อาคารเรียนแบบ ป.1ก พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเขาถ้า้ พระ ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
8810 อาคารเรียนแบบสปช.105/29 ฝ้ากระเบือ้ งโรงเรียนวัดเกาะแก้ว ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
8811 อาคารเรียนแบบ 008 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี มุง้ ลวด อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 งานประตู-หน้าต่างโรงเรียน
วัดวังสวัสดี ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
8812 อาคารเรียนแบบ 071 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี ลานคอนกรีตโรงเรียนบ้านคุ้งวารี ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.
นครสวรรค์
8813 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ ง กั้นห้องกระจก อาคารเรียนแบบ สปช.008 กั้นห้อง-ประตูกระจก
โรงเรียนวัดยางขาว ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
8814 อาคารเรียนแบบ ป 017 หลังคากระเบือ้ ง ผนังยิปซั่ม ทาสีโรงเรียนวัดท่านา ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

100,000

(8815)

8815 ส้วม แบบ สปช.601/26 (2ที)่ หลังคากระเบือ้ ง ส้วม แบบ สปช.601/26 (4ที)่ หลังคากระเบือ้ ง ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียน คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดหนองเขนง ต.หนองกรด อ.เมือง
นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

150,000

(8816)

8816 อาคารเรียนแบบ 004 หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านทุง่ ตาทัง่ (ศิริราษฎร์บ้ารุง) ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.
นครสวรรค์
8817 อาคารเรียนแบบ ป1 จ ฝ้าเพดาน ผนังไม้ตีทบั เกล้ดโรงเรียนวัดทัพชุมพล ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.
นครสวรรค์
8818 อาคารเรียน สปช.105/2529 งานทาสี อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานทาสีโรงเรียนวัดวังไผ่ ต.
นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

100,000

(8798)
(8799)
(8800)
(8801)
(8802)
(8803)
(8804)
(8805)
(8806)
(8807)
(8808)
(8809)
(8810)
(8811)
(8812)
(8813)
(8814)

(8817)
(8818)

100,000
99,000
149,000

100,000
100,000

100,000
100,000
100,000
99,000
99,000
100,000
100,000
100,000

100,000
100,000

หน ้าที่ 351

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(8819)

8819 ส้วม แบบ สปช.601/26 หลังคากระเบือ้ ง พืน้ ปูนทราบ พืน้ ปูเซรามิค ผนังกระเบือ้ ง ประตู อ่างล้างหน้า ทาสี
ส้วม (สร้างเอง 4 ทีน่ งั่ ) หลังคากระเบือ้ ง พืน้ ปูนทราย ผนังคอนกรีต ส้วม แบบ สปช.603/29 หลังคากระเบือง
ทาสี รั้วโรงเรียน ทาสีโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

150,000

(8820)
(8821)

8820 อาคารแบบ ป.1ฉ. พืน้ ไม้ แลกเกอร์เงาโรงเรียนวัดบางไซ ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
8821 อาคารเรียนแบบ 017 หลังคากระเบือ้ งลอนคู่ ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) ต.บางม่วง อ.เมือง
นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
8822 อาคารเรียนแบบ 004 ฝ้ากระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนวัดดอนสนวน ต.ทับกฤชใต้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
8823 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 กั้นห้อง ประตู กระจกโรงเรียนบ้านดอนกระชาย ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.
นครสวรรค์
8824 อาคารเรียนแบบ 017 ฝ้าเพดาน ทาสี อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานบันไดโรงเรียนวัดบ้านลาด ต.บางเคียน อ.
ชุมแสง จ.นครสวรรค์
8825 อาคารเรียนแบบ ป.1 จ. อาคารเรียนแบบ สปช.102 โรงอาหาร งานประตูหน้าต่าง เหล็กดัด พืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนสระวิทยา ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
8826 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านประชาสามัคคี ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
8827 อาคารโรงอาหาร พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนวัดหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
8828 อาคารเรียนแบบ ป1 ก งานประตู-หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
8829 อาคารเรียน ป.1 ก งานหน้าต่าง ประตู มุง้ ลวดโรงเรียนบ้านเขาปูน ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
8830 อาคารเรียนแบบ ป 1 ซ หลังคาสังกะสีโรงเรียนวัดบางเคียน ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
8831 อาคารเรียน ป 1ก ตึก งานหน้าต่างประตู ทาสีโรงเรียนวัดโป่งสวรรค์ ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

100,000
100,000

8832 อาคารแบบ สปช 107 ฝ้าเพดาน ผนังกระเบือ้ งโรงเรียนวัดบางมะฝ่อ ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
8833 อาคารเรียนแบบ สปช 104/26 หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน โครงเหล็กโรงเรียนบ้านบึงหมัน (นิรภัยประชานุเคราะห์)
ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
8834 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ผนังไม้ตีทบั เกล็ด โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน ต.ท่าน้้าอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
8835 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข(ไม้) ฝาไม้ยาง ฝาไม้ไฟเบอร์ ฝ้าเพดาน กระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม ต.
น้้าทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
8836 อาคารเรียนแบบ 017 กระเบือ้ งลอนคู่ งานหน้าต่างบานพับโรงเรียนบ้านบางมะฝ่อ ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.
นครสวรรค์
8837 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ฝ้าเพดาน ผนังไม้อัด ทาสีโรงเรียนวัดหนองคล่อ ต.น้้าทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
8838 อาคารเรียนแบบ ป1ข อาคาร1 งานฝาผนังไม้ ประตู อาคาร2 งานฝาผนังไม้ โรงเรียนบ้านหนองโพลง ต.หนอง
กระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
8839 อาคารเรียน ป.1 ก.4 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านสระเศรษฐี ต.น้้าทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
8840 อาคารเรียนแบบ 017 ขัดพืน้ ไม้ ทาสี อาคารเรียนแบบ สปช.103 ขัดพืน้ ไม้โรงเรียนวัดบางม่วง ต.วัดไทร อ.เมือง
นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
8841 อาคารเรียน แบบ 105/29 ทาสีโรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) ต.ทังกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
8842 อาคารเอกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ทรายถม พืน้ คอนกรีต พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดคลองยาง ต .บางเคียน
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
8843 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/120 หลังคากระเบือ้ ง ประตูเหล็ก ทาสีโรงเรียนบ้านหนองไม้แดง ต.นิคม
เขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
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8844 อาคารเอนกประสงค์ แบบอื่น ๆ (สร้างเอง) พืน้ ปูกระเบือ่ ง แผงลวดตาข่ายโรงเรียนวัดศรีอุทมุ พร ต.หนองกรด อ.
เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
8845 อาคารเอนกประสงค์ แบบ 312 หลังคากระเบือ้ งโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
8846 อาคารเอนกประสงค์ แบบ 203/26 ฝ้าเพดาน หน้าต่าง ประตูโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.
นครสวรรค์
8847 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.204/26 พืน้ คอนกรึตโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ ต.น้้าทรง อ.พยุหะคีรี จ.
นครสวรรค์
8848 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สร้างเอง ฝ้าเพดาน ผนังไม้อัดซีเมนต์โรงเรียนวัดวังยาง ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง
นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
8849 อาคารเอนกประสงค์ แบบ 312 หลังคากระเบือ้ ง พืน้ คอนกรีต พืน้ ปูกระเบือ้ ง ปูกระเบือ้ อ่างล้างจาน ส้วม แบ
สปช.603/29 หลังคากระเบือ้ งโรงเรียนวัดฆะมัง ต.ฆะมัง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
8850 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 เสารั้วคอนกรีต พืน้ ส้าเร็จรูป ท่อนเหล็กกวง พืน้ ปูกระเบือ้ ง ผนัง
คอนกรีต ทาสีโรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์) ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
8851 อาคารโรงอาหาร หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ถมพืน้ โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
8852 อาคารโรงอาหาร พืน้ ปูกระเบือ้ ง ฉาบปูน เดินท่อโสโครก เดินท่้อน้้าดี คอนกรีตโครงสร้างติดติดโรงเรียนวัดปาก
คลองปลากด ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
8853 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดท่าล้อ ต.บางพระหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.
นครสวรรค์
8854 อาคารเอนกประสงค์ แบบ 312 หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านคลองคล้า ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.
นครสวรรค์
8855 ส้วม แบบ สปช.601/26 ประตู สุขภัณฑ์ ทาสี ผนังกระเบือ้ ง พืน้ ปูกระเบือ้ ง อาคารโรงอาหาร แผงลวดตาข่าย
โรงเรียนบ้านเนินศาลา ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
8856 อาคารเอนกประสงค์ แบบ 201/26 หลังคากระเบือ้ ง แผงลวดตาข่าย ทาสี โรงเรียนศรีพลู ราษฎร์สามัคคี ต.
หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
8857 หลังคากันสาดทางเดิน เมทัลชีต โรงเรียนวัดนากลาง ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
8858 รางระบายน้้าโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า 'ประชาประสาทวิทย์' ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
8859 งานระบบท่อระบายน้้าโรงเรียนวัดท่าไม้ ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
8860 เสาธง พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดหาดทรายงาม ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
8861 สนามฟุตบอล รางระบายน้้าโรงเรียนบ้านเนิน ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
8862 สนามบาสเก็ตบอล พืน้ คอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบ้านหนองเต่า ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
8863 สนามวอลเล่ย์บอล พืน้ คอนกรีต โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
8864 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสี ลานกีฬา พืน้ คอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ)์ ต.
เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
8865 สนามเด็กเล๋น หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
8866 รางระบายน้้า ลาน คสล.โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
8867 รั้วโรงเรียนโรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
8868 รั้วคอนกรีตโรงเรียนวัดสุบรรณาราม ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
8869 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)โรงเรียนบ้านซับผักกาด ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
8870 ถนนคอนกรีต โรงเรียนวัดบ้านไร่ ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
8871 อาคารส้านักงาน สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ผนังไม้อัด ฝ้ายิบซั่มบอร์ด ทาสี กระจก ช่องตาข่ายโรงเรียนสพป.
นครสวรรค์ เขต 1 ต.ปากน้้าโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
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จานวนเงิน

8872 อาคารเรียน แบบ ป.1จ ฝ้ากระเบือ้ ง ทาสี รั้วโรงเรียน ทาสี โรงเรียนวัดกลางแดด ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
8873 อาคารเรียน แบบ 008 ดัดแปลง ผนักก่อคอนกรีตบล๊อก ประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนย่านคีรี ต.เขากะลา อ.
พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
8874 อาคารเรียน แบบ 017 ทาสี ทางเท้าผิวพืน้ ทรายล้าง ป.1 ก ตึก ทาสีโรงเรียนวัดศาลาแดง ต.ศาลาแดง อ.โกรก
พระ จ.นครสวรรค์
8875 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนวัดบ้านบน ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
8876 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานเพดานและแผงบังแดด งานหน้าต่าง อาคารเรียนแบบ 017
งานเพดานและแผงบังแดด งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านวังน้้าขาว ต .เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
8877 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง งานพืน้ งานผนัง งาน
ฉาบปูน งานประตู งานหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
8878 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานทาสีโรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา) ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.
นครสวรรค์
8879 ปรับปรุง-ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน
จ.นครสวรรค์
8880 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหินดาด ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
8881 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานหลังคา งานโครงหลังคาโรงเรียนบ้านหนองนมวัว ต.หนองนมวัว อ.
ลาดยาว จ.นครสวรรค์
8882 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ก. งานพืน้ งานโครงหลังคา งานพืน้ งานประตูโรงเรียนบ้านหนองเสือ
ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
8883 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.
นครสวรรค์
8884 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียน ป1 ก. ตึก งานฝ้าเพดาน ห้องส้วม งานหลังคาโรงเรียนบ้านใหม่ (ราษฎร์บรู ณะ)
ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
8885 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานประตูหน้าต่าง ห้องส้วมแบบ 4 ทีน่ งั่ งานหลังคา ห้องส้วมแบบ 5
ทีน่ งั่ งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านมาบแก ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
8886 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านทุง่ ตัน ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

100,000

8887 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานฝ้าเพดาน โรงเรียนวัดคลองสาลี ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.
นครสวรรค์
8888 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุ
ริยศึกษา) ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
8889 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก (หลังที่ 1) งานทาสี งานปูพนื้ อาคารเรียนแบบ ป.1 ก. (หลังที่ 2) งาน
ทาสีโรงเรียนบ้านหนองละมาน ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
8890 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานหน้าต่าง งานพืน้ โรงเรียนวัดด่านช้าง ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
8891 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานทาสี อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ตึก งานทาสีโรงเรียนวัด
คลองสองหน่อ ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
8892 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งานพืน้ โรงเรียนวัดหนองตางู ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.
นครสวรรค์

100,000

100,000
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99,000
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100,000
100,000
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150,000
100,000
100,000
150,000
149,600

หน ้าที่ 354

หน่วย : บาท

รายการ
(8893)
(8894)
(8895)
(8896)
(8897)
(8898)
(8899)
(8900)
(8901)
(8902)
(8903)
(8904)
(8905)
(8906)
(8907)
(8908)
(8909)
(8910)
(8911)
(8912)
(8913)

8893 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารห้องสมุด (แบบสร้างเอง (ถาวร) งานพืน้ โรงเรียนวัดเกาะเปา ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.
นครสวรรค์
8894 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 ก. งานหลังคา งานผนัง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
8895 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารประกอบ(สร้างเอง) งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองจิกรี ต.สร้อยละคร อ.ลาดยาว จ.
นครสวรรค์
8896 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 008 งานผนัง งานทาสีโรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์ ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.
นครสวรรค์
8897 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.108/26 งานพืน้ โรงเรียนวัดจันทร์ทอง ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย จ.
นครสวรรค์
8898 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/28 งานกันสาด งานเทพืน้ งานทาสีโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
(วัดส้มเสี้ยว) ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
8899 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านคลองส้าราญ ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.
นครสวรรค์
8900 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานทาสี งานหลังคาโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส ต.หนองกรด อ.บรรพต
พิสัย จ.นครสวรรค์
8901 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 ก. งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านตะแบกงาม ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.
นครสวรรค์
8902 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานประตู งานเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี ต.บ้านไร่
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
8903 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พิเศษ ICT งานก่อ งานฉาบ งานหน้าต่าง งานประตู งานพืน้
งานทาสีโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
8904 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานฝ้าเพดาน งานทาสี อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งาน
ทาสีโรงเรียนวัดหนองยาว ต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
8905 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานหลังคาโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์
จ.นครสวรรค์
8906 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง (ถาวร) งานพืน้ โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.
นครสวรรค์
8907 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 จ งานพืน้ โรงเรียนบ้านคลองม่วง ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
8908 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/2556/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านเปราะ ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.
นครสวรรค์
8909 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานประตู งานพืน้ อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานพืน้ โรงเรียนวัดเจริญผล
ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
8910 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร (สร้างเอง) งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.
ลาดยาว จ.นครสวรรค์
8911 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง (ถาวร) งานหลังคา งานฝ้าโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี ต.บึงปลาทู
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
8912 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านปางขนุน ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.
นครสวรรค์
8913 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองไม้ ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.
นครสวรรค์

จานวนเงิน
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(8914)

8914 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานหลังคาโรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

150,000

(8915)

8915 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 205/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) ต.แม่เปิน
อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
8916 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานหลังคา โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย จ.
นครสวรรค์
8917 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานประตู โรงเรียนจันทราราษฎร์ ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.
นครสวรรค์
8918 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สร้างเอง (ถาวร) งานทาสีโรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.
นครสวรรค์
8919 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 ก.งานหลังคา งานพืน้ งานสี งานผนัง งานรากฐานโรงเรียนวัดสระแก้ว
ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
8920 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ข งานประตูหน้าต่าง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองน้้าแดง ต.บ้านไร่
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
8921 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านปางสุด ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

200,000

8922 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานก่อผนัง งานฉาบ งานพืน้ งานฝ้า งานประตูหน้าต่าง อาคารเรียน
แบบ สปช.103/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านวังชุมพร ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
8923 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานทาสี งานฝ้าเพดาน งานประตุหน้าต่างโรงเรียนวัดใหม่สามัคคี ต.
ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
8924 ปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องศิลปะและคหกรรม งานหลังคา งานเทพืน้ งานผนัง งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด
ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
8925 ปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องคหกรรมแบบ(สร้างเอง) งานหลังคาโรงเรียนบ้านคลองน้้าโจนสาขาบ้านสระหลวง ต.แม่
วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
8926 ปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องสมุดแบบ (สร้างเอง) งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานประตูหน้าต่าง งานผนังโรงเรียนบ้านวัง
ส้าราญ ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
8927 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารห้องสมุดแบบสร้างเอง (ถาวร) งานทาสี งานฝ้าเพดาน งานหลังคาโรงเรียนวัดหนองไร่
ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
8928 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 105/29 งานหลังคา งานโครงเหล็ก งานทาสีโรงเรียนไตรประชาสามัคคี ต.
วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
8929 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนวัดจิกลาด ต.หนองตางู อ.บรรพต
พิสัย จ.นครสวรรค์
8930 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง (ถาวร) งานฝ้าเพดาน โรงอาหารแบบสร้างเอง งานหลังคาโรงเรียน
บ้านยอดห้วยแก้วสาขาบ้านปางข้าวสาร ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
8931 ปรับปรุง-ซ่อมแซม ลาน คสล. อาคารโรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.
นครสวรรค์
8932 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานตะแกรงลวด งานทาสี อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
งานตะแกรงลวด งานทาสี อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานตะแกรง งานทาสี อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
งานเหล็กโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

200,000

8933 ปรับปรุง-ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 017 งานทาสี อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านตลุก
ข่อยน้้า ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

150,000
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หน ้าที่ 356

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(8934)

8934 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานทาสีโรงเรียนบ้านศรีทอง ต.ห้วยน้้าหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

150,000

(8935)

8935 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานหลังคา อาคารโรงอาหารแบบสร้างเอง งาน
หลังคา อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานพืน้ โรงเรียนบ้านดงสีเสียด ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
8936 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารประกอบ(โรงฝึกงาน) งานรั้วตาข่าย งานก่อผนัง งานพืน้ อาคารอเนกประสงค์ งานลวด
ตาข่ายโรงเรียนบ้านวังหิน ต.ห้วยน้้าหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
8937 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารประกอบ (โรงอาหาร) งานผนังโรงเรียนวัดท่าแรต ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.
นครสวรรค์
8938 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.201/26 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานพืน้ งานหลังคา
โรงเรียนบ้านคลองน้้าโจน ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
8939 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารประกอบโรงอาหาร(แบบสร้าเอง) งานพืน้ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ ต.สระแก้ว อ.
ลาดยาว จ.นครสวรรค์
8940 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ ต.อ่างทอง อ.บรรพต
พิสัย จ.นครสวรรค์
8941 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคาร สปช.601 (ส้วม) งานหลังคาโรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม ต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.
นครสวรรค์
8942 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านทุง่ รวงทอง ต.
เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
8943 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารห้องสมุด (สร้างเอง) งานหลังคา งานทาสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว ต.แม่
เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
8944 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานทาสีโรงเรียนบ้านท่าตะโก ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

150,000

8945 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนวัดคลองธรรม ต.หนองกรด
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
8946 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารห้องสมุด งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองช้านาญ ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.
นครสวรรค์
8947 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานประตู งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองคล้า
ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
8948 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบสปช.202/26 งานพืน้ โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร ต.ลาดยาว อ.
ลาดยาว จ.นครสวรรค์
8949 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนวัดสวนขวัญ ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว
จ.นครสวรรค์
8950 ปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องสมุด งานประตู งานหน้าต่าง งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนวัดบ้านคลอง ต .อ่างทอง อ.บรรพต
พิสัย จ.นครสวรรค์
8951 ปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ งานประตูหน้าต่าง งานฝ้าเพดาน งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองแฟบ ต .บ้านไร่
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
8952 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) งานหลังคา อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานพืน้ อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองจิก ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
8953 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานพืน้ โรงเรียนวัดเขาสมุก ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว
จ.นครสวรรค์
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8954 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26งานผนัง งานทาสี รั้วโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนวัด
หนองกระทุม่ ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
8955 ปรับปรุง-ซ่อมแซมโรงอาหาร(สร้างเอง) งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
8956 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง(ถาวร) งานประตูหน้าต่าง งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองบอน
ใต้ ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
8957 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารห้องสมุด งานหลังคา งานประตูหน้าต่างโรงเรียนวัดหนองปลาไหล ต.ด่านช้าง อ.
บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
8958 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารประกอบห้องสมุด งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ ต .แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.
นครสวรรค์
8959 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารประกอบโรงอาหารแบบสร้างเอง (ถาวร) งานก่อผนัง งานพืน้ งานประตูโรงเรียนบ้าน
เนินใหม่ ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
8960 ปรับปรุง-ซ่อมแซมโรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนือ้ ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
8961 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบอื่น (แบบสร้างเอง) งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานผนัง งานประตู
หน้าต่าง งานเสา งานทาสีโรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม ต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
8962 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 (ห้องวิทยาศาสตร์ ) งานหลังคา งานพืน้ งานประตูหน้าต่าง
โรงเรียนบ้านดอนพลอง ต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
8963 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.205/29 งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ ต.แม่เปิน
อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
8964 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานแผงลวดตาข่ายโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.
ลาดยาว จ.นครสวรรค์
8965 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองน้้าเขียว ต.ท่า
งิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
8966 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบ้านชุมม่วง ต .ชุมตา
บง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
8967 ปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องส้วม (หลังที่ 1 ) งานหลังคา ห้องส้วม (หลังที่ 2) งานหลังคาโรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระ
ยาลับแล ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
8968 ปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องสมุด งานพืน้ งานหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนวัดวิวิตตาราม ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
8969 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานทาสีโรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย ต.ห้วยน้้าหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

100,000

8970 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานทาสีโรงเรียนบ้านดงคู้ ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
8971 ปรับปรุง-ซ่อมแซม แผงกั้นอาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนวัดตาสังใต้ ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
8972 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานฉาบ งานประตูหน้าต่าง งานหลังคาโรงเรียน
อนุบาลชุมตาบง ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
8973 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 งานหลังคา งานฝ้าโรงเรียนวัดบ้านไผ่ ต.ตาสัง อ.
บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
8974 ปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องส้วม งานพืน้ ทีจ่ อดรถจักรยานนักเรียน งานพืน้ โรงเรียนบ้านลานตะแบก ต .แม่วงก์ อ.แม่
วงก์ จ.นครสวรรค์
8975 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานพืน้ งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียน
บ้านปางสวรรค์ ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
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8976 ปรับปรุง-ซ่อมแซม ลาน คสล. โรงเรียนบ้านวังซ่าน ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
8977 ปรับปรุง-ซ่อมแซมบ้านพักครู แบบสร้างเอง(ถาวร) งานหลังคา งานผนัง งานฝ้าเพดาน งานพืน้ โรงเรียนบ้าน
ตะกรุด ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
8978 ปรับปรุง-ซ่อมแซมบ้านพักครูแบบสร้างเอง (ถาวร) งานหลังคา งานเสา งานเหล็กโรงเรียนบ้านคลองไทร ต.แม่เลย์
อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
8979 ปรับปรุง-ซ่อมแซมบ้านพักครูแบบสร้างเอง (ถาวร) งานหลังคา งานเสา งานเหล็กโรงเรียนบ้านคลองไทร สาขา
บ้านใหม่แม่เรวา ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
8980 ปรับปรุง-ซ่อมแซมบ้านพักครู งานทาสี งานหลังคา งานพืน้ สุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ ต .แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.
นครสวรรค์
8981 ปรับปรุง-ซ่อมแซมบ้านพักครูแบบกรมสามัญ (รื้อย้าย) งานหลังคา งานเหล็ก งานประตูหน้าต่าง งานพืน้ โรงเรียน
บ้านปางชัย ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
8982 ปรับปรุง-ซ่อมแซม ลาน คสล.โรงเรียนวัดบ้านวังดินดาด ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
8983 ปรับปรุง-ซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งานรากฐานรั้วโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
8984 ปรับปรุง-ซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านทุง่ แม่น้าน้อย ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
8985 ปรับปรุง-ซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งานคอนกรีตโรงเรียนวัดสังฆวิถี ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
8986 ปรับปรุง-ซ่อมแซม ลาน คสล.โรงเรียนบ้านปางงู ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
8987 ปรับปรุง-ซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งานคอนกรีตโรงเรียนวัดบ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
8988 ปรับปรุง-ซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งานทาสี งานตาข่าย ป้ายชื่อโรงเรียน งานก่ออิฐ งานฉาบ งาน คสล .โรงเรียนบ้าน
เทพมงคลทอง ต.แมาวงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
8989 ปรับปรุง-ซ่อมแซมงานรั้วโรงเรียน งานเสา งานลวดหนามโรงเรียนบ้านดอนจังหัน ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.
นครสวรรค์
8990 ปรับปรุง-ซ่อมแซมงานพืน้ คสล.โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บ้ารุง ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
8991 ปรับปรุง-ซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนวัดสวนหลวง ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
8992 ปรับปรุง-ซ่อมแซม คสล.โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ต.ห้วยน้้าหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
8993 ปรับปรุง-ซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งานลวดตาข่าย เหล็ก ทาสีโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.
นครสวรรค์
8994 ปรับปรุง-ซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งานรากฐานโรงเรียนบ้านตะเคียนงาม ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
8995 ปรับปรุง-ซ่อมแซมทีแ่ ปรงฟัน งานพืน้ งานหลังคา คสล. ทีจ่ อดรถจักรยานนักเรียน งานพืน้ ห้องสหกรณ์ร้าน งาน
หลังคา โรงเรียนวัดหนองกรด ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
8996 ปรับปรุง-ซ่อมแซมบริเวณเสาธงอาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พฒ
ั นา ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.
นครสวรรค์
8997 ปรับปรุง-ซ่อมแซม โรงจอดรถ งานโครงหลังคาโรงเรียนสพป.นครสวรรค์ เขต 2 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.
นครสวรรค์
8998 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ทาสี อาคารเรียน แบบ ป1ก ทาสีโรงเรียนวัดท่างิ้ว ต.ท่า
งิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
8999 ปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องน้้า แบบสปช.601/26 สุขภัณฑ์ คสล. งานพืน้ งานผนังโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์
ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
9000 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ต.ชุมตาบง อ.
ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
9001 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานพืน้ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.
นครสวรรค์

จานวนเงิน
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
200,000
150,000
150,000
100,000
300,000
100,000
150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 359

หน่วย : บาท

รายการ
(9002)

จานวนเงิน

9002 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 203/26 งานหลังคาโรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทศิ ต.หูกวาง อ.
บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
9003 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 017 งานหลังคาโรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทศิ ) ต.หูกวาง อ.
บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
9004 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานพืน้ โรงเรียนวัดบ้านพลัง ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

100,000

99,000

(9009)
(9010)

9005 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านทุง่ ท่าเสา ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
9006 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 105/29 งานพืน้ โรงเรียนวัดเทพสถาพร ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
9007 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 งานหลังคาโรงเรียนวัดมาบมะขาม ต.เจริญผล อ.
บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
9008 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารประกอบ (โรงอาหาร) งานพืน้ โรงเรียนวัดบ้านแดน ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.
นครสวรรค์
9009 ปรับปรุง-ซ่อมแซม ลาน คสล.โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
9010 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

(9011)

9011 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ข งานฝ้าโรงเรียนวัดคลองจินดา ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

100,000

(9012)

9012 ปรับปรุง-ซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียน งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนวัดศรัทธาราม ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.
นครสวรรค์
9013 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.201/26 งานเหล็ก งานหลังคาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59
(วัดสังขวิจิตร) ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
9014 ปรับปรุง-ซ่อมแซม ลาน คสล. บริเวณรอบอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง ต.บ้านแดน อ.
บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
9015 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานพืน้ โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
9016 ปรับปรุง-ซ่อมแซมโรงฝึกงาน งานหลังคาโรงเรียนวัดประสาทวิถี ต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
9017 ปรับปรุง-ซ่อมแซมโรงรถโรงเรียน งานหลังคา งานเหล็ก งานพืน้ คสล.โรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) ต.
บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
9018 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนบ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม ต .แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.
นครสวรรค์
9019 ปรับปรุง-ซ่อมแซม ห้องส้วมแบบ 604/45 งานหลังคา งานพืน้ สุขภัณฑ์โรงเรียนวัดบ้านวัง ต.ตาสัง อ.บรรพต
พิสัย จ.นครสวรรค์
9020 ทาสีน้าอะครีลิคอาคารเรียน โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
9021 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม, เปลี่ยนชุดปรับตูอลูมิเนียม, ปูพนื้ กระเบือ้ ง
เคลือบโรงเรียนชุมชนบ้านน้้าวิ่ง ต.ล้าพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
9022 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 008 งานทาสีภายนอกอาคารรเรียนโรงเรียนบ้านหนองพิกุล (วิชิตนาคอุปถัมถ์) ต.
หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
9023 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสันโค้งกระบือ้ งลอนคู่ ขอยึดกระเบือ้ ง
ลอนคู่ งานฝ้าเพดาน เปลี่ยนบานประตูไม้ยางโรงเรียนอุดมพัฒนา ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

100,000

(9003)
(9004)
(9005)
(9006)
(9007)
(9008)

(9013)
(9014)
(9015)
(9016)
(9017)
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(9021)
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(9023)

150,000
150,000

100,000
150,000
99,900
100,000
100,000

100,000
150,000
100,000
99,000
150,000
100,000
99,000
150,000
150,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 360

หน่วย : บาท

รายการ
(9024)
(9025)
(9026)
(9027)
(9028)
(9029)
(9030)

(9031)
(9032)
(9033)
(9034)
(9035)
(9036)

(9037)
(9038)
(9039)
(9040)

(9041)
(9042)

จานวนเงิน

9024 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก, ป1 ก ดัดแปลง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านด้ารงรักษ์ (ประชาอุทศิ ) ต.อุดมธัญญา อ.
ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
9025 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 008 งานกระเบือ้ งมุงหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลตากฟ้า ต.ตากฟ้า อ.
ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
9026 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน-อาคารเรียน งานทาสีภายนอก-ภายในโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พนั ลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์)
ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
9027 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 จ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ ต.สุขส้าราญ อ.ตากฟ้า จ.
นครสวรรค์
9028 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.2545 งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดประชาสรรค์ ต.สุขส้าราญ อ.ตากฟ้า
จ.นครสวรรค์
9029 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก(ตึก) งานทาสีภายนอก และปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
9030 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ,ครอบสันโค้งกระเบือ้ งลอนคู่ แปหลังคา
ส้าเร็จรูป สกรูยึดแปรกาวาไนท์, ขอยึดกระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา ต.ทุง่ ทอง อ.หนองบัว จ.
นครสวรรค์

150,000

9031 ปรับปรุงซ่อมซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
9032 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ พืน้ ไม้แดงเข้าลิ้นบนตงไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านวังใหญ่ (ราษฎร์บ้ารุง) ต.วัง
บ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
9033 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ งานประตูบานเลื่อน,งานบานติดตายมีลูกฟูกด้านล่าง, งานกระจกติดตาข่ายช่อง
แสงด้านบนโรงเรียนบ้านล้าพยนต์ ต.ล้าพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
9034 อาคารเรียน งานทาวีน้าอะครีลิคผนัง ภายใน-ภายนอก งานทาสีน้ามันบานประตู -หน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองดู่
ต.ทุง่ ทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
9035 ปรับปรุงเทคอนกรีต และทาสีอาคารประกอบ งานคอนกรีต , งานทาสีโรงเรียนบ้านไตรคีรี ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า
จ.นครสวรรค์
9036 ห้องพิเศษ(ห้องประชุม ) งานผนัง, งานทาสี ติดตั้งหน้าต่างประจกบานเลื่อนอลูมิเนียม,ติดตั้งประตูกระจกบาน
เลื่อนอลูมิเนียม,ติดตั้งเหล็กดัดครอบหน้าต่าง,ติดตั้งแผงกระจกและแผงอลูมิเนียมสีชา,ประตูบานเลื่อน งานหลัง
เมลธัลชีทโรงเรียนสระงาม ต.ห้วยใหญ่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

100,000
100,000

9037 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ(อาคารอเนกประสงค์) งานโครงหลังคา, งานทาสี, งานฝ้าเพดาน
โรงเรียนบ้านพุมะค่า ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
9038 ซ่อมแซมสนาม รั้ว อื่น ๆ เสารั้ว ,เหล็กกล่องฅ เมทัลชีส,ลวดหนาม และประตูเลื่อนโรงเรียนม่วงน้อยประชา
สามัคคี ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9039 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ งานปรับพืน้ เทคอนกรีต พืน้ ขัดมัน ฝ้าเพดาน ฝา หลังคา, อาคารเรียนฝ้าเพดาน
งานทาสีโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
9040 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/26 งานพืน้ ,งานกระเบือ้ ง,งานอิฐ,งานเปลี่ยนบานประตู,งานเปลี่ยนโถส้วม,
งานเทพืน้ คอนกรีต,งานทาสี,งานอ่างล้างหน้า,สปช.604/45 งานปูกระเบือ้ ง,งานก่ออิฐ,งานเปลี่ยนประตู,งาน
เปลี่ยนโถส้วม,งานเทพืน้ ,งานทาสี,งานอ่างล้างหน้าโรงเรียนบ้านตุ๊กแก ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

100,000

9041 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ แบบ 4 ห้องเรียน งานมุงหลังคาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.พนมรอก อ.ท่า
ตะโก จ.นครสวรรค์
9042 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน งานเปลี่ยนพืน้ ไม้โรงเรียนบ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี) ต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโก จ.
นครสวรรค์

100,000

150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000

150,000
150,000
100,000
150,000

100,000
150,000
150,000

100,000

หน ้าที่ 361

หน่วย : บาท

รายการ
(9043)

จานวนเงิน

9043 อาคารเรียน งานฝ้าเพดานกระเบือ้ งแผ่นเรียบ.ไม้แปรโรงเรียนบ้านคลองก้าลัง ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.
นครสวรรค์
9044 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์ งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง ต.สายล้าโพง อ.ท่าตะโก จ.
นครสวรรค์
9045 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ เพือ่ พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ งานกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดคร่อเรียงราย
ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
9046 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ (ห้องคอมพิวเตอร์ ) งานติดตั้งหน้าต่าง กระจก, งานติดตั้งแผ่นกระจก, งานติดตั้งสาย
แลนส์ , งานทาสีหอ้ งคอมพิวเตอร์ ,งานติดตั้งเหล็กดัดโรงเรียนวังวิทยา ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

150,000

9047 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ กระเบือ้ งเพือ่ พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ,งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียน
บ้านคลองบอน ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
9048 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็๋ก ,งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัด
สายล้าโพงกลาง ต.สายล้าโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
9049 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(ชมรมครู) งานฝา, งานฉาบ ,งานทาสีโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ต.ท่าตะโก อ.ท่า
ตะโก จ.นครสวรรค์
9050 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด งานประตู , งานฝ้า, งานกรุผนัง, งานหน้าต่าง, งานหน้าต่างห้องประชุมโรงเรียนบ้าน
เขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทศิ ) ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
9051 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานคอนกรีต ,งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย ต.
วังใหญ่ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
9052 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ งานหน้าต่างบานเลื่อนกระจก, งานช่องลมกระจก, งานทาสีภายในโรงเรียน
บ้านปากง่าม ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
9053 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองหลวง ต .หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

150,000

9054 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านลาด (ราษฎร์บ้ารุง) ต.
หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
9055 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบการ ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานไฟฟ้าโรงเรียนบ้านช่องคีรี ต .ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.
นครสวรรค์
9056 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบและงานทาสีโรงเรียนวัดช่องแกระ ต .วังมหากร อ.ท่า
ตะโก จ.นครสวรรค์
9057 อาคารเรียน เปลี่ยนบานประตูทบึ ไม้เนือ้ แข็ง งานทาสีภายนอก งานทาสีน้ามัน , งานเทพืน้ คอนกรีต รางระบายน้้า
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
9058 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานเปลี่ยนไม้พนื้ ระเบียงหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเขาค้างคาว
ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
9059 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหน้าต่าง บานเลื่อนกระจก งานประตูบานสวิงกระจก และอาคาร
อเนกประสงค์ งานประตูบานเลื่อนกระจก งานหน้าต่างบานเลื่อนกระจกโรงเรียนวัดดอนคา ต.ดอนคา อ.ท่า
ตะโก จ.นครสวรรค์

100,000

(9060)

9060 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนวัดท่าตะโก ต .ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

100,000

(9061)

9061 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านนาขอม ต .นาขอม อ.ไพศาลี จ.
นครสวรรค์

150,000

(9044)
(9045)
(9046)

(9047)
(9048)
(9049)
(9050)
(9051)
(9052)
(9053)
(9054)
(9055)
(9056)
(9057)
(9058)
(9059)

100,000
100,000
150,000

100,000
200,000
150,000
100,000
100,000
150,000

100,000
100,000
100,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 362

หน่วย : บาท

รายการ
(9062)
(9063)
(9064)
(9065)
(9066)
(9067)
(9068)
(9069)
(9070)
(9071)
(9072)
(9073)
(9074)
(9075)
(9076)

(9077)
(9078)
(9079)
(9080)
(9081)
(9082)
(9083)
(9084)

จานวนเงิน

9062 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ต .หัวถนน
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
9063 ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล และห้องพยาบาลเหล็กซี สีทาเลห็ระบบ Polyurethane-M-Guard Red Oxide, ขอ
ยึดกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
9064 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมระหว่างอาคาร สปช.105/29 งานพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านพนมรอก
ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
9065 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ(ห้องสมุดโรงเรียน) งานกันสาด,งานหน้าต่าง,งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ
(รัฐประชาชนูทศิ ) ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
9066 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบสปช.205/26 งานเปลี่ยนลวดตาข่าย, งานทาสี,งานเปลี่ยนบานประตู
, งานเปลี่ยนแผงกันแดด,งานกระเบือ้ ง, โรงเรียนบ้านท้านบ ต.ท้านบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
9067 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนวัดเขาเจดีย์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9068 ซ่อมแซมห้องปฎิบตั ิการคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนบานประตู พร้อมอุปกรณ์ ,เปลี่ยนหน้าต่างกระจกบานเลื่อน
อลูมิเนียม กระจกสีชาพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
9069 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบ้านสระแก้ว ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9070 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านชอนเดื่อ (ส้านักงานสลากกิน ต.ตาคลี
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9071 โรงอาหาร งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ต.ทุง่ ทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
9072 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ ต .ตาคลี อ.
ตาคลี จ.นครสวรรค์
9073 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด งานบุผนังกระจก, งานประตูกระจก,งานบุผนังยิปซั่ม ,งานทาสีภายในโรงเรียนวัด
หนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9074 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาเมทัลชีทโรงเรียนห้วยวารีใต้ ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
9075 ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณหน้าห้องเรียน อาคาร สปช.105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดเขาวง ต.ช่อง
แค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9076 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ(ห้องน้้า) งานทาสีน้าอะครีลิก ปูกระเบือ้ งเคลือบ บานประตูไม้อัด
อ่างล้างหน้า ก๊อกน้้าส้าหรับอ่างล้างหน้า และงานทาสีน้าพลาสติกของบ้านพักครูแบบกรมสามัญ บ้านพักครู แบบ
สปช.301/26โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

100,000

9077 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ(ส้วม) งานกระเบือ้ ง, งานหลังคา,งานประตู, งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ,งานโถ
ส้วม,งานทาสี, และรั้ว งานรั้วมาตรฐานแบบโปร่งโรงเรียนวัดหนองตะโก ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9078 อาคารเรียน เปลี่ยนโครงหลังคา, หลังคาเมทัลชีลโรงเรียนวัดป่าเรไร ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
9079 อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนบานประตูทบึ ไม้สัก ท่อผนังปูน งานฉาบ เสาเอ็นโรงเรียนบ้านดง
จันท้า ต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
9080 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน งานกระเบือ้ งแผ่นเรียบ, งานทาสี, งานฝาโรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม ต.หนองโพ อ.ตา
คลี จ.นครสวรรค์
9081 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานทาสีโรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์ ต.หัวหวาย อ.
ตาคลี จ.นครสวรรค์
9082 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนวัดเขาฝา ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9083 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน งานเทพืน้ คอนกรีตโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า โรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
9084 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (โรงอาหาร) งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านดงมัน ต.จันเสน อ.ตาคลี
จ.นครสวรรค์

100,000

150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000

100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 363

หน่วย : บาท

รายการ
(9085)

จานวนเงิน
150,000

(9102)

9085 อาคารเรียน งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ่ งลอคู่ หลบ (ซ้าน-ขวา) ขอยึดกระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐ
พรมมณีอุทศิ ) ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
9086 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานทาสี ,งานหลังคา,งานประตูหน้าต่างโรงเรียนวัดหนองหม้อ ต.
หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9087 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานฝ้าโรงเรียนบ้านโคกกระดี่ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9088 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ(ส้วม) งานทาสีน้า งานผนังก่ออิฐ งานวางท่อเหล็กกลวง
สี่เหลี่ยมผืนผ้าโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
9089 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองไม้แดง ต .หนองโพ อ.
ตาคลี จ.นครสวรรค์
9090 อาคารเรียน งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสันโค้ง งานฝ้าเพดาน รั้วโรงเรียน เหล็กเส้นกลม ผิวเรียบ
ช่องตาข่าย ผนังก่ออิฐดินเผาโรงเรียนวัดพนมเศษ ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
9091 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนอนุบาลตาคลี (ทหารอากาศบ้ารุง) ต.ตา
คลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9092 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี ต .โพธิ์
ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
9093 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว งานกระเบือ้ ง,งานฝา,งานฝ้า, งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน ต.
ห้วยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9094 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเขาน้อย ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
9095 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ มุงหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ ต .โพธิ์ประสาท
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
9096 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบ้านกกกว้าว ต .พรหมนิมิตร อ.ตาคลี จ.
นครสวรรค์
9097 อาคาอเนกประสงค์ งานรื้อถอน งานหลังคา งานทาสีภายใน-ภายนอกโรงเรียนบ้านวังแรง ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก
จ.นครสวรรค์
9098 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานเปลี่ยนเสาคอนกรีต , งานเคลือบเงาไม้พนื้ อาคารเรียน,งานฝาผนังโรงเรียนบ้าน
หนองเต็งรัง ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9099 อาคารเรียน งานทาสีภายนอกโรงเรียนวัดหนองเบน ต.สายล้าโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
9100 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านใหม่ ต.ส้าโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
9101 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานปูพนื้ กระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนบ้านห้วยน้้าลาด ต .ไพศาลี อ.
ไพศาลี จ.นครสวรรค์
9102 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดบ่อนิมิต ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

(9103)

9103 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ต .ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

100,000

(9104)

9104 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตหน้าอาคาร งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเขาธรรมบท ต .ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.
นครสวรรค์
9105 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองพังพวย ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9106 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนวัดสว่างวงษ์ (ตาคลีประชานุกูล) ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9107 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
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จานวนเงิน

9108 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานปูกระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนบ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์
ต.ส้าโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
9109 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ งานผนังกระจก, งานประตูกระจกบานเลื่อนโรงเรียนวัดช่องแค ต.พรหมนิมิต
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9110 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานทาสีโรงเรียนบ้านวังคาง ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9111 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน งานประตู ,งานทาสีโรงเรียนบ้านโคกกร่าง ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9112 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานมุงหลังคา งานพืน้ งานโครงเหล็กโรงเรียนวัดหนองเสือ ต .โคก
เดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
9113 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน, งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดหนองสีนวล ต.ตาคลี
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9114 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 10ห้องเรียน งานประตู , งานประตูกระจก,งานหน้าต่างกระจก
และอาคารเรียน สปช.105/29 8 ห้องเรียน งานประตูโรงเรียนวัดจันเสน ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9115 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ(อาคารอเนกประสงค์) งานปูกระเบือ้ งเคลือบ งานทาสีโรงเรียนบ้านวังกระโดน
น้อย ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
9116 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสี, งานประตูไม้อัดโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ต.ห้วยหอม อ.
ตาคลี จ.นครสวรรค์
9117 อาคารเรียน ปูกระเบือ้ งพืน้ ห้องเรียน, บันได อาคารห้องสมุด เทพืน้ คอนกรีต ,ปูกระเบือ้ งพืน,งานผนังคอนกรีต ,
งานฉาบ เปลี่ยนโถส้วมพร้อมอุปกรณ์ครบชุดโรงเรียนวัดส้าโรงชัย ต.ส้าโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

100,000

9118 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสี , งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ,โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี
จ.นครสวรรค์
9119 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโค้งสวอง ต .โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.
นครสวรรค์
9120 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนวัดทุง่ ทะเลทราย ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9121 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ตาข่าย ฐานรากมีเสาเข็ม โรงเรียนบ้านลาดตะกุด (สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) ต.ห้วย
หอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9122 อาคารเรียน งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านเขาช้างฟุบ ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.
นครสวรรค์
9123 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารเรียน แบบ ป.1 ช และโรงอาหาร (โรงฝึกงาน) โรงเรียนบ้าน
ตะคร้อ(รัฐประชาชนูทศิ ) ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
9124 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ต.ลาด
ทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9125 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบสปช.103/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเขาปูน ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.
นครสวรรค์
9126 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) ต.หนองโพ
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9127 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนวัดห้วยดุก ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9128 ปรับปรุงโรงอาหารแบบสร้างเอง งานหลังคา งานปูกระเเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านห้วยน้้าพุประชาพัฒนา ต .วัง
ข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
9129 ปรับปรุ้งซ่อมแซมห้องเรียน งานทาสี ,งานประตู,งานหน้าต่าง,งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองแอก ต.หนองหม้อ
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
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9130 ปรับปรุงสนามตะกร้อ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี (สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) ต.ส้าโรงชัย อ.ไพศาลี
จ.นครสวรรค์
9131 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านเขาขวาง ต .ลาดทิพรส
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9132 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านตะคร้อลาด ต.ส้าโรงฃชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
9133 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานสุขภัณฑ์ ,งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ, งานทาสี, งานหลังคา
โรงเรียนบ้านโพนทอง ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9134 อาคารเรียน และโรงอาหาร งานพืน้ พืน้ ปูกระาเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล ต .วังน้้าลัด อ.ไพศาลี จ.
นครสวรรค์
9135 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ ต .พรหมนิมิต อ.ตาคลี
จ.นครสวรรค์
9136 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ งานทาสีโรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองค้าประชาสรรค์) ต.
ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9137 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานทาสีโรงเรียนบ้านวังข่อย ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
9138 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานไม้ฝา,งานทาสีน้ามันโรงเรียนวัดเขาดุม ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9139 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนวัดตาคลี (นิปณ
ุ ทองค้าประชาสรรค์ ) ต.ตาคลี
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9140 ปูกระเบือ้ งพืน้ ห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์ , ปูกระาเบือ้ ยห้องคอมพิวเตอร์ ,ปูกระเบือ้ งระเหบียงหน้าห้องเรียน
โรงเรียนบ้านร่องหอย ต.วังน้้าลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
9141 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโคกมะขวิด ต .ส้าโรงชัย อ.
ไพศาลี จ.นครสวรรค์
9142 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ, งานไฟฟ้าโรงเรียนวัดลาดทิพยรส ต.ลาดทิพยรส อ.ตาคลี
จ.นครสวรรค์
9143 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ งานประตู ,งานหน้าต่าง, งานพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียน
วัดหนองคูน้อย ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9144 อาคารเรียน งานพืน้ ไม้แดงเข้าลิ้นวางบนตงไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านวังน้้าลัด (สหราษฎร์รังสฤษฏ์) ต.วัดน้้าลัด อ.
ไพศาลี จ.นครสวรรค์
9145 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบสปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองสีซอ ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.
นครสวรรค์
9146 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1จ งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองขาม ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9147 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานทาสีโรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง ต.วังน้้าลัด อ.ไพศาลี จ.
นครสวรรค์
9148 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อาคารอเนกประสงค์) งานหลังคา,งานทาสี, งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านสายน้้า
ทิพย์ ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9149 อาคารเรียน อาคารโรงอาหาร ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ต .วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
9150 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบสปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.
นครสวรรค์
9151 ปรับปรุงเทคอนกรีตหยาบพร้อมปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
9152 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 งานทาสี โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9153 รั้วโรงเรียน เหล้กแป็ยด้า ,เหล็กรีดแบน งานทาสีรั้วโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

จานวนเงิน
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 366

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(9154)

9154 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งานหลังคา, งานฝาผนังโรงเรียนบ้านทุง่ ทอง ต.ทุง่ ทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

100,000

(9155)

9155 ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องพิเศษ (ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ) งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้าน
เขาดิน ต.วัดน้้าลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
9156 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเข้าแถวนักเรียนแบบสร้างเอง งานพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดวังแรต ต .หนอง
กลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
9157 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานเสารั้วคอนกรึต ,งานหลังคา, งานพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก
โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
9158 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ทตึก งานหลังคาโรงเรียนบ้านไทรงาม ต.ทุง่ ทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

150,000

9159 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ, งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ ต.ห้วยถั่วใต้ อ.
หนองบัว จ.นครสวรรค์
9160 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานปูพนื้ ปาเก้ และรั้วมาตรฐานคอนกรีตโรงเรียนวันครู (2504) ต.หนองบัว อ.
หนองบัว จ.นครสวรรค์
9161 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคารเรียน แบบสปช.105/29 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านคลองลาน ต.หนองบัว อ.
หนองบัว จ.นครสวรรค์
9162 อาคารอเนกประสงค์ เสารั้วคอนกรีต ท่อเหล็กกลวง,เหล็กตัวซี ตะปู,เชิงชายไม้ส้าเร็จ แผ่นเสริมรอยต่อกันรั่ว,
ตะแกรงส้าเร็จรูป,แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี,รางน้้าสังกะสีโรงเรียนบ้านเขาใหญ่ ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

100,000

9163 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานหลังคา,งานฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) ต.หนองกลับ
อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
9164 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ซ่อมแซมห้องเรียนพิเศษ ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม
รั้ว งานปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนหลังคา หน้าต่าง งานปรับปรุงประตูโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี ต.วังน้้าลัด อ.ไพศาลี จ.
นครสวรรค์

200,000

9165 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบป1ซ งานหลังคาโรงเรียนบ้านวังบ่อ (ราษฎร์เจริญ) ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.
นครสวรรค์
9166 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานปูกระเบือ้ งพืน้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง ต .นาขอม อ.ไพศาลี จ.
นครสวรรค์
9167 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/26 งานหลังคา,งานพืน้ ,งานผนัง,งานประตู,งานทาสี,งานสุ้ขภัณฑ์,งานเดิน
ท่อส้วม,งานเดินท่อน้้าดีโรงเรียนบ้านเขานางต่วม ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
9168 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง งานฝ้าเพดานโรงเรียนน้้าสาดเหนือ ต.ธารทหาร อ.หนองบัว
จ.นครสวรรค์
9169 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานทาสีโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) ต.ธารทหาร อ.
หนองบัว จ.นครสวรรค์
9170 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองกะเปา ต.ทุง่ ทอง อ.หนองบัว จ.
นครสวรรค์
9171 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ งานพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก , งานผนังคอนกรีต, งานประตู,
งานสุขภัณฑ์, งานทาสีโรงเรียนวัดเวฬุวัน ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
9172 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งานฝา, งานหลังคา, งานทาสีโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.
นครสวรรค์

100,000

(9156)
(9157)
(9158)
(9159)
(9160)
(9161)
(9162)

(9163)
(9164)

(9165)
(9166)
(9167)
(9168)
(9169)
(9170)
(9171)
(9172)

100,000
150,000
100,000

100,000
150,000
100,000

150,000

150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 367

หน่วย : บาท

รายการ
(9173)
(9174)
(9175)
(9176)
(9177)
(9178)
(9179)

(9180)
(9181)
(9182)
(9183)
(9184)
(9185)
(9186)
(9187)
(9188)
(9189)
(9190)

(9191)

จานวนเงิน

9173 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านจิกใหญ่ ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว
จ.นครสวรรค์
9174 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26) งานหลังคา, งานทาสี, งานผนังโรงเรียน
บ้านวังโพรง ต.ห้วยใหญ่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
9175 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง งานปูพนื้ หิน แกรนิโต้โรงเรียนน้้าสาดกลาง ต .ธารทหาร
อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
9176 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ งานหน้าต่างบานเลื่อนกระจก,งานช่องลมกระจก,งานทาสีภายในโรงเรียน
บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
9177 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานทาสีภายในและอาคาร ป1ตึก งานทาสีภายนอกโรงเรียนบ้านเขา
มะเกลือ ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
9178 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคารเรียน งานเหล็กดัดหน้าต่าง, งานประตูเหล็กดัด, งานสีรองพืน้ กันสนิม, งานสี
น้้ามันโรงเรียนวัดหนองปลาไหล ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
9179 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ งานประตูเหล็กดัด , งานประตูกระจก,งานหน้าต่างเหล็กดัด, งานหน้าต่าง
กระจกเลื่อน,งานทาสีภายใน, งานเหล็กดัดช่องลมโรงเรียนวัดวังมหากร ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

100,000

9180 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน, งานทาสีโรงเรียนวัดท่าสุ่ม ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก
จ.นครสวรรค์
9181 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1กตึก งานหลังคา, งานทาสีภายนอกโรงเรียนบ้านหนองเนิน ต.หัวถนน อ.
ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
9182 อาคารเรียน อาคาประกอบ งานพืน้ ปูกระาเบือ้ งเคลือบ งานทาสีน้าอะครีลิคโรงเรียนบ้านห้วยตะโก ต .โคกเดื่อ
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
9183 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตชนิดฐานรากมีเสาเข็มโรงเรียนบ้านเขาดิน (ประชานุกูล) ต.หนองหลวง-ท้านบ อ.ท่า
ตะโก จ.นครสวรรค์
9184 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ ง, งานซ่อมแซมผนังและอาคารอนุบาล(แบบสร้างเอง),
งานปูพนื้ กระเบือ้ ง , งานซ่อมแซมผนังโรงเรียนบ้านชะลอมแหน ต.สายล้าโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
9185 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมนักเรียน งานปูพนื้ กระเบือ้ ง, งานหลังคา, งานสุขภัณฑ์, งานประตู, งานพืน้ คอนกรีต
โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช ต.สายล้าโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
9186 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนแบบ ป1ข(ตึก) โรงเรียนวัดสายล้าโพงใต้ ต.สายล้าโพง อ.ท่าตะโก จ.
นครสวรรค์
9187 ปรับปรุงท้าคันป้องกันน้้าท่วม เทพืน้ หน้าโรงเรียน เปลี่ยนประตูเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ งานทาสีโรงเรียนอนุบาล
ไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
9188 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานหลังคา, งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านคลองตักน้้า ต.โคกเดื่อ อ.
ไพศาลี จ.นครสวรรค์
9189 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานทาสี งานหลังคา กระเบือ้ ง ประตูเหล็ก หน้าต่างโรงเรียนบ้าน
หนองสุขสันต์ ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
9190 ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนกาแฟ งานพืน้ , งานฝ้าเพดาน, งานกระจก, งานหลังคา ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณหน้า
ห้องเก็บของ งานติดตั้งกระจก, งานฝ้าเพดาน และปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสร้างบ้าน งานฝ้าเพดาน
โรงเรียนสพป.นครสวรรค์ เขต 3 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

150,000

9191 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ นลอนคู่ พร้อมอุปกรณ์ .เปลี่ยนเชิงชายไม้เนือ้ แข็ง,เท
พืน้ คอนกรีต ,ปูกระเบือ้ งพืน้ งานผนังไม้ตีซ้อนเกร็ดโรงเรียนวัดสายล้าโพงเหนือ ต.สายล้าโพง อ.ท่าตะโก จ.
นครสวรรค์

150,000

100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
300,000

หน ้าที่ 368

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(9192)

9192 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ พืน้ ปูกระเบือ้ ทาสีน้าอะครีลิคภายใน -ภายนอก เปลี่ยนโถส้วม ติดตั้ง
อ่างล้างหน้า,ติดตั้ก๊อกน้้า ติดตั้งกระจกเงาแบบติดผนัง,ตะแกรงน้้าทิง้ สแตนเลส ฝาปิดส้วมทองเหลือง สะดืออ่าง
ล้างหน้าโรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

100,000

(9193)
(9194)

9193 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านพุนกยูง ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
9194 อาคารเรียน งานกันสาดแผ่นมัลทิลชีส หน้า -หลังอาคาร โรงเรียนบ้านเทพสถาพร ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว
จ.นครสวรรค์
9195 อาคารเรียน งานผนัง ก่อบล็อก งานฉาบปูนเรียบผนัง , แผงลวดตาข่าย งานประตู -หน้าต่าง และช่องแสงระบาย
อากาศ ประตูไม้เนือ้ แข็ง,หน้าต่าง วงกบประตูไม้เนือ้ แข็ง,วงกบหน้าต่างไม้เนือ้ แข็ง งานพืน้ พืน้ ปูประสเบือ้ ง
เคลือบ งานทาสี ทาสีน้าอะครีลิคภายนอก-ภายในโรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) ต.อุดมธัญญา อ.ตาก
ฟ้า จ.นครสวรรค์

100,000
100,000

100,000
100,000

(9202)

9196 อาคารเรียน งานทาสีภายใน-ภายนอกโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
9197 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งานผนัง เปลี่ยนฝาผนังไม้ งานประตู เปลี่ยนวงกบประตูไม้เนือ้ แข็ง ,เปลี่ยนประตู
ไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านล้้าเจริญ ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
9198 อาคารเรียน (ห้องเรียน -หน้าห้องเรียน) งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านสระเกตุโมรี ต.อุดมธัญญา อ.
ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
9199 อาคารเรียน ปูกระเบือ้ งพืน้ , งานทาสีโรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
9200 ปรับปรุงลานกีฬา เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านกระทุม่ ทอง ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
9201 อาคารประกอบ(ห้องน้้า-ห้องส้วม) เปลี่ยนสุขภัณฑ์, งานทาสีโรงเรียนบ้านห้วยหอม ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี จ.
นครสวรรค์
9202 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ -ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านหนองกระทุม่ ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

(9203)
(9204)
(9205)

9203 อาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9204 งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองตาราม ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
9205 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนวัดซองพลู (วิฑิตราชประชานุสรณ์) ต.บางขุนกกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

100,000
100,000
150,000

(9206)

9206 ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีภายนอก อาคารเรียน 3 แบบ508 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง ต.บางเขน อ.เมือง
นนทบุรี จ.นนทบุรี
9207 ปรับปรุง ซ่อมแซม เสาธงโรงเรียนวัดโชติการาม ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
9208 ปรับปรุง ซ่อมแซม ลานเอนกประสงค์ คสล.โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.
นนทบุรี
9209 ปรับปรุง ซ่อมแซม สระว่ายน้้าโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
9210 ปรับปรุง ซ่อมแซม พืน้ อาคารเรียนและภายในห้องเรียนโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.
นนทบุรี
9211 ปรับปรุง ซ่อมแซม รั้วโรงเรียนโรงเรียนวัดปราสาท ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
9212 ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องน้้า ห้องส้วม อาคาร 2, 3โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

131,000

9213 ปรับปรุง ซ่อมแซม ทางระบายน้้าภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดเชิงกระบือ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
9214 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 017โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
9215 ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีอาคารเรียน แบบ 017โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทศิ ) ต.บางกระสอ อ.
เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

150,000
150,000
150,000

(9195)

(9196)
(9197)
(9198)
(9199)
(9200)
(9201)

(9207)
(9208)
(9209)
(9210)
(9211)
(9212)
(9213)
(9214)
(9215)

150,000

100,000
100,000
150,000
100,000
100,000

150,000
150,000
300,000
200,000
100,000
200,000

หน ้าที่ 369

หน่วย : บาท

รายการ
(9216)

จานวนเงิน

9216 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารประกอบ สปช.201/26 (โรงอาหาร)โรงเรียนวัดฝาง ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.
นนทบุรี
9217 ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องน้้า ในอาคารเรียนที่ 3 (แบบ ส 505 พิเศษ)โรงเรียนกลาโหมอุทศิ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง
นนทบุรี จ.นนทบุรี
9218 ปรับปรุงซ่อมแซม ศาลารับ -ส่งนักเรียนโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะดชอุปถัมภ์) ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
นนทบุรี จ.นนทบุรี
9219 ปรับปรุงซ่อมแซม หลังคาอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ต.ท่าทราย อ.เมือง
นนทบุรี จ.นนทบุรี
9220 ปรับปรุงซ่อมแซม หลังคากันแดดลานเอนกประสงค์โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

150,000

(9221)
(9222)

9221 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนไม้ฝาอาคารเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทศิ 9 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
9222 ปรับปรุงซ่อมแซม เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าเสาธงของลานเอนกประสงค์
ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้้า -ห้องส้อมครูและนักเรียน อาคารเรียน 216 ปป.46โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พนู
ราษฎร์บ้ารุง) ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

150,000
191,000

(9223)

9223 ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องส้วมนักเรียนและทางเดินเท้าโรงเรียนอนุบาลบางกรวย ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.
นนทบุรี
9224 ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีภายนอกอาคารเรียน สพฐ.โรงเรียนวัดปากน้้า(พิบลู สงคราม) ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี
9225 ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
9226 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
9227 ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีอาคารเรียน 017 พิเศษโรงเรียนวัดส้าโรง(หิรัญราษฎร์ภกั ดีวิทยา) ต.บางกรวย อ.บาง
กรวย จ.นนทบุรี
9228 ปรับปรุงซ่อมแซม หลังคาและฝ้าอาคารเอนกประสงค์ สปช.201/26โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎร์บ้ารุง) ต.มหา
สวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
9229 ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องสมุด โรงอาหาร อาคารเรียน 3โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ต.บางศรีเมือง อ.เมือง
นนทบุรี จ.นนทบุรี
9230 ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องสมุดโรงเรียนวัดต้าหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์ ) ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.
นนทบุรี
9231 ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้านพักครู แบบ 301/26โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบลู บ้ารุง) ต.บางศรีเมือง อ.เมือง
นนทบุรี จ.นนทบุรี
9232 ปรับปรุงซ๋อมแซม เทพืน้ คสล.บริเวณโรงเรียนและปูกระเบือ้ งพืน้ หน้าอาคารเรียน
โรงอาหารและส้วม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
9233 ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินระหว่างโรงอาหารเชื่อมต่อสนามเด็กเล่นและล้อมรั้วสนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดจันทร์
(ผาดไสวประชาอุทศิ ) ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
9234 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช.105/26โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทบั ราษฎร์บ้ารุง) ต.บางกระสอ อ.เมือง
นนทบุรี จ.นนทบุรี
9235 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29โรงเรียนนุม่ ประสงค์วิทยา ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.
นนทบุรี
9236 ปรับปรุง ซ่อมแซม เสาธง และพระพุทธรูปโรงเรียนวัดบางไกรนอก ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
9237 ปรับปรุง ซ่อมแซม พืน้ และบริเวณรอบอาคารส้านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาโรงเรียนสพป.นนทบุรี เขต 1 ต.บาง
กระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

200,000

(9217)
(9218)
(9219)
(9220)

(9224)
(9225)
(9226)
(9227)
(9228)
(9229)
(9230)
(9231)
(9232)
(9233)
(9234)
(9235)
(9236)
(9237)

146,000
200,000
150,000
150,000

150,000
200,000
150,000
150,000
148,000
150,000
200,000
200,000
200,000
150,000
150,000
150,000
150,000
300,000

หน ้าที่ 370

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(9238)

9238 สนามฟุตบอล ท้ารางระบายน้้าโรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บ้ารุง) ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

150,000

(9239)
(9240)
(9241)

9239 ส้วม ปูกระเบือ้ งพืน้ ทาสีโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
9240 อาคารเอนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนประชารัฐบ้ารุง ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
9241 อาคารเรียน แบบ 017 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี) ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.
นนทบุรี
9242 อาคารเรียนแบบ 015 , แบบ 104 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารโรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) ต.
คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
9243 อาคารเรียน แบบ สปช.2/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์) ต.คลองพระอุดม อ.ปาก
เกร็ด จ.นนทบุรี
9244 อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ท้ากันสาดด้านหน้าและด้านข้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดเชิงเลน ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
9245 ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ , ห้องอนุบาล ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดศรีราษฎร์ (เอนก
นาครราษฎร์บ้ารุง) ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
9246 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม เทพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
9247 สนามอาคารเรียน ปรับพืน้ เทคอนกรีต ตะแกรงเหล็กโรงเรียนสุเหร่าปากคลองล้ารี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.
นนทบุรี
9248 อาคารเรียน แบบ 102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ปรับปรุงภูมิทศั น์โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ต.ล้าโพ อ.บางบัวทอง จ.
นนทบุรี
9249 สนามเด็กเล่น BBL ปรับปรุงสนามเด็กเล่น , แหล่งเรียนรู้ ปรับปรุงภูมิทศั น์โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุย้ ต.ขุนศรี
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
9250 ส้วม แบบ สปช.601/26 เปลี่ยนรางปัสสาวะ เปลี่ยนอ่างล้างหน้า ท้าท่อระบายน้้าทิง้ โรงเรียนวัดท่าเกวียน
(ศึกษาประชาสรรค์) ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
9251 สนามหน้าอาคารเรียน ปูตัวหนอน , ปรับปรุงภูมิทศั น์แหล่งเรียนรู้โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) ต.บางรักใหญ่ อ.
บางบัวทอง จ.นนทบุรี
9252 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น , ปรับปรุงภูมิทศั น์ , ซ่อมประตูโรงเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์บา้ นอ้อย ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
9253 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ปรับปรุงซ่อมแซมบันไดโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
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9254 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ซ่อมหลังคา , ทาสีโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.
นนทบุรี
9255 รั้ว ทาสี ท้าป้ายโรงเรียนโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทศิ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
9256 รั้ว ปรับปรุง และทาสีโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
9257 ส้วม เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนบานประตู ปูกระเบือ้ งพืน้ และเปลี่ยนฝาผนังโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ ต.บางแม่นาง
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
9258 สนามเด็กเล่น ปรับปรุงหลังคา , ท้าทางเดินเชื่อมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร ต.ไทรน้อย
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
9259 บ้านพักครู แบบ 205/26 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง ปูฝ้าเพดาน ทาสี เปลียนบานประตู-หน้าต่าง เปลี่ยนโถส้วม
ถมดิน ซ่อมบันไดโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
9260 ห้องพิเศษ ห้องนาฏศิลป์ ห้องวิชาการ และห้องโสตทัศนูปกรณ์ เปลี่ยนฝ้า เปลี่ยนบานประตู ทาสีโรงเรียนวัด
บางพูดใน (นนทวิทยา) ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
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จานวนเงิน

9261 รั้ว ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
9262 อาคารเรียนแบบ อบจ.80 พรรษา ปูกระเบือ้ งทางเดินอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทศิ ต.บางบัวทอง อ.บาง
บัวทอง จ.นนทบุรี
9263 รั้ว ปรับปรุงรั้วเป็นรั้วแสตนเลสโรงเรียนแสงประทีปรัฐบ้ารุง ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
9264 ปรับปรุงโรงอาหาร ท้ารั้วสแตนเลสโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
9265 ส้วม อาคารเอนกประสงค์ เปลี่ยนโถส้วม สายช้าระ อ่างแปรงฟัน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดพระเงิน (อิศรา
วิทย์อุปกรณ์) ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
9266 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
9267 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนสุเหร่าเขียว ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
9268 สนามหน้าอาคาร แบบ สปช.2/28 ปรับระดับสนามโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
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9269 ปรับปรุงห้องส้วม 2 หลัง เปลี่ยนโถส้วมและสุขภัณฑ์ อาคารอเนกประสงค์เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองเพรา
งาย ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
9270 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้า ทาสีโรงเรียนบ้านคลองหนึง่ ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
9271 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ บันไดห้องประชุม ท้าเวที ฉากกั้น ปรับปรุงภูมิทศั น์ สนามเด็กเล่นโรงเรียนวัด
เพรางาย ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
9272 ลานเอนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดกลางเกร็ด ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
9273 อาคารเรียน 004 เปลี่ยนฝาผนังโรงเรียนวัดล้าโพ ต.ล้าโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
9274 อาคารเรียน แบบ 017 ทาสี โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
9275 อาคารเรียน แบบ 017 ขัดพืน้ ไม้ ทาสีโรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
9276 อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ อบจ.516 ท้ารางระบายน้้า ฝาตะแกรงเหล็ก โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์
อุปการี) ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
9277 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงอาหาร ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงอาหาร รางน้้าหลังคาโรงเรียนคลองเกลือ ต .คลอง
เกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
9278 อาคารประกอบ เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีส ยกพืน้ โรงอาหาร ปูพนื้ ทีล่ ้างจาน ทีล่ ้างมือ ทีแ่ ปรงฟันโรงเรียนวัดอินทร์
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
9279 อาคารเรียน แบบ 017 เปลี่ยนฝ้า ฝาผนัง วงกบ บานหน้าต่าง กระจก และทาสีโรงเรียนวัดศาลากุล ต.เกาะ
เกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
9280 บ้านพักครู แบบองค์การ เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน และบันไดโรงเรียนวัดตาล ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี
9281 อาคารเรียน 105/29 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง เทพืน้ คอนกรีตรอบอาคารเรียนโรงเรียนวัดต้าหนักเหนือ(ชื่นวิทยา
นุสรณ์) ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
9282 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ท้ารั้ว ท้าประตูโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พฒ
ั นา ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
9283 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข เปลี่ยนผนัง ทาสี เปลี่ยนกลอนหน้าต่าง เปลี่ยนพืน้ ไม้ โรงเรียนวัดลากค้อน ต.
ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
9284 อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 , อาคารประกอบ ทาสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) ต.บ้านใหม่ อ.
ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
9285 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมโรงเรียนวัดยอดพระพิมล ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
9286 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ต่อเติมกันสาดเมทัลชีส ท้ารางน้้าโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตรวิทยา) ต.
บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
9287 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ทาสีโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
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9288 อาคารเรียน 2/28 ซ่อมแซมฝ้าอาคารเรียนโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
9289 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ติดเหล็กดัดมุง้ ลวด ประตู หน้าต่าง ซ่อมแซมส้วม เปลี่ยนโถ
ส้วมโรงเรียนแสงประเสริฐ ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
9290 ปรับสภาพแวดล้อม ถมดินโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล) ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
9291 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ห้องประชุม ซ่อมพืน้ เวที ทาสีโรงเรียนวัดไทรใหญ่ ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.
นนทบุรี
9292 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
9293 อาคารเรียน 017 เปลี่ยนฝาผนังโรงเรียนบ้านคลองพระพิมล ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
9294 อาคารเรียน แบบ 017 ก เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนประเสริฐอิสลาม ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
9295 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีอาคารโรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทศิ ) ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี
9296 อาคารเรียน แบบ สปช.017 , ป.1ข พิเศษ , รั้ว เปลี่ยนฝ้า ผนัง ทาสี หน้าต่าง รั้วคอนกรีตโรงเรียนวัดคลอง
เจ้า ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
9297 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 พิเศษ เปลี่ยนผนัง ทาสี ปูกระเบื้อง
้ เทพืน้ ซ่อมแซมหลังคาโรงเรียน
วัดคลองขุนศรี ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
9298 ปรับปรุงอาคารเรียน ทาสี ชั้นประกอบอาหารโรงอาหารโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) ต.เกาะ
เกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
9299 อาคารเรียนแบบวันครูพเิ ศษ(ใต้ถุนสูง) เปลี่ยนผนังไม้ ทาสี หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม ต.บางใหญ่
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
9300 อาคารเรียน สปช.2/28 วางท่อระบายน้้า ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี
9301 ปรับพืน้ สนาม ทาสี โรงเรียนวัดมะสง มิตรภาพที่ 55 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
9302 ปรับปรุงอาคาร สปช.105/29 ผนังอลูมิเนียมกระจกพร้อมบานเลื่อน อาคารส้านักงานเขตหลังที่ 1 ปรับปรุงผนัง
ห้องส้วม โรงเรียนสพป.นนทบุรี เขต 2 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
9303 ปรับปรุงซ่อมแซมกระเบือ้ งหลังคา ทาสีอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ ต .บาเจ๊าะ อ.บา
เจาะ จ.นราธิวาส
9304 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ
จ.นราธิวาส
9305 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีต
งานทาสีรั้วคอนกรีต โรงเรียนบ้านลาเวง ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
9306 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ ง
งานทาสี อาคารเรียนโรงเรียนบ้านมะนังกาหยี ต.มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
9307 ซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน แบบ สปช.017โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
9308 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร รื้อถอนพืน้ ค.ส.ล. ถมดินลูกรัง ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหัวเขา ต.
กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
9309 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน แบบ ป.1กโรงเรียนบ้านโคกพยอม ต.โคกเคียน อ.เมือง
นราธิวาส จ.นราธิวาส
9310 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาและฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านกาโดะ
ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
9311 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านสายน้้าทิพย์ ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

จานวนเงิน
150,000
150,000
150,000
200,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
200,000
150,000
300,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 373

หน่วย : บาท

รายการ
(9312)
(9313)
(9314)
(9315)
(9316)
(9317)
(9318)
(9319)
(9320)
(9321)
(9322)
(9323)
(9324)

(9325)
(9326)
(9327)
(9328)
(9329)
(9330)
(9331)
(9332)
(9333)

จานวนเงิน

9312 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านทรายขาว ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
9313 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโคกศิลา ต.กะลุวอ อ.เมือง
นราธิวาส จ.นราธิวาส
9314 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 101/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา งานกระจกโรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ ต.บา
เระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
9315 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1.ก ทาสีภายในและภายนอกอาคารโรงเรียนบ้านต้นตาล ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.
นราธิวาส
9316 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา รางน้้า ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านปาหนัน
ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
9317 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1.ข เปลี่ยนฝาผนังโรงเรียนบ้านยาบี ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
9318 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ ต.ปะลุกาสา
เมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
9319 ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านลูโบะดาโต๊ะ ต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
9320 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจริยธรรมและส้วม ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนเพดาน ผนัง ประตูโรงเรียนบ้านกาเยาะ
มาตี ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
9321 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสีรั้วโรงเรียนบ้านบือแนปีแย ต .ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.
นราธิวาส
9322 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1.ก ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนสว่างวัฒนา ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

100,000
150,000

9323 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ ต.กาหลง
อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
9324 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหน้าต่าง ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.601/26 ปู
พืน้ กระเบือ้ งเคลือบ ผนังภายในบุกรเบือ้ ง เปลี่ยนประตู เปลี่ยนโถส้วม ท่าสีผนัง เทคอนกรีตปิดบ่อเกรอะ
โรงเรียนบ้านละหาน ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

150,000

9325 ปรับปรุงซ่อมแซมปูบล็อกพืน้ สนาม ทาสีโรงเรียนบ้านกูเล็ง ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
9326 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านดือแยหะยี ต.สุวารี อ.รือ
เสาะ จ.นราธิวาส
9327 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ปรับผิวจราจร ค.ส.ล.หน้า 12 ซม.โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู ต.ลุโบะสาวอ อ.บา
เจาะ จ.นราธิวาส
9328 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ ป.1 ก ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านบลูกา ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

150,000
150,000

9329 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านบือเระ ต.บาเระใต้ อ.บา
เจาะ จ.นราธิวาส
9330 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านกาแนะ ต.กะลุวอ อ.เมือง
นราธิวาส จ.นราธิวาส
9331 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนวัดก้าแพง ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
9332 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1.ก เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.
นราธิวาส
9333 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ติดเหล็กดัด ประตู หน้าต่างโรงเรียน
บ้านยือลาแป ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

150,000

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000

150,000

150,000
100,000

150,000
100,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 374

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(9334)

9334 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านคอลอกาเว ต .ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

200,000

(9335)

9335 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีและปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนประชาพัฒนา ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.
นราธิวาส
9336 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านปูตะ ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
9337 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเซรามิกเคลือบโรงเรียนบ้านกะลูแป ต.บาเระ
เหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
9338 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร ฝ้ายิปซ้มบอร์ด ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านแยะ ต .จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.
นราธิวาส
9339 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดาน ฝาผนัง ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียน
บ้านไร่พญา ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
9340 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเซรามิค เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เทพืน้ หน้าอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านป่าไผ่ ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
9341 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโคกสยา ต .กะลุวอเหนือ อ.
เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
9342 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านกูแบสาลอ ต.กะ
ลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
9343 ปนับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านตะมะยูง ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
9344 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านทอน ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

100,000

9345 ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านตะโละบาลอ ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
9346 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านพนาทักษิณ ต.บาตง อ.รือ
เสาะ จ.นราธิวาส
9347 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านรามา ต.ล้าภู อ.เมือง
นราธิวาส จ.นราธิวาส
9348 ปรับปรุงพืน้ ถนน ทางเท้าปูบล็อกโรงเรียนบ้านตะโละแน็ง ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
9349 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนคุณธรรมจริยธรรม ผนัง ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสี ชุดขาบานเกล็ด กระจกบาน
เกล็ดโรงเรียนบ้านท้าเนียบ ต.ล้าภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
9350 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านบาตง ต.บาตง อ.รือเสาะ
จ.นราธิวาส
9351 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก ทาสีโรงเรียนบ้านอีโยะ ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.
นราธิวาส
9352 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนประตู ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บา
เจาะ จ.นราธิวาส
9353 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านดูกู ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

150,000
150,000

9354 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านบูเกะบากง ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
9355 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/ห้องประชุม ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดพนาสณฑ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง
นราธิวาส จ.นราธิวาส
9356 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก รื้อถอนฝาผนัง ผนังก่ออิฐบล็อก ประตูบานทึบ กรอบบานหน้าต่าง
โรงเรียนบ้านสวนพลู ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

150,000
150,000

(9336)
(9337)
(9338)
(9339)
(9340)
(9341)
(9342)
(9343)
(9344)
(9345)
(9346)
(9347)
(9348)
(9349)
(9350)
(9351)
(9352)
(9353)
(9354)
(9355)
(9356)

100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
200,000

150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

150,000

หน ้าที่ 375

หน่วย : บาท

รายการ
(9357)
(9358)
(9359)
(9360)
(9361)
(9362)
(9363)
(9364)
(9365)
(9366)
(9367)
(9368)
(9369)
(9370)
(9371)
(9372)
(9373)
(9374)
(9375)
(9376)
(9377)
(9378)

9357 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านตามุง ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร
จ.นราธิวาส
9358 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.017 งานทาสี พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านยือลอ ต.บือเระ อ.บา
เจาะ จ.นราธิวาส
9359 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง ประตูเหล็กม้วนโรงเรียนบ้านกูยิ ต.ลา
โละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
9360 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนวาตภัย /แบบ 017 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโคกสุมุ ต.บางปอ อ.เมือง
นราธิวาส จ.นราธิวาส
9361 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 ติดตั้งฝ้าเพดานคร่าวไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านไอร์แยง ต.ศรี
สาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
9362 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านสาวอ ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
9363 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร งานคอนกรีต เสารั้วคอนกรีต กระเบือ้ งหลังคา พืน้ ผิวหินล้าง พืน้ ปูกระเบือ้ ง
เคลือบโรงเรียนบ้านสาคร ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
9364 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.102/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ยิปซั่มบอร์ดคร่าวไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านดาฮง ต.
เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
9365 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านซือเลาะ ต.เรียง อ.รือเสาะ
จ.นราธิวาส
9366 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านยาแลเบาะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
9367 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีต ทาสีโรงเรียนบ้านนาโอน ต.รืเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
9368 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ตาข่ายตะแกรงเหล็กโรงเรียนบ้านมือและห์ ต .สาวอ
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
9369 ปรับปรุงซ่อมแซม ทางเท้าปูบล็อก ขอบคันหินคอนกรีตโรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทศิ ) ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ
จ.นราธิวาส
9370 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านจะแลเกาะ ต.มะนังตายอ อ.เมือง
นราธิวาส จ.นราธิวาส
9371 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 103/26 ประตูบานทึบไม้เนือ้ แข็ง ทาสี ปูพนื้ บล็อคโรงเรียนบ้านแคนา ต.บางปอ อ.
เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
9372 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้ายิปซั่มบอร์ดคร่าวไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านบือรา
เปะ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
9373 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ พืน้ ไม้ ประตูไม้อัด หน้าต่าง งานผนังโรงเรียนบ้า
นบลูกาฮีเล ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
9374 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 504 อาคารเรียน สปช.2/28 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ต.
บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
9375 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ครอบสันหลังคา เชิงชายไม้ ทาสีโรงเรียนบ้านเขาตันหยง
(มิตรภาพที่ 153) ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
9376 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ครอบสันโค้ง ประตูบานทึบ หน้าต่าง
บานทึบ ทาสีโรงเรียนบ้านจูดแดง ต.มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
9377 ปรับปรุงซ่อมแซม พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ครอบสันโค้ง ไม้เนือ้ แข็งแปรรูปโรงเรียนบ้าน
เปล ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
9378 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก / ป.1ข ซ่อมหน้าต่างบานพับ ประตูไม้อัด ทาสี กลอนอลูมิเนียม
โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
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9379 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.017 ผนังไม้อัดซีเม็นต์โรงเรียนน้้าตกปาโจ (วันครู 2501) ต.บาเจาะ อ.บา
เจาะ จ.นราธิวาส
9380 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม รั้ว ทรายหยาบ หิน อิฐบล็อค ปูนซีเม็นต์ ทาสีโรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทศิ ) ต.จอ
เบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
9381 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบวาตภัย ส้วมแบบสปช.601/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง
พืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านยี่งอ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
9382 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ ห้องสมุด พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ บานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านกูแว ต.ลุ
โบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
9383 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ครอบสันโค้ง ไม้เนือ้ แข็ง ทาสี พืน้ ปูกระเบือ้ ง
เซรามิคโรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
9384 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร คอนกรีตผสมเสร็จ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านนาดา ต .รือเสาะ อ.รือ
เสาะ จ.นราธิวาส
9385 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 รื้อถอนฝาผนัง ก่ออิฐ ฉาบปูนโรงเรียนบ้านปะลุกานากอ ต.บา
เจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
9386 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 อาคารอเนกประสงค์แบบ 201 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสี
โรงเรียนเมืองนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
9387 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ครอบสันโค้ง เชิงชายไม้เนือ้ แข็ง ไม้ปดิ ลอน
กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านลูโบะบายะ ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
9388 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 102/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ครอบสันโค้ง พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านตอ
หลัง ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
9389 ปรับปรุงซ่อมแซม สร้างถนนคอนกรีต รางระบายน้้าโรงเรียนบ้านบาโงปูโละ ต .เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
9390 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก อาคารแบบ 106 หน้าต่างบานทึบ ประตูบานทึบ บานพับ กลอน
อลูมิเนียมโรงเรียนชุมชนบ้านซากอ ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
9391 ปรับปรุงซ่อมแซม ท้าทางเท้าบล็อคหนา 10 ซม.โรงเรียนบ้านตันหยง ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
9392 ปรับปรุงซ่อมแซม ท้าทางเท้าบล็อคหนา 10 ซมโรงเรียนบ้านคลอแระ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
9393 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนจริยธรรม เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ครอบสันโค้ง ฝ้ายิปซั่มบอร์ด ประตู หน้าต่าง
ผนังก่ออิฐบล็อค ทาสีโรงเรียนบ้านตายา ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
9394 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก ฝ้าเพดาน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านมะนังปันยัง ต.สามัคคี
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
9395 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 สนาม ไม้เนือ้ แข็ง คอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบ้านบือแรง ต.ลาโละ
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
9396 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม อาคารโรงฝึกงาน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ครอบสันโค้ง ฝ้าเพดาน ไม้ปดิ ลอนกระเบือ้ ง
โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บา้ นลาโละ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
9397 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก ผนังก่ออิฐบล็อค ฉาบปูน ทาสีโรงเรียนบ้านบางมะนาว ต.กะลุวอเหนือ
อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
9398 ปรับปรุงซ่อมแซม เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านทุง่ คา ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
9399 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ครอบสันโค้ง รางรับน้้าฝนโรงเรียน
บ้านแป๊ะบุญ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
9400 ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายโรงเรียน ผนังก่ออิฐบล็อค ฉาบปูนเรียบ หินอ่อนตัวอักษร ทาสีรั้วโรงเรียนบ้านลาเมาะ ต.รื
อเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
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9401 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/26 ทาสี พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโต๊ะนอ ต.มะนังตายอ อ.
เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
9402 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี ประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ ต.
สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
9403 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ถมดินโรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
9404 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว อิฐบล็อค ถมดิน เหล็กเส้น ทรายหยาบ ทรายละเอียด ทาสีโรงเรียนบ้านกลูบี ต.ซากอ อ.ศรี
สาคร จ.นราธิวาส
9405 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนป.1ก เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ครอบสันโค้ง ไม้เชิงชาย ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้าน
จอเบาะ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
9406 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านทุง่ โต๊ะดัง ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.
นราธิวาส
9407 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านดือแย ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
9408 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ครอบสันโค้ง ตะขอยึดโรงเรียนบ้านบาตูฯ
มิตรภาพที่ 66 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
9409 ปรับปรุงซ่อมแซมเสาธง อาคารเรียน แบบ 003 ทาสี ถมดิน ก่ออิฐบล็อค ฉาบปูน คอนกรีตส้าเร็จปูกระเบือ้ ง
เคลือบโรงเรียนวัดล้าภู ต.ล้าภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
9410 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.017/26 ฝ้ายิปซั่มบอร์ดคร่าวไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านอาตะบือเระ ต.บา
เระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
9411 ปรับปรุงซ่อมแซม สร้างถนนคอนแรีต กว้าง 5 เมตรโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
9412 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโคกตีเต ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส
จ.นราธิวาส
9413 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ 401 โถส้วม ปูกระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ประตูโรงเรียนบ้านกาแร ต.ลุ
โบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
9414 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ครอบสันโค้ง บานประตูไม้อัด ทาสีโรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ ต.
โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
9415 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ครอบสันโค้ง รางน้้าสังกะสีโรงเรียนบ้านจือแร ต.สาวอ อ.รือ
เสาะ จ.นราธิวาส
9416 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน ฝ้าเพดานยิแซั่มบอร์ดค่าวเหล็กชุบสังกะสีโรงเรียนบ้านกาเด็ง ต.ละหาร อ.ยี่
งอ จ.นราธิวาส
9417 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช105/29 ทาสี พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดโคกโก ต.ล้าภู อ.เมือง
นราธิวาส จ.นราธิวาส
9418 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ครอบสันโค้ง ประตูเหล็กม้วนโรงเรียน
บ้านธรรมเจริญ ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
9419 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรมสามัญ 008 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 ต.ลุโบะสาวอ
อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
9420 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านกูยิ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.
นราธิวาส
9421 ปรับปรุงซ่อมแซม สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตรโรงเรียนบ้านสุเป๊ะ ต.เรียง อ.รือ
เสาะ จ.นราธิวาส
9422 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ประตู PVCโรงเรียนสามัคคีวิทยา ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.
นราธิวาส
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9423 ปรับปรุงซ่อมแซม สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.
นราธิวาส
9424 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ครอบสันโค้ง ครอบตะเฆ่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้าน
ใหม่) ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
9425 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน บานประตู ทาสี รางน้้าโรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
9426 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ครอบสันโค้ง รางน้้าฝนโรงเรียนบ้านบลูกา
สนอ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
9427 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ครอบสันโค้ง ครอบตะเฆ่ ฝ้ายิปซั่มบอร์ดคร่าวไม้
เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านบาโงปะแต ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
9428 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เสารั้วคอนกรีต ทาสีโรงเรียนบ้านรือ
เสาะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
9429 ปรับปรุงซ่อมแซม ศาลาทรงไทย ปูกระเบือ้ เคลือบ ทาสีโรงเรียนบ้านอีนอ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
9430 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก ทาสีโรงเรียนบ้านบริจ๊ะ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
9431 ปรับปรุงซ่อมแซม สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.
นราธิวาส
9432 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 017 เหล็กดัดลวดตาข่าย ประตูเหล็กดัดโรงเรียนบ้านบากง ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ
จ.นราธิวาส
9433 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องอาหาร ทีอ่ าบน้้าละหมาด พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ แผ่นเรียบฝ้าเพดาน ประตูเล ทาสี
โรงเรียนบ้านกาบุ๊ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
9434 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ฝาผนัง ประตูกระจกเลื่อน พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ฝ้าซีเม็นต์ ทาสีโรงเรียนบ้านโคก
แมแน ต.มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
9435 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนโครงหลังคาโรงเรียนบ้านก้าปงปีแซ ต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.
นราธิวาส
9436 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสหกรณ์ อาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ครอบกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียน
คีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
9437 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ไม้ขนาดต่างๆ แผ่นเรียบ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ตะขอยึดกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านค่าย ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
9438 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านมะยูง ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บา
เจาะ จ.นราธิวาส
9439 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ทาสี พืน้ สนามปูบล็อคสีโรงเรียนบ้านปลักปลา ต.ล้าภู อ.เมืองนราธิวาส
จ.นราธิวาส
9440 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ครอบตะเฆ่ ตะขอยึดกระเบือ้ ง ฝ้ากระเบือ้ งซีเม็นต์คร่าวไม้เนือ้
แข็ง ทาสีโรงเรียนบ้านยารอ ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
9441 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านจืองา ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.
นราธิวาส
9442 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 216 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ อ่างอเนกประสงค์โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา)
ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
9443 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ห้องครัว เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 10 ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
9444 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านโคกเคียน ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
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9445 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ฝ้ากระเบือ้ งเส้นใยซีเม็นต์โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา ต.มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาส จ.
นราธิวาส
9446 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ
จ.นราธิวาส
9447 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ผนังโครงคร่าวไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านยะบะ(อุป
การวิทยา) ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
9448 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ครอบสันโค้ง ผนังก่ออิฐบล็อคฉาบปูน ฝ้ายิปซั่มบอร์ด
คร่าวไม้เนือ้ แข็ง ทาสีโรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร) ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
9449 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนวาตภัย โรงอาหาร ผนังไม้อัด ไม้เนือ้ แข็งขนาดต่างๆ ลวดตาข่ายโรงเรียนบ้านบือ
แนนากอ ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
9450 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
9451 ปรับปรุงซ่อมแซม สร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านสะแนะ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
9452 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ,บานบุรี รื้อถอนไม้ ถมดิน พืน้ ปูหนิ แกรนิตโต ทาสีโรงเรียนสพป.
นราธิวาส เขต 1 ต.ล้าภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
9453 เปลี่ยนกระเบือ้ งปูพนื้ ผิวด้าน, พืน้ ขัดมันโรงเรียนบ้านไอบาตู ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
9454 เปลี่ยนพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
9455 ปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคา, หลังคาโรงเรียนบ้านโคกตา ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
9456 เปลี่ยนพืน้ กระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนา10 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
9457 ปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนราชภักดี ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
9458 ทาสีโรงเรียนบ้านดอเหะ ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
9459 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, พืน้ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านสะปอม ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
9460 เปลี่ยนพืน้ กระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
9461 ทาสีรั้วโรงเรียนบ้านไม้ฝาด ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
9462 ปรับปรุงซ่อมแซมโครงหล้งคา, หลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านต้าเสาพัฒนา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
9463 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส
9464 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ประตู, หน้าต่าง อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านกาวะ ต.กาวะ อ.สุไหง
ปาดี จ.นราธิวาส
9465 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ กระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสากอ ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
9466 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ไม้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านบางขุด ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
9467 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ฝ้าเพดาน, พืน้ บ้านพักครูโรงเรียนบ้านบือราแง ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
9468 เปลี่ยนประตู, พืน้ , กันสาด อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
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9469 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
9470 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียนโรงเรียนบ้านบูเกะตา ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส
9471 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ อาคารเรียนโรงเรียนวัดประดิษฐ์บปุ ผา ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
9472 เปลี่ยนประตู, หน้าต่าง, ราวบันไดอาคารเรียนโรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส
9473 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ กระเบือ้ ง, ทาสีอาคารเรียน อาคารละหมาดโรงเรียนบ้านยะหอ ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
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150,000
100,000
100,000
150,000

(9474)
(9475)
(9476)

9474 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว, โครงหลังคา, เสาธงโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
9475 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านแอแว ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
9476 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านกูวา ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส

200,000
150,000
150,000

(9446)
(9447)
(9448)
(9449)
(9450)
(9451)
(9452)
(9453)
(9454)
(9455)
(9456)
(9457)
(9458)
(9459)
(9460)
(9461)
(9462)
(9463)
(9464)

150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
300,000
150,000
100,000
200,000
200,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
200,000
150,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 380

หน่วย : บาท

รายการ
(9477)
(9478)
(9479)
(9480)
(9481)
(9482)
(9483)
(9484)
(9485)
(9486)
(9487)
(9488)
(9489)
(9490)
(9491)
(9492)
(9493)
(9494)
(9495)
(9496)
(9497)
(9498)
(9499)
(9500)
(9501)
(9502)
(9503)
(9504)
(9505)
(9506)
(9507)

จานวนเงิน

9477 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านบาโงมาแย ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
9478 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนา7 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
9479 ปรับปรุงซ่อมแซมพิน้ กระเบือ้ งอาคารเรียน, เปลี่ยนเครื่องสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านปอเนาะ ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.
นราธิวาส
9480 ปรับปรุงซ่อมแซพืน้ มลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโผลง ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
9481 เปลี่ยนฝ้าเพดาน, ทาสี อาคารโรงฝึกงานโรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
9482 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, พืน้ , ผนัง อาคารประกอบโรงเรียนบ้านแขยง ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
9483 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านบาโงกือเต ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
9484 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ฝ้าเพดาน, ฝาผนัง เปลี่ยนบานประตู, หน้าต่าง อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนรักไทย
ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
9485 ปรับปรุงซ่อมแซมฝาผนังอาคารเรียนโรงเรียนสุคิริน ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
9486 เปลี่ยนพืน้ กระเบือ้ ง, ประตูอาคารเรียนโรงเรียนบ้านจือแร ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
9487 เปลี่ยนประตู, หน้าต่างอาคารอเนกประสงค์, เปลี่ยนฝ้าเพดาน, ประตู อาคารเรียนโรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ ต.สุ
ไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
9488 เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนา5 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
9489 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารประกอบโรงเรียนบ้านนูโร๊ะ ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส
9490 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารโรงเรียนบ้านน้้าทุเรียน ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
9491 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเก็ตบอล, ยกระดับพืน้ หน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน ต.เกาะสะท้อน อ.
ตากใบ จ.นราธิวาส
9492 ทาสี, ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสามแยก ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
9493 ทาสี, เปลี่ยนฝ้าเพดาน อาคารเรียนโรงเรียนบ้านปูยู ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
9494 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, พืน้ , ผนัง, เปลี่ยนประตู, หน้าต่าง , ทาสี,อาคารประกอบโรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง ต.
โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
9495 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส
9496 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ , ผนัง, ประตู, หน้าต่าง, ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านตือมายู ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

150,000
150,000
150,000

9497 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านไม้แก่น ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
9498 ปรับปรุงซ่อมแซมผนังโรงอาหารโรงเรียนบ้านแม่ดง ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
9499 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ กระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนบ้านน้้าใส ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
9500 ปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้้าโรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
9501 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ผนัง, ประตู, เปลี่ยนโถส้วม ส้วมโรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 ต.ปาเสมัส อ.สุ
ไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
9502 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
9503 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ กระเบือ้ ง, ฝ้าเพดาน, ทาสี , พืน้ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านละหาน ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.
นราธิวาส
9504 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, พืน้ อาคารเรียนอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.
นราธิวาส
9505 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน, คูระบายน้้าโรงเรียนบ้านสายะ ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
9506 ปรับปรุงซ่อมแซมผนัง, ทาสี, ปูกระเบือ้ ง, เปลี่ยนประตูหน้าต่าง อาคารเรียนโรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ต.นานาค
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
9507 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

150,000
150,000
150,000
100,000
150,000

150,000
200,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
200,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
200,000

หน ้าที่ 381

หน่วย : บาท

รายการ
(9508)
(9509)
(9510)
(9511)

จานวนเงิน

9508 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ฝ้าเพดาน อาคารเรียนโรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ ต.นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
9509 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน. ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนบ้านซรายอ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
9510 เทพืน้ คสล., ปรับปรุงซ่อมแซมฝาผนังอาคารโรงเรียนบ้านปะลุกา ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
9511 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน, ประตู หน้าต่าง อาคารประกอบโรงเรียนบ้านศาลาอูมา ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.
นราธิวาส
9512 ปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่าง, ปูพนื้ กระเบือ้ ง, ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ ต.โละจูด อ.แว้ง จ.
นราธิวาส
9513 เทพืน้ ลานกีฬาโรงเรียนเพลินพิศ ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
9514 ปรับปรุงซ่อมแซมผนัง, ทาสี, หลังคา, พืน้ อาคารเรียน ส้วมโรงเรียนวัดโคกมะม่วง ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

150,000
200,000
150,000
150,000

200,000

(9516)

9515 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว, ซุ้มประตู,ทาสี, หลังคา, ฝ้าเพดาน อาคารเรียนโรงเรียนบ้านหัวคลอง ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.
นราธิวาส
9516 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน, ทาสี อาคารละหมาดโรงเรียนบ้านกวาลอซีรา ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

(9517)
(9518)
(9519)
(9520)
(9521)
(9522)
(9523)

9517 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
9518 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ทาสี อาคารละหมาดโรงเรียนบ้านปะดะดอ ต.นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
9519 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, พืน้ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
9520 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านมือบา ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
9521 ทาสีรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านปาดังยอ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
9522 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, พืน้ , ประตู โรงอาหารโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
9523 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, พืน้ , ทาสีอาคารประกอบโรงเรียนบ้านลูโบะลือซง ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

(9524)
(9525)

9524 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ลานกีฬาโรงเรียนบ้านตอแล ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
9525 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเรียน, คูระบายน้้า, ทางเดินโรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.
นราธิวาส
9526 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านบอเกาะ ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
9527 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ สนามบาสเกตบอลโรงเรียนบ้านปูโป๊ะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
9528 ทาสีหอ้ งเรียนโรงเรียนวัดทรายขาว ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
9529 ปรับปรุงซ่อมแซมผนัง, พืน้ ฐ ฝ้าเพดาน, ประตู, หน้าต่างห้องสมุดโรงเรียนบ้านกรือซอ ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส

100,000
150,000

9530 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านตอหลัง ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
9531 ปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคา, ประตู, พืน้ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอิสลามบ้ารุง ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.
นราธิวาส
9532 ปรับปรุงซ่อมแซมฝาไม้, ทาสี, ประตู อาคารเรียนโรงเรียนบ้านไพรวัน ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
9533 เปลี่ยนหน้าต่างพร้อมทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านตาบา ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
9534 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านกูวา ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
9535 เปลี่ยนสุขภัณฑ์หอ้ งส้วม, งานเดินท่อโสโครก, ทาสีส้วมโรงเรียนบ้านมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
9536 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน, ประตูหน้าต่าง, พืน้ กระเบือ้ ง, ทาสี อาคารประกอบโรงเรียนบ้านภูเขาทอง ต.บ้าน
โต๊ะโม๊ะ-บ้านภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
9537 ทาสีหอ้ งเรียนโรงเรียนบ้านปลักปลา ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
9538 ทาสีรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านบางขุนทอง ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

100,000
150,000

(9512)
(9513)
(9514)
(9515)

(9526)
(9527)
(9528)
(9529)
(9530)
(9531)
(9532)
(9533)
(9534)
(9535)
(9536)
(9537)
(9538)

150,000
100,000
150,000

150,000

100,000
150,000
100,000
150,000

150,000
200,000
150,000
200,000
100,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 382

หน่วย : บาท

รายการ
(9539)
(9540)
(9541)
(9542)
(9543)
(9544)
(9545)
(9546)
(9547)
(9548)
(9549)
(9550)
(9551)
(9552)
(9553)
(9554)
(9555)
(9556)
(9557)
(9558)
(9559)
(9560)
(9561)
(9562)
(9563)
(9564)
(9565)
(9566)
(9567)
(9568)
(9569)

จานวนเงิน

9539 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ฝ้าเพดานอาคารประกอบโรงเรียนนิคมพัฒนา9 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
9540 ปรับปรุงประตูโรงเรียนนิคมพัฒนา6 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
9541 ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนา 4 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
9542 ทาสีหอ้ งเรียนโรงเรียนบ้านตอออ ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
9543 ปรับปรุงซ่อมแซมผนัง, ประตูหน้าต่าง, ทาสีหอ้ งเรียนโรงเรียนบ้านบาโง ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
9544 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารประกอบโรงเรียนบ้านศรีพงัน ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
9545 ปรับปรุงซ่อมแซมก้าแพงกั้นดินโรงเรียนนิคมพัฒนา2 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
9546 ปรับปรุงซ่อมแซมผนัง, ประตูหน้าต่าง, ทาสีอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเกาะสวาด ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.
นราธิวาส
9547 เทพืน้ คสล. บริเวณอาคารส้านักงานโรงเรียนสพป.นราธิวาส เขต 2 ต.สุไหงโก - ลก อ.สุไหงโก - ลก จ.นราธิวาส
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150,000
150,000
150,000
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9548 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้าโรงเรียนบ้านปะลุรู ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
9549 ปรับปรุงซ่อมแซมหน้าต่าง เสาไม้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านโคกงู ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
9550 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ประตู, หน้าต่า อาคารเรียนโรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ต.โฆษิต อ.ตากใบ
จ.นราธิวาส
9551 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนวัดพระพุทธ ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
9552 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ประตู, หน้าต่าง, ทาสี บ้านพักครูโรงเรียนวัดฉัททันต์สนาน ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.
นราธิวาส
9553 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียนโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

150,000
100,000
150,000

9554 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ฝาผนัง, หน้าต่าง, ประตู อาคารเรียนโรงเรียนบ้านสะหริ่ง ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.
นราธิวาส
9555 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนวัดโคกมะเฟือง ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
9556 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
9557 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านจะมาแกะ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
9558 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านแว้ง ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
9559 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
9560 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ทาสีอาคารเรียน ถนน โรงเรียนบ้านคลองตัน ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
9561 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนบ้านกูบู ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
9562 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนบ้านลาแล ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
9563 ทาสีอาคารเรียน, รั้วโรงเรียนบ้านกูแบอีแก ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
9564 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโคกโก ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
9565 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ทาสี อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านตาเซะใต้ ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.
นราธิวาส
9566 ทาสีอาคารเรียน, รั้วโรงเรียนบ้านกลูบี ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
9567 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ทาสี อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านร่วมใจ ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
9568 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ทาสี อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.
นราธิวาส
9569 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ทาสี อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.
นราธิวาส
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(9570)

9570 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ทาสี อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส

150,000

(9571)

9571 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานฝ้าเพดานฝ้าเพดาน
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.
นราธิวาส

150,000

(9572)
(9573)
(9574)

9572 ปรับปรุงอาคารเรียน งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนบ้านกาเด็ง ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
9573 ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตโรงเรียนบ้านปาเซ ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
9574 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข งานหลังคา
โรงเรียนบ้านบระเอ็ง ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
9575 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านเขาแก้ว ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.
นราธิวาส
9576 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.101/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านไอปาเซ ต.ตันหยงลิมอ อ.ระ
แงะ จ.นราธิวาส
9577 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานฝ้าเพดาน งานสี งานรางน้้าโรงเรียนประชาบ้ารุง ต.บาโง
สะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
9578 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานสี งานถมดินโรงเรียนบ้านบละแต ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ
จ.นราธิวาส
9579 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก. งานหลังคาโรงเรียนบ้านนิบง ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
9580 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านบาโงกูโบ ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
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100,000
150,000

9581 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 งานฝ้าเพดาน เปลี่ยรางน้้า เปลี่ยนหน้าต่าง งานสี งานพืน้
โรงเรียนบ้านเขาน้อย ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
9582 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.017 งานทาสี อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้าน
กาลิซา ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
9583 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านตะโละ ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
9584 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานสีโรงเรียนบ้านเจ๊ะเก ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.
นราธิวาส
9585 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 งานสี งานพืน้ ทาสีรั้วโรงเรียน โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ ต.
ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
9586 ปรับปรุงซ่อมแซมปูพนื้ หน้าอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบองอ ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
9587 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานทาสี งานถมดินพืน้ สนามโรงเรียนบ้านริแง ต.ผดุงมาตร อ.
จะแนะ จ.นราธิวาส
9588 ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตโรงเรียนบ้านแกแม ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
9589 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.017/2523 งานรื้อถอนกระเบือ้ งหลังคา งานหลังคาโรงเรียนบ้านมะรือ
โบตก ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
9590 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านบาโงระนะ ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
9591 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านสาเมาะ ต.บองอ อ.ระแงะ จ.
นราธิวาส
9592 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียแบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนระแงะ ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
9593 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 งานพืน้ โรงเรียนบ้านบาโงสะโต ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
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จานวนเงิน

9594 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานพืน้ งานประตู-หน้าต่าง งานฝ้าเพดาน งานสี
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
9595 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบสปช102/26 อาคารป.1 ก. และส้วมนักเรียน งานประตู-หน้าต่าง งานฝ้า
เพดาน งานพืน้ โรงเรียนบ้านท้านบ ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
9596 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู ต .บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

150,000

9597 ปรับภูมิทศั น์ ถมดินลูกรังโรงเรียนบ้านกาหนัว๊ ะ ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
9598 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ 312 งานหลังคา งานผนังโรงเรียนบ้านเขาพระ ต.ตันหยงมัส อ.ระ
แงะ จ.นราธิวาส
9599 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29ท งานพืน้ งานสี งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนบ้านบ่อทอง ต.
ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
9600 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.201/26 งานพืน้ โรงเรียนวัดร่อน ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
9601 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.017 งานหลังคา งานกันสาด งานพืน้ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่
109 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
9602 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข. งานประตู-หน้าต่าง งานระเบียง งานสีโรงเรียนบ้านลาไม ต.บองอ อ.ระแงะ
จ.นราธิวาส
9603 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา งานพืน้ งานเพดาน งานประตูโรงเรียนบ้านบาโง ต .เฉลิม อ.
ระแงะ จ.นราธิวาส
9604 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 และส้วมนักเรียน งานประตู- หน้าต่าง งานฝ้าเพดาน งานพืน้
งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านสิโป ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
9605 ปรับภูมิทศั น์ ถมดินโรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
9606 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานยกระดับพืน้ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย ต.ตันหยงลิมอ อ.ระ
แงะ จ.นราธิวาส
9607 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ทาสีรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
9608 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
9609 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานหลังคา งานสีโรงเรียนบ้านสะโล ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.
นราธิวาส
9610 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 102/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านตราแด๊ะ ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
9611 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 2 หลัง งานหลังคา งานประตูโรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ต.บองอ
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
9612 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 1 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง งานฝ้าเพดาน งานสี
โรงเรียนบ้านฮูลู ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
9613 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 9 ห้องเรียน งานสีโรงเรียนบ้านจะแนะ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.
นราธิวาส
9614 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.108 ล/30 งานพืน้ โรงเรียนบ้านละหาร ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.
นราธิวาส
9615 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานผนัง งานสีโรงเรียนบ้านปารี ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.
นราธิวาส
9616 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านน้้าวน ต.ช้างเผือก
อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
9617 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานปูพนื้ โรงเรียนบ้านตือกอ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

200,000
100,000

150,000
100,000

150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
200,000
150,000
200,000
150,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 385

หน่วย : บาท

รายการ
(9618)

จานวนเงิน
150,000

(9628)

9618 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานเหล็กดัด ปรับพืน้ สามถมทราบโรงเรียนพิทกั ษ์วิทยากุมุง
ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
9619 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 1 หลัง แาคารเรียนแบบ สปช.104/26 งานพืน้ งานประตู
โรงเรียนบ้านยะออ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
9620 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานหลังคางานพืน้ งานสีโรงเรียนร่วมจิตต์ประชา ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ
จ.นราธิวาส
9621 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา งานรางน้้าโรงเรียนบ้านไอร์โซ ต .ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.
นราธิวาส
9622 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
9623 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านแมะแซ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
9624 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคา งานรางน้้าโรงเรียนบ้านรือเปาะ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
9625 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/259 งานพืน้ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.
นราธิวาส
9626 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านกาแย ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
9627 ปรับปรุงซ่อมแซมลนามกีฬาเอนกประสงค์ เทพืน้ คอนกรีต คสล.โรงเรียนบ้านน้้าหอม ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.
นราธิวาส
9628 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนผดุงมาตร ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

(9629)

9629 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ปบบ 312 งานพืน้ โรงเรียนบ้านยานิง ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

150,000

(9630)

9630 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานฝ้าเพดาน งานหน้าต่าง งานสีโรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง ต.
จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
9631 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานฝ่้าเพดานโรงเรียนบ้านโคก ต.จวบ อ.เจาะไอ
ร้อง จ.นราธิวาส
9632 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานประตูโรงเรียนบ้านบาโงดุดุง ต.จวบ อ.เจาะไอ
ร้อง จ.นราธิวาส
9633 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด งานพืน้ งานสีโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
9634 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 017 งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ต.มะรือโบออก
อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
9635 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานรางน้้าโรงเรียนบ้านจูโวะ ต.มะรือโบออก อ.
เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
9636 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 015 งานทาสีโรงเรียนราชพัฒนา ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

150,000

9637 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านบูกิต ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
9638 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.
นราธิวาส
9639 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนบ้านบาตาปาเซ ต.บุกิต อ.เจาะไอ
ร้อง จ.นราธิวาส
9640 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.
นราธิวาส

150,000
150,000

(9619)
(9620)
(9621)
(9622)
(9623)
(9624)
(9625)
(9626)
(9627)

(9631)
(9632)
(9633)
(9634)
(9635)
(9636)
(9637)
(9638)
(9639)
(9640)

100,000
150,000
150,000
200,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000

150,000
150,000

หน ้าที่ 386

หน่วย : บาท

รายการ
(9641)

จานวนเงิน

9641 ปรับภูมิทศั น์ ถมดิน หน้าอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ต.บูกิต อ.
เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
9642 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านตาโงะ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.
นราธิวาส
9643 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านบ้ารุงวิทย์ ต.ไอสะเตีย -บาโงแอ
ชา อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
9644 ปรับปรุงภูมิทศั น์หน้าอาคาร สนง.สพป.นราธิวาส เขต3 เทพืน้ คอนกรีต คสล.โรงเรียนสพป.นราธิวาส เขต 3 ต.
ถนนระแงมรรดา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
9645 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนราชประสงค์ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
9646 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านไอกรอส ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
9647 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก (ห้องเรียนอนุบาล) เปลี่ยนฝ้ายิบซั่มบอร์ด ทาสีภายนอกภายใน มุง้ ลวดประตู -หน้าต่าง
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน

200,000

(9648)

9648 อาคารเรียนแบบราษฏร์สร้าง (ห้องเรียนโสตทัศนูปกรณ์ ) ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้า-เพดาน หน้าต่างกระจกบาน
เลื่อน ผนังฉาบเรียบ ทาสีภายนอกภายใน
โรงเรียนบ้านนายาง ต.บ่อแก้ว อ.นาหมืน่ จ.น่าน

100,000

(9649)

9649 อาคารเรียนแบบราษฏร์สร้าง (ห้องเรียนอนุบาล) เปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ก่อผนังคอนกรีต
เปลี่ยนประตูทบึ ไม้เนือ้ แข็ง ทาสีภายในภายนอก
โรงเรียนบ้านค้าเรือง ต.บ่อแก้ว อ.นาหมืน่ จ.น่าน

100,000

(9650)

9650 อาคารเรียน แบบ นน 01 (ห้องคอมพิวเตอร์ ) ทาสีน้า เปลี่ยนประตูกระจก หน้าต่างกระจก ช่องลมกระจก
อาคารเรียน แบบ ป 1 ก (ห้องสื่อเทคโนโลยี) เปลี่ยนประตูกระจก หน้าต่างกระจก ช่องลมกระจก
โรงเรียนบ้านซาวหลวง ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน

100,000

(9651)

9651 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข (ห้องสันทนาการ) ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านท่าล้อ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
9652 อาคารเรียน แบบ สปช.206 ปูพนื้ กระเบือ้ ง (ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องนาฎศิลป์ ห้องเรียนเรียนร่วม ห้องเรียน
อิเล็คทรอนิกส์ ห้องเรียนภาษาไทย)
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน

100,000

(9653)

9653 อาคารเรียน แบบราษฏร์สร้าง (ห้องเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา) โครงเหล็กกั้นผนังห้อง กระเบือ้ งแผ่น
เรียบ ประตูพร้อมอุปกรณ์ กระจกบานเลื่อน ทาสี อิฐบล๊อคผนังห้องน้้า ปุกระเบือ้ งบุผนัง ท่อส้วม อุปกรณ์
ห้องน้้าห้องส่้วม กระเบือ้ งหลังคาและโครง อ่างล้างหน้า อ่างล้างหน้า กระจกเงา ค่าแรงรื้อขน
โรงเรียนราชานุบาล ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

200,000

(9654)

9654 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 (ห้องอุตสาหกรรม ห้องเกษตร ห้องโภชนาการ)งานพืน้ เทพืน้ คอนกรีต ปูพนื้
กระเบือ้ ง ก่อบล๊อคผนัง งานผนัง เปลี่ยนหน้าต่างบานทึบ กรอบหน้าต่างไม้เนือ้ แข็ง
โรงเรียนบ้านกิ่วน้้าสาขาน้้าตวง ต.น้้าพาง อ.แม่จริม จ.น่าน

150,000

(9655)

9655 บ้านพักครู แบบ สปช.302/28 (ห้องอาเซียน, ห้องพละศึกษา) งานหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ฝ้า
กระเบือ้ งแผ่นเรียบ ไม้เนือ้ แข็งเชิงชาย ทาสีกันสนิม งานผนัง บล๊อคคอนกรีต ฉาบเรียบ งานพืน้ เปลี่ยนเสาตอม่อ
โรงเรียนบ้านตอง ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน

150,000

(9656)

9656 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 (ห้องวิชาการ) งานผนัง ไม้อัดสัก ไม้คร่าวเนือ้ แข็ง ทาสีเคลือบไม้
โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน

150,000

(9642)
(9643)
(9644)
(9645)
(9646)
(9647)

(9652)

150,000
150,000
300,000
100,000
150,000
100,000

150,000

หน ้าที่ 387

หน่วย : บาท

รายการ
(9657)
(9658)
(9659)
(9660)
(9661)
(9662)
(9663)
(9664)
(9665)
(9666)
(9667)
(9668)
(9669)
(9670)
(9671)
(9672)
(9673)
(9674)
(9675)
(9676)

9657 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก ตึก 5 ห้องเรียน งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งโรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา ต.นาซาว อ.
เมืองน่าน จ.น่าน
9658 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ ง เพดานแผ่นเรียบ รางรินโรงเรียนบ้านน้้าโค้ง ต.สะเนียน
อ.เมืองน่าน จ.น่าน
9659 อาคารเรียน แบบสามัญ 2541 งานหลังคา เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอน งานผนัง ทาสี เปลี่ยนประตู-หน้าต่าง
โรงเรียนบ้านพืชเจริญ ต.น้้าตก อ.นาน้อย จ.น่าน
9660 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคา เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอน เพดานทีบาร์โรงเรียนบ้านน้้าพุ ต.น้้าตก อ.
นาน้อย จ.น่าน
9661 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข 8 ห้องเรียน งานหลังคา เพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ต.ท่าน้าว
อ.ภูเพียง จ.น่าน
9662 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก ตึก งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ ง งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานผนัง ทาสีโรงเรียนบ้าน
หนองห้ามิตรภาพที่ 125 ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
9663 อาคารเรียน แบบ นน 01 งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ ง ครอบกระเบือ้ ง ขอยึด ไม้เชิงชายโรงเรียนบ้านสะเนียน
ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
9664 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานหลังคา เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอน ครอบมุมโรงเรียนชุมชนบ้านนาคา ต.หนองแดง
อ.แม่จริม จ.น่าน
9665 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ขอยึด ครองสันโค้ง ครอบตะเฆ่ งานผนัง ทาสี
โรงเรียนบ้านใหม่ ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
9666 อาคารเรียน แบบราษฏร์สร้าง งานหลังคา เปลี่ยนฝ้ายิปซั้มบอร์ด อาคารเรียน แบบ ป 1 ข เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ด
โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุง่ ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน
9667 อาคารเรียน แบบ สปช 102/26 งานหลังคา เปลี่ยนฝ้า เพดาน ไม้คร่าว รางริน งานผนัง ทาสีน้ามันส้าหรับงาน
เหล็ก โรงเรียนบ้านห้วยนาย ต.นาทะนุง อ.นาหมืน่ จ.น่าน
9668 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก ตึก งานหลังคา เปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์เคร่าไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านค้างอ้อย ต.นา
ทะนุง อ.นาหมืน่ จ.น่าน
9669 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก ตึก งานหลังคา เปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์เคร่าไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านนาบอน ต.บ่อ
แก้ว อ.นาหมืน่ จ.น่าน
9670 อาคารเรียน แบบ ป 1 ซ งานหลังคา รื้อและเปลี่ยนสังกะสี ครอบสังกะสี ฝ้าไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านปางสา ต.
จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน
9671 อาคารเรียน แบบราษฏร์สร้าง งานหลังคา รื้อและเปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสันโค้ง ขอยึด ทาสี อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26 งานผนัง ทาสีน้าโรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
9672 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานหลังคา รื้อและเปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสันโค้ง ขอยึด ไม้โครงคร่าวโรงเรียน
บ้านน้้าเลา ต.นาทะนุง อ.นาหมืน่ จ.น่าน
9673 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานหลังคา เปลี่ยนเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์เคร่าไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านเชียงของ ต.นา
น้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
9674 อาคารเรียน แบบ ป 12 ข งานหลังคา เปลี่ยนเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์ เคร่าไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านสถาน ต.
สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน
9675 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก จ้านวน 3 หลัง งานผนัง เปลี่ยนประตู งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาผา ต.
กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน
9676 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานผนัง ทาสี งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตูไม้อัด โรงเรียนประกิตเวช
ศักดิ์ ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน
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(9677)

จานวนเงิน

9677 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก (6 ห้องเรียน) งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ขอยึดโรงเรียนบ้านฝายแก้ว ต.ฝาย
แก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
9678 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานผนัง บุผนังไม้อัดสัก คร่าวไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านกาใส ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.
น่าน
9679 อาคารเรียน แบบ ป 1 ตึก งานผนัง เปลี่ยนหน้าต่างกระจก ประตูกระจกบานเลื่อน อาคารเรียน แบบ สปช.
102/26 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านม่วงใหม่ ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
9680 อาคารเรียน แบบ ป 1 ซ งานหลังคา รื้อและเปลี่ยนสังกะสีลูกฟูกลอนเล็ก ครอบสังกะสี รางรินโรงเรียนบ้านผา
สิงห์ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
9681 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ งานผนัง บุผนังไม้เนือ้ แข็งด้านเดียว ประตูไม้เนือ้ แข็ง
ทาสีน้า ทาสีน้ามันโรงเรียนบ้านเปา ต.น้้าตก อ.นาน้อย จ.น่าน
9682 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบกระเบือ้ ง สลักเกลียวยึด รางริน
โรงเรียนบ้านน้้าปาย ต.น้้าปาย อ.แม่จริม จ.น่าน
9683 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานผนัง ทาสีน้าพลาสติก ทาสีน้ามันประตูหน้าต่าง อาคารอเนกประสงค์ แบบ
สปช.201/26 งานหลังคา รื้อและเปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบปรับมุม ขอยึด งานผนัง ทาสีน้า ทาสีน้ามัน
ประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านไชยสถาน ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน

100,000

(9684)

9684 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานหลังคา เปลี่ยนฝ้า เพดานทีบาร์ อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานหลังคา เปลี่ยนฝ้า
เพดานทีบาร์ อาคารเรียน แบบ 008 งานหลังคา เปลี่ยนฝ้า เพดานทีบาร์โรงเรียนบ้านหัวเมือง ต.ศรีษะเกษ อ.
นาน้อย จ.น่าน

100,000

(9685)

9685 อาคารเรียน แบบราษฏร์สร้าง งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานหลังคา เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ด งานผนัง ทาสีภายใน
ภายนอกโรงเรียนภูเค็งพัฒนา ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน
9686 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานหลังคา เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอน ครอบจั่ว สกรูโรงเรียนบ้านวังยาว ต.ป่าคาหลวง
อ.บ้านหลวง จ.น่าน
9687 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสันโค้ง อุปกรณ์ยึดเกาะโรงเรียนบ้าน
เรือง ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
9688 อาคารเรียนแบบราษฏร์สร้าง งานผนัง เปลี่ยนประตูไม้สัก หน้าต่างบานทึบไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านเชตวัน ต.
สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน
9689 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานหลังคา รื้อและเปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ขอยึด รางรินโรงเรียนบ้านห้วยน้้าอุ่น ต .อ่าย
นาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน
9690 อาคารเรียน แบบ ป 1 ซ งานหลังคา รื้อและเปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบกระเบือ้ ง ตะปูเกลี่ยวยึดกระเบือ้ ง ไม้
ระแนง โรงเรียนบ้านป่าสัก ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน
9691 อาคารเรียน แบบ สปช 104/26 งานผนัง ทาสีน้า รางรินโรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.
น่าน
9692 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานหลังคา รื้อและเปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบกระเบือ้ ง ตะปูเกลียว ไม้ระแนง
โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน
9693 อาคารเรียน แบบ นน 01 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานผนัง ทาสีภายในโรงเรียนบ้านส้าน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.
น่าน
9694 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานหลังคา รื้อและเปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ คอรบสันโค้ง ขอยึด เพดานกระเบือ้ งแผ่น
เรียบ รางริน ไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านห้วยจอย ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน
9695 อาคารเรียน ป 1 ก งานหลังคา เปลี่ยนฝ้ายิปซั่ม คร่าวไม้เนือ้ แข็ง ทาสีน้ามันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ต.ส้าน อ.
เวียงสา จ.น่าน
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9696 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก ตึก งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ขอยึด ครอบกระเบือ้ ง รางริน ท่อรับน้้าฝน
โรงเรียนบ้านพะเยา ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน
9697 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบกระเบือ้ ง ขอยึดโรงเรียนบ้านห้วยเฮือ
ต.สะเนียนน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
9698 อาคารเรียน แบบ สปช104/26 งานพืน้ เปลี่ยนพืน้ ไม้ ซ่อมประตูเหล็กยืด งานผนัง ทาสีน้าโรงเรียนบ้านห้วยเฮือ
สาขาห้วยระพี ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
9699 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ขอยึด ลูกครอบ ฝ้า เพดานกระเบือ้ งแผ่น
เรียบโรงเรียนบ้านทุง่ น้อย ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
9700 อาคารเรียน แบบ สปช 102/26 งานหลังคา ฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์เคร่าไม้เนือ้ แข็ง งานผนัง เปลี่ยนหน้าต่างบาน
เลื่อน ช่องแสง ประตูเลื่อนโรงเรียนบ้านก้อ ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
9701 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานผนัง บุฝาไม้เชอร่า งานหลังคา เปลี่ยนฝ้า เพดาน งานผนัง ทาสีภายในภายนอก
โรงเรียนบ้านน้้าเคิม ต.ปิงหลวง อ.นาหมืน่ จ.น่าน
9702 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานผนัง ทาสีภายในภายนอก เปลี่ยนบานประตู งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง
บ้านพักครู งานหลังคา เปลี่ยนแผ่นเมทัลซีท สกรูเกลียวโรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
9703 อาคารเรียน แบบ นน 02 งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ลูกควบ ตะปูยึดโรงเรียนบ้านสบยาง ต.บ้านป่าแลว
หลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
9704 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก ตึก งานหลังคา รื้อและเปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ลูกครอบ ไม้ระแนง โรงเรียนริมฝั่งน่าน
วิทยา ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน
9705 อาคารเรียน แบบราษฏร์สร้าง งานหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดานโครงคร่าวอลูมิเนียม งานผนัง ก่ออิฐบล๊อค ทาสี
ภายในภายนอก งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง กรอบบานหน้าต่างไม้เนือ้ แข็ง วงกบ ประตูไฟเบอร์กลาส วงกบ กลอน
มือจับ โรงเรียนบ้านป่าสัก ต.น้้าปาย อ.แม่จริม จ.น่าน

100,000

9706 อาคารเรียนชั่วคราว งานผนัง ก่อบล๊อค ฉาบเรียบ ทาสีภายในภายนอก งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนริมฝั่งว้า
วิทยา ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน
9707 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก ตึก งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบกระเบือ้ ง ขอยึด งานผนัง ทาสีโรงเรียน
บ้านสะเลียม ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน
9708 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก ตึก งานผนัง เปลี่ยนประตู หน้างต่าง มือจับ งานหลังคา ฝ้ายิปซั่มบอร์ด งานพืน้ ปูพนื้
กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
9709 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคา รื้อและเปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสันโค้ง ตะปูเกลียว งานผนัง
ทาสีโรงเรียนบ้านพีเ้ หนือ ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน
9710 อาคารเรียน แบบราษฏร์สร้างเอง งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบกระเบือ้ ง อุปกรณ์ยึดกระเบือ้ ง งาน
พืน้ เสา คสล. ไม้เนือ้ แข็ง งานพืน้ คสล. งานผนัง ก่อผนังบล๊อค ฉาบเรียบ เปลี่ยนกระตูไม้เนือ้ แข็ง โรงเรียนวัดท่า
ข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน

100,000

9711 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก ตึก งานหลังคา ฝ้าเพดานยิปซั้มบอร์ด คร่าวไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง ต.
นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
9712 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ฝ้ากระเบือ้ งแผ่นเรียบ ไม้เนือ้ แข็ง อุปกรณ์ยึด
ครอบกระเบือ้ ง งานผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านสะละภูเวียง ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
9713 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคา รื้อและเปลี่ยนกระเบือ้ ลอนคู่ ครอบสันโค้ง ขอยึด เพดานแผ่นเรียบ
รางริน ไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านแม่ขะนิง ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน
9714 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบตะเฆ่ ครอบสามทาง ขอยึด เชิงชายไม้เนือ้ แข็ง
รางริน ท่อรับน้้าฝน อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสันทะ ต.สันทะ อ.นา
น้อย จ.น่าน

100,000

100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 390

หน่วย : บาท

รายการ
(9715)
(9716)
(9717)
(9718)
(9719)
(9720)
(9721)

(9722)
(9723)
(9724)
(9725)
(9726)
(9727)
(9728)
(9729)
(9730)

(9731)
(9732)
(9733)
(9734)
(9735)
(9736)
(9737)

จานวนเงิน

9715 อาคารเรียน แบบ ป 1 ซ งานผนัง ทาสีน้าพลาสติก ทาสีน้ามัน รางริน ท่อรางน้้าฝน เปลี่ยนกระจกโรงเรียนบ้าน
ป่าคา ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
9716 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน แบบ สปข.105/29 จ้านวน 2 หลัง งานพืน้ ปู
พืน้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
9717 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน แบบ สปช 102/26 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านปางเป๋ย ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
9718 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก ตึก งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาไค้ ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
9719 อาคารเรียน แบบ นน 01 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้าโรงเรียนบ้านน้้าหิน ต.นาน้อย อ.
นาน้อย จ.น่าน
9720 อาคารเรียน แบบ สปช 102/26 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยบง ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน
9721 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน แบบ นน 01 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคาร
เรียน แบบ สปช 102/26 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน แบบ สปช 103/26 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน

100,000

9722 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน
9723 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดู่พงษ์ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
9724 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก ตึก งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านน้้าแก่นเหนือ ต.น้้าแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
9725 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านน้้าแก่นกลาง ต.น้้าแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
9726 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาซาว ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน
9727 อาคารเรียน แบบ สปช 102/26 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน แบบ ป 1 ก ตึก งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านศาลา ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน
9728 อาคารเรียน แบบ สปช 103/26 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน แบบองค์การฯ งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านวังหมอ ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
9729 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านต้าม ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
9730 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานผนัง กรุผนังยิปซัมบอร์ด เปลี่ยนบานหน้าต่างอลูมิเนียม บานประตูอลูมิเนียม ทาสี
น้้าพลาสติกภายใน ก่ออิฐบันได ทาสีพนื้ ไม้ งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน ต.จอมจันทร์ อ.
เวียงสา จ.น่าน

150,000
150,000
100,000
100,000

9731 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานพืน้ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
9732 อาคารเรียน แบบ สปช 103/27 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานผนัง ทาสีภายนอกภายในโรงเรียนบ้านฮากฮาน ต .
ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน
9733 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานผนัง แผงลวดข่าย อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานผนัง แผงลวดข่ายโรงเรียนบ้าน
ป่าแลวหลวงวิทยา ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
9734 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานผนัง ทาสีน้าพลาสติก ทาสีน้ามันโรงเรียนบ้านวังตาว ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน
จ.น่าน
9735 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานผนัง ทาสีน้าพลาสติก ทาสีน้ามันโรงเรียนบ้านสันติภาพ ต.บ่อ อ.เมืองน่าน
จ.น่าน
9736 อาคารเรียน แบบ สปช 102/26 งานผนัง ทาสีน้าพลาสติก ทาสีน้ามันโรงเรียนบ้านทรายทอง ต.บ่อ อ.เมืองน่าน
จ.น่าน
9737 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานผนัง ทาสีภายในภายนอก ทาสีน้ามันหน้าต่างเหล็กโรงเรียนบ้านน้้าพาง ต.
น้้าพาง อ.แม่จริม จ.น่าน

150,000
100,000

200,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

150,000
100,000
100,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 391

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(9738)

9738 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานผนัง ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนศรีนาชื่น ต.ทุง่ ศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน

100,000

(9739)

9739 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานผนัง ทาสีน้าพลาสติกภายในภายนอก อาคารเรียน แบบ 104 ก ทาสีน้ามัน
ภายในภายนอกโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว ต.บ่อแก้ว อ.นาหมืน่ จ.น่าน
9740 อาคารเรียน แบบ สปช 103/26 งานผนัง ทาสีภายใน อาคารเรียน แบบ ป 1 ก ตึก งานผนัง ทาสีภายใน
โรงเรียนบ้านศรีบญ
ุ เรือง ต.สันติสุข อ.สันติสุข จ.น่าน
9741 อาคารเรียน แบบ 004 งานผนัง ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนบ้านถืมตอง ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
9742 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานผนัง ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนบ้านผาตูบ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

150,000

9743 อาคารเรียน แบบกรมสามัญ 017 งานผนัง ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนบ้านไหล่น่าน ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.
น่าน
9744 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานผนัง ทาสีภายใน อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานผนัง ทาสีภายในโรงเรียนชุมชน
บ้านหลวง ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน
9745 อาคารเรียน งานผนัง ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนบ้านปางช้าง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
9746 อาคารเรียน แบบ ป 1 ซ งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบกระเบือ้ ง ขอยึด งานพืน้ เปลี่ยนไม้พนื้ งาน
ผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านน้้าลี ต.ปิงหลวง อ.นาหมืน่ จ.น่าน
9747 อาคารเรียน แบบ 014 (ไม้) งานหลังคา ค่ารื้อและเปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอน ครอบมุม สกูรโรงเรียนบ้านบุง้ ต.นา
น้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
9748 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานหลังคา รื้อและเปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบตะเฆ้ ขอยึด ครอบสันโค้ง น๊อตยึด
กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านนาหล่าย ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
9749 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู ครอบมุม ขอยึด แผ่นเรียบ ไม้ยางโรงเรียน
บ้านกิ่วน้้า ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน
9750 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ ง ครอบกระเบือ้ ง อุปกรณ์
ยึดกระเบือ้ ง งานผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านน้้างาว ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
9751 อาคารห้องสมุด แบบราษฏร์สร้าง งานผนัง ทาสีน้ามันส้าหรับไม้ บ้านพักครู งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่
ครอบสันโค้ง ตะปูเกลี่ยวยึดกระเบือ้ ง งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานผนัง ก่ออิฐ ฉาบเรียบ เปลี่ยนวงกบไฟเบอร์
กลาสประตู-หน้าต่าง โถส้วมแบบนัง่ ยองพร้อมอุปกรณ์ อ่างล้างหน้า ก๊อกน้้า ท่อพีวีซีโรงเรียนบ้านน้้าลัด ต.สถาน
อ.นาน้อย จ.น่าน

100,000

9752 อาคารห้องสมุด งานหลังคา รื้อและเปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบกระเบือ้ ง ขอยึด งานผนัง ทาสีภายในภายนอก
โรงเรียนบ้านดอนเฟือง ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
9753 อาคารเรียน แบบราษฏร์สร้าง งานหลังคา ฝ้ายิปซั่มบอร์ด คร่าวโลหะ ปรับภูมิทศั น์ ้รัวลวดหนามโรงเรียนหาด
ทรายทองวิทยาคาร ต.ส้านนาหนองใหม่ อ.เวียงสา จ.น่าน
9754 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข งานผนัง ทาสี เปลี่ยนประตูไม้บานทึบ งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ขอยึด ส้วม
แบบ สปช 601/26 เปลี่ยนประตูบานทึบไม้เนือ้ แข็ง ชักโครก ฝ้าเพดานยิปซั่ม อ่างล้างมือ ทาสี งานพืน้ ปูพนื้
กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านป่าอ้อย ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน

100,000

(9755)

9755 อาคารเรียน แบบ สปช 102/26 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานผนัง เปลี่ยนประตูไม้เนือ้ แข็ง ส้วม แบบ สปช 4 ที่
นัง่ งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานผนัง บุผนังกระเบือ้ ง ส้วม แบบ สปช 2 ทีน่ งั่ งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานผนัง บุ
ผนังกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านน้้าปูน ต.น้้าพาง อ.แม่จริม จ.น่าน

100,000

(9756)

9756 อาคารเรียน แบบ ป 001 งานหลังคา รื้อและเปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสันโค้ง ครอบข้าง น๊อต สกรูยึด
กระเบือ้ ง ส้วม แบบ สปช 601/26 งานหลังคา รื้อและเปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสันโค้ง น๊อต สกรูยึด
กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโป่งค้า ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน

100,000

(9740)
(9741)
(9742)
(9743)
(9744)
(9745)
(9746)
(9747)
(9748)
(9749)
(9750)
(9751)

(9752)
(9753)
(9754)

100,000
100,000
100,000

150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000

100,000
100,000

หน ้าที่ 392

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(9757)

9757 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานหลังคา รื้อและเปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสันโค้ง ครอบสามทาง ขอยึด งานผนัง
ทาสีภายนอกภายใน อาคารอเนกประสงค์ งานผนัง ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนบ้านเป้า ต .บ้านฟ้า อ.บ้าน
หลวง จ.น่าน

100,000

(9758)

9758 อาคารห้องสมุด แบบราษฏร์สร้าง งานหลังคา เปลี่ยนหลังคาเมทัลซีท ครอบจั่ว สกรู รางริน งานผนัง เปลี่ยน
ประตูบานทึบไม้สัก กุญแจ ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนบ้านห้วยไฮ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
9759 อาคารเรียน แบบ ป 1 ซ และอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 202/26 งานหลังคา เปลี่ยนรางรินน้้าสังกะสี ท่อ
รับน้้าฝนโรงเรียนบ้านผาขวาง ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
9760 อาคารเรียน แบบ นน 01 งานหลังคา เปลี่ยนหลังคาเหล็กเมทัลซีท ครอบหลังคาเหล็ก อุปกรณ์ยึด งานพืน้ ปู
พืน้ กระเบือ้ ง งานผนัง ทาสีภายในภายนอก เปลียนประตูไม้อัดสักพร้อมอุปกรณ์ หน้าต่างไม้สักพร้อมอุปกรณ์
กระจกฝ้า โรงเรียนบ้านฟ้า ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน

100,000

9761 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานผนัง ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนบ้านพรหม ต .หนองแดง อ.
แม่จริม จ.น่าน
9762 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 203/26 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานผนัง แผงลวดตาข่ายโรงเรียนบ้านร่มเกล้า
ต.น้้าพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
9763 อาคารอเนกประสงค์ แบบ นน 05 งานพืน้ รื้อพืน้ ไม้ ถมดิน เทพืน้ คสล. งานผนัง ก่ออิฐผนัง ฉาบเรียบ ปูพนื้
กระเบือ้ ง งานผนัง เปลี่ยนประตูไม้ยาง บานพับ มือจับ ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนบ้านนวราษฎร์ ต.นาซาว อ.
เมืองน่าน จ.น่าน

100,000

9764 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก ตึกและอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ลูกควบสันโค้ง ตะปู
เกลียว รางรินโรงเรียนบ้านศรีเกิด ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
9765 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานผนัง ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนบ้านป่าซาง ต .เมืองลี อ.นา
หมืน่ จ.น่าน
9766 อาคารเรียน แบบ สปช 201/26 งานผนัง เปลี่ยนวงกบอลูมิเนียม แผ่นลูกฟูก มือจับ โช๊คอัพฝังในตัว กุญแจ
กรอบอลูมิเนียม กระจกโรงเรียนบ้านเชียงยืน ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
9767 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 202/26 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ก่ออิฐบล๊อคเวที งานหลังคา ฝ้ายิปซั่มบอร์ด
คร่าวโลหะโรงเรียนบ้านน้้าลัดสบแก่น ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
9768 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยมอญ ต .เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
9769 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 202/26 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานผนัง ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนบ้าน
ป่าหุง่ ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน
9770 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 203/26 งานผนัง ทาสีภายในภายนอก งานหลังคา ฝ้ายิปซั้มบอร์ดคร่าวโลหะ
โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน
9771 อาคารอเนกประสงค์ แบบ นน09 งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสันดค้ง ขอยึด ไม้ฝาโรงเรียนชุมชน
บ้านนาทะนุง ต.นาทะนุง อ.นาหมืน่ จ.น่าน
9772 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 201/26 งานผนัง วงกบอลูมิเนียม แผ่นลูกฟูก มือจับ โช๊คอัพฝัในตั้ว กุญแจ
กรอบนอกอลูมิเนียม กระจกใสโรงเรียนบ้านทัพม่าน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน
9773 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 202/26 งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสัน ขอยึด งานผนัง เปลี่ยน
ประตูม้วน หน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองบัว ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
9774 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 205/26 งานพืน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม ต.นาเหลือง อ.
เวียงสา จ.น่าน
9775 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเมืองจัง ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
9776 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 202/26 งานหลังคา เปลี่ยนแผ่นเหล็กเมทัลซีท ครอบจั่ว สกรูโรงเรียนรัฐราษฎร์
นุเคราะห์ ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน

100,000

(9759)
(9760)

(9761)
(9762)
(9763)

(9764)
(9765)
(9766)
(9767)
(9768)
(9769)
(9770)
(9771)
(9772)
(9773)
(9774)
(9775)
(9776)

100,000
150,000

150,000
100,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 393

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(9777)

9777 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปรับพืน้ ถมดิน เทพืน้ คสล. ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานผนัง ทาสี วงกบประตูหน้าต่าง
ประตู-หน้าต่างบานไม้ทบึ พร้อมอุปกรณ์ กระจกบานเลื่อน ฝ้าเพดานโครงคร่าวแผ่นยิบซั่มโรงเรียนบ้านปิงหลวง
ต.ปิงหลวง อ.นาหมืน่ จ.น่าน

100,000

(9778)

9778 อาคารอเนกประสงค์ สปช 202/26 งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสันโค้ง อุปกรณ์ยึด งานพืน้ ปูพนื้
กระเบือ้ ง งานผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
9779 โรงอาหาร งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน แบบ สปช 102/26 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน แบบ ป
1 ก งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านธงหลวง ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน
9780 โรงฝึกงานแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานหลังคา เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอน ครอบมุม โรงเรียนชุมชนบ้านน้้า
ปัว้ ต.น้้าปัว้ อ.เวียงสา จ.น่าน
9781 โรงอาหาร แบบราษฏร์สร้าง งานหลังคา รื้อและเปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสันโค้ง ตะปูเกลียว งานผนัง ทาสี
ภายในภายนอกโรงเรียนบ้านน้้าเกี๋ยน ต.น้้าเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน
9782 ส้วม แบบ องค์การ 2 ที้ง
น่ ั่ แผ่นเหล็กรีดลอน โถส้วมนัง่ ยอง ทาสี เปลี่ยนประตูบานทึบไม้สัก โถปัสสาวะชาย
อ่างล้างหน้า กระจก แผงกั้นทีป่ สั สาวะ อาคารเรียน แบบ ป 1 ก งานผนัง ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนบ้านน้้า
มวบ ต.น้้ามวบ อ.เวียงสา จ.น่าน

150,000

9783 บ้านพักครู จ้านวน 2 หลัง งานหลังคา รื้อและเปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบ ไม้เนือ้ แข็ง โรงเรียนบ้านแคว้ง ต .
หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน
9784 บ้านพักครู งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบ ขอยึด ไม้เชิงชาย อาคารอเนกประสงค์ ฝ้า เพดาน
กระเบือ้ งซีเมนต์คร่าวโลหะโรงเรียนบ้านครกค้า ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน
9785 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านห้วยเลา ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน
9786 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน
9787 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านนา ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน
9788 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านนาราบ ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
9789 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด ต.ม่วงติ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน
9790 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโรงเรียนบ้านนาคา ต.เมืองลี อ.นาหมืน่ จ.น่าน
9791 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโรงเรียนบ้านหาดเค็ด ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
9792 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
9793 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโรงเรียนบ้านปงสนุก ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน
9794 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโรงเรียนบ้านปิงใน ต.ปิงหลวง อ.นาหมืน่ จ.น่าน
9795 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโรงเรียนบ้านน้้าอูน ต.เมืองลี อ.นาหมืน่ จ.น่าน
9796 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโรงเรียนไตรธารวิทยา ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน
9797 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านห้วยปุก ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
9798 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านสองแคว ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
9799 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านฝั่งหมิน่ ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน
9800 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านนาไลย ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน
9801 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านท่ามงคล ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน
9802 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านท่าลี่ ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน
9803 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านชมพู ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน
9804 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านนาก้า ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน
9805 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านห้วยหลอด ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน
9806 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านสาคร ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
9807 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านจะเข้ภหู อม ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน

100,000

(9779)
(9780)
(9781)
(9782)

(9783)
(9784)
(9785)
(9786)
(9787)
(9788)
(9789)
(9790)
(9791)
(9792)
(9793)
(9794)
(9795)
(9796)
(9797)
(9798)
(9799)
(9800)
(9801)
(9802)
(9803)
(9804)
(9805)
(9806)
(9807)

100,000
100,000
100,000
150,000

100,000
100,000
150,000
150,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 394

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(9808)
(9809)
(9810)
(9811)
(9812)
(9813)
(9814)
(9815)
(9816)

9808 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านหัวนา ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน
9809 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านไพรอุดม ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน
9810 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านดู่ใต้ ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
9811 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
9812 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนทุง่ ศรีทอง ต.เวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน
9813 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสาลีก ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน
9814 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านป่าแดด ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
9815 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านน้้าแพะ ต.ปิงหลวง อ.นาหมืน่ จ.น่าน
9816 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ ต.ส้านนาหนองใหม่ อ.เวียงสา จ.น่าน

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

(9817)
(9818)
(9819)
(9820)
(9821)
(9822)
(9823)

9817 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านน้้าครกใหม่ ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน
9818 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านสาลี่ ต.น้้ามวบ อ.เวียงสา จ.น่าน
9819 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบ้านบ่อหอย ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน
9820 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนสพป.น่าน เขต 1 ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
9821 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านทุง่ กวาง ต .แงง อ.ปัว จ.น่าน
9822 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านพาน ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน
9823 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 ต.เปือ
อ.เชียงกลาง จ.น่าน
9824 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านดอนมูล (แงง) ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน

150,000
100,000
150,000
300,000
150,000
100,000
150,000

100,000

(9827)
(9828)
(9829)
(9830)

9825 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา ต.เปือ อ.เชียงกลาง
จ.น่าน
9826 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านดอนสบเปือ ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.
น่าน
9827 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนาก้อ ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน
9828 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านปงสนุก ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน
9829 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนาวงศ์ ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน
9830 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนไตรคามวิทยา ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

(9831)
(9832)

9831 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเสี้ยว ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน
9832 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านแดนพนา ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน

100,000
100,000

(9833)

9833 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนาด ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน

100,000

(9834)

9834 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนศรีสระวงศ์ ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน

100,000

(9835)

9835 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านห้วยท่าง ต .ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน

100,000

(9836)
(9837)
(9838)

9836 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านป่าลาน ต .ปัว อ.ปัว จ.น่าน
9837 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านปรางค์ ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน
9838 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านร้อง ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน

100,000
200,000
150,000

(9824)
(9825)
(9826)

100,000

100,000
100,000
150,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 395

หน่วย : บาท

รายการ
(9839)
(9840)
(9841)

จานวนเงิน
100,000
100,000
150,000

(9842)

9839 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านขอน ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน
9840 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านป่าหัด ต .ปัว อ.ปัว จ.น่าน
9841 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านป่ากลาง (มิตรภาพที่ 166) ต.ป่า
กลาง อ.ปัว จ.น่าน
9842 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนสหราษฎร์บ้ารุง ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน

(9843)
(9844)
(9845)

9843 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านปางยาง ต .ภูคา อ.ปัว จ.น่าน
9844 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านผาเวียง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน
9845 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านน้้าอ้อ ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

100,000
100,000
100,000

(9846)
(9847)
(9848)

9846 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน
9847 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนภูคาวิทยาคม ต .ภูคา อ.ปัว จ.น่าน
9848 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองผุก ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

100,000
150,000
100,000

(9849)
(9850)

9849 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวรนคร ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน
9850 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร ต.วรนคร อ.ปัว จ.
น่าน
9851 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสบกอน ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง
จ.น่าน
9852 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.
น่าน
9853 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ ต.เชียงกลาง อ.เชียง
กลาง จ.น่าน
9854 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ต.เชียงกลาง อ.เชียง
กลาง จ.น่าน
9855 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) ต.ศิลาเพชร
อ.ปัว จ.น่าน
9856 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนศิลาแลง ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

200,000
100,000

9857 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนไตรประชาวิทยา ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.
น่าน
9858 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสกาดใต้ ต.สกาด อ.ปัว จ.น่าน
9859 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านกอก ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.
น่าน
9860 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนสกาดพัฒนา ต.สกาด อ.ปัว จ.น่าน
9861 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนไลออนส์บา้ นหนองปลา ต .พระธาตุ อ.
เชียงกลาง จ.น่าน
9862 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนาฝาง ต .สถาน อ.ปัว จ.น่าน
9863 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ต.สถาน
อ.ปัว จ.น่าน

150,000

(9851)
(9852)
(9853)
(9854)
(9855)
(9856)
(9857)
(9858)
(9859)
(9860)
(9861)
(9862)
(9863)

150,000

150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000

100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 396

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(9864)

9864 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน

100,000

(9865)

100,000

(9866)
(9867)
(9868)

9865 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนอง ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.
น่าน
9866 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านไร่ ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
9867 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านทุง่ เฮ้า ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
9868 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านชี ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน

(9869)
(9870)
(9871)

9869 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านน้้ายาว ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
9870 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านกอกจูน ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน
9871 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านน้้าปัวพัฒนา ต .ภูคา อ.ปัว จ.น่าน

150,000
100,000
100,000

(9872)

150,000

(9876)

9872 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ต.พระพุทธบาท อ.
เชียงกลาง จ.น่าน
9873 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านยู้ ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
9874 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านน้้าฮาว ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.
น่าน
9875 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ ต.พระพุทธบาท อ.เชียง
กลาง จ.น่าน
9876 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนาฝ่า ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

(9877)

9877 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านถ่อน ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

100,000

(9878)

9878 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านตึ๊ด ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง
จ.น่าน
9879 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสบหนอง ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.
น่าน
9880 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสบสาย ต .ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

100,000

9881 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 ต.ตาลชุม อ.ท่า
วังผา จ.น่าน
9882 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านปง ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
9883 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านวังว้า ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

150,000

9884 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนริม -ป่าคาประชานุเคราะห์ ต.ท่าวังผา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
9885 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ต.
ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
9886 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บ้ารุง ต.ป่าคา อ.
ท่าวังผา จ.น่าน

150,000

(9873)
(9874)
(9875)

(9879)
(9880)
(9881)
(9882)
(9883)
(9884)
(9885)
(9886)

150,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

150,000
100,000

หน ้าที่ 397

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(9887)

9887 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองบัว ต .ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

100,000

(9888)

9888 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสบขุ่น ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

100,000

(9889)

9889 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนาหนุน 2 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.
น่าน
9890 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสบเป็ด ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

100,000

150,000

(9895)

9891 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา ต .ผาตอ อ.ท่าวังผา
จ.น่าน
9892 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านน้้าพุร้อน ต .ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.
น่าน
9893 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสันเจริญ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.
น่าน
9894 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านน้้าลักใต้ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.
น่าน
9895 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านแหน ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

(9896)

9896 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านน้้าแป่ง ต .ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

100,000

(9897)
(9898)
(9899)
(9900)

9897 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านก๋ง ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
9898 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเสี้ยว ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
9899 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านพร้าว ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
9900 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

100,000
100,000
100,000
100,000

(9901)

9901 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์
รังสฤษฎ์) ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
9902 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านท่าค้้า (ไตรราษฎร์บ้ารุง) ต.ริม อ.ท่า
วังผา จ.น่าน
9903 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน ต.ศรีภมู ิ อ.ท่าวังผา
จ.น่าน
9904 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านม่วง ต.ศรีภมู ิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
9905 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านคัวะ ต.ศรีภมู ิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
9906 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา ต.ศรีภมู ิ อ.ท่าวังผา
จ.น่าน
9907 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านดอยติ้ว ต .ศรีภมุ ิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

100,000

9908 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ ต.แสนทอง
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
9909 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนแสนทองวิทยา ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา
จ.น่าน

100,000

(9890)
(9891)
(9892)
(9893)
(9894)

(9902)
(9903)
(9904)
(9905)
(9906)
(9907)
(9908)
(9909)

150,000

100,000
100,000
100,000
150,000

100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000

150,000

หน ้าที่ 398

หน่วย : บาท

รายการ
(9910)

จานวนเงิน

9910 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านปางกอม ต .ชนแดน อ.สองแคว จ.
น่าน
9911 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.
น่าน
9912 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสองแคว ต .นาไร่หลวง อ.สองแคว
จ.น่าน
9913 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านปางปุก ต .นาไร่หลวง อ.สองแคว
จ.น่าน
9914 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย ต .นาไร่หลวง อ.
สองแคว จ.น่าน
9915 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านน้้าโมง ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.
น่าน
9916 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านผาสิงห์ ต .ยอด อ.สองแคว จ.น่าน

100,000

100,000

(9918)

9917 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนเพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริรัตนาาพรรณวดี ต.งอบ อ.ทุง่ ช้าง จ.น่าน
9918 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสะเกิน ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน

(9919)

9919 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านผาหลัก ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน

100,000

(9920)

9920 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านปางส้าน ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน

100,000

(9921)

100,000

(9922)

9921 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนผู้บงั คับบัญชา
ลูกเสือรถไฟมักกะสัน ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
9922 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสะปัน ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

(9923)

9923 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสว้า ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

150,000

(9924)

9924 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนาขวาง ต .บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ
จ.น่าน
9925 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านบ่อหลวง ต .บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ
จ.น่าน
9926 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านดอนแท่น ต .เชียงคาน อ.เชียงกลาง
จ.น่าน
9927 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านผักเฮือก ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ
จ.น่าน
9928 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา ต .บ่อเกลือใต้ อ.บ่อ
เกลือ จ.น่าน
9929 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านใหม่ ต.เชียงคาน อ.เชียงกลาง จ.น่าน

100,000

(9911)
(9912)
(9913)
(9914)
(9915)
(9916)
(9917)

(9925)
(9926)
(9927)
(9928)
(9929)

150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000

100,000

150,000

150,000
100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 399

หน่วย : บาท

รายการ
(9930)
(9931)
(9932)
(9933)
(9934)
(9935)
(9936)
(9937)
(9938)
(9939)
(9940)
(9941)
(9942)
(9943)
(9944)
(9945)
(9946)
(9947)
(9948)
(9949)

จานวนเงิน

9930 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง
จ.น่าน
9931 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านพร้าวกลาง ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง
จ.น่าน
9932 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง ต .บ่อเกลือ
ใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
9933 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านบ่อหยวก ต .บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อ
เกลือ จ.น่าน
9934 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนธาราบรรพต ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.
น่าน
9935 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านน้้าคา ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.
น่าน
9936 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านขุนน้้าน่าน ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อ
เกลือ จ.น่าน
9937 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนไตรมิตรวิทยา ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง
จ.น่าน
9938 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านผาน้้าย้อย ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง
จ.น่าน
9939 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านห่างทางหลวง ต .ภูฟา้ อ.บ่อเกลือ
จ.น่าน
9940 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเกวต ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.
น่าน
9941 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสบมาง ต.ภูฟา้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

100,000

9942 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ ต .ภูฟา้ อ.
บ่อเกลือ จ.น่าน
9943 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเปียงซ้อ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.น่าน
9944 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านห้วยฟอง ต .ขุนน่าน อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.น่าน
9945 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านด่าน ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.น่าน
9946 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านบวกหญ้า ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.น่าน
9947 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ (เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) ต.
ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
9948 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านปางหก ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.น่าน
9949 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนาคอกสาขานาบง ต .บ่อเกลือใต้
อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

100,000

100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000

150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 400

หน่วย : บาท

รายการ
(9950)

จานวนเงิน

9950 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านห้วยโก๋น ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.น่าน
9951 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านน้้าช้างพัฒนา ต.ขุนน่าน อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.น่าน
9952 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านน้้ารีพฒ
ั นา ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.น่าน
9953 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสบปืน ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.น่าน
9954 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ต .ห้วยโก๋น อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.น่าน
9955 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์ ต.ขุนน่าน อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
9956 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านน้้าลาด ต.งอบ อ.ทุง่ ช้าง จ.น่าน
9957 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ต.งอบ อ.ทุง่
ช้าง จ.น่าน
9958 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนมณีพฤกษ์ ต.งอบ อ.ทุง่ ช้าง จ.น่าน
9959 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนบ้านทุง่ ช้าง ต .ทุง่ ช้าง อ.ทุง่ ช้าง
จ.น่าน
9960 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านปางแก ต .ทุง่ ช้าง อ.ทุง่ ช้าง จ.น่าน

150,000

100,000

(9962)
(9963)
(9964)

9961 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านแพะกลาง ต .ทุง่ ช้าง อ.ทุง่ ช้าง จ.
น่าน
9962 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านน้้าพิ ต.ทุง่ ช้าง อ.ทุง่ ช้าง จ.น่าน
9963 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านปอน ต.ปอน อ.ทุง่ ช้าง จ.น่าน
9964 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านน้้าเลียง ต.ปอน อ.ทุง่ ช้าง จ.น่าน

(9965)

9965 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเวียงสอง ต .และ อ.ทุง่ ช้าง จ.น่าน

100,000

(9966)
(9967)

9966 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านน้้าสอด ต.และ อ.ทุง่ ช้าง จ.น่าน
9967 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง ต.และ อ.ทุง่ ช้าง จ.
น่าน
9968 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงานอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนสพป.น่าน เขต 2 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน

100,000
150,000

9969 อาคารเรียนแบบองค์การฯ พ.ศ.2522 งานหลังคาโรงเรียนบ้านปรารถนาดี ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
9970 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2516 งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านนาจาน ต.บุง่ คล้า อ.บุง่ คล้า จ.บึง
กาฬ
9971 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 203/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2532 งานปูพนื้ โรงเรียนบ้านท่าดอกค้า ต.ท่าดอกค้า อ.บึงโขง
หลง จ.บึงกาฬ
9972 อาคารเรียนแบบองค์การฯ สร้างเมือ่ พ.ศ.2523 งานปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้าเพดานห้องเรียนโรงเรียนบ้านห้วย
คอม ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ

100,000
100,000

(9951)
(9952)
(9953)
(9954)
(9955)
(9956)
(9957)
(9958)
(9959)
(9960)
(9961)

(9968)
(9969)
(9970)
(9971)
(9972)

150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000

100,000
100,000
150,000

300,000

100,000
100,000

หน ้าที่ 401

หน่วย : บาท

รายการ
(9973)

จานวนเงิน

9973 อาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การ สร้างเมือ่ พ.ศ.2521 งานซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยผักขะ ต.เซกา
อ.เซกา จ.บึงกาฬ
9974 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2520 งานทาสีโรงเรียนบ้านเหล่าถาวร ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
9975 อาคารเรียน ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2524 งานเปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง ต.น้้าจั้น อ.เซกา
จ.บึงกาฬ
9976 โรงอาหารแบบองค์การ สร้างเมือ่ พ.ศ.2512 งานฝ้าเพดาน อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ. 2549 งาน
ปูพนื้ อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ. 2539 งานปูพนื้ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย ต.โป่งเปือย อ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ

150,000

(9977)

9977 อาคารเรียน แบบองค์การ สร้างเมือ่ พ.ศ.2523 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง ส้วม สปช.601 สร้างเมือ่ พ.ศ.2536 หลังที่ 1
งานเปลี่ยนหลังคา งานเปลี่ยนกระเบือ้ งพืน้ สปช.601 สร้างเมือ่ พ.ศ.2536 หลังที่ 2 งานเปลี่ยนหลังคา งาน
เปลี่ยนกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านโคกนิยม ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

150,000

(9978)

9978 อาคารเรียนแบบองค์การ ขนาด 6 ห้อง ปี 2523 งานประตู หน้าต่างโรงเรียนท่าไร่วิทยา ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึง
กาฬ
9979 อาคารเรียน ป.1ฉ. สร้างเมือ่ พ.ศ.2519 งานรื้อถอน/งานซ่อมแซมโรงเรียนบ้านแสนส้าราญ ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ
9980 อาคารเรียน ป.1 ฉ พ.ศ. 2541 งานหลังคา อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา บ้านพักครู งานปูพนื้ อาคารเรียน
สปช.105/29 งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 ต.โคกก่อง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
9981 อาคารเรียนแบบสร้างเอง พ.ศ.2544 งานหลังคาโรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง ต.ค้านาดี อ.บึงกาฬ จ.บึง
กาฬ
9982 อาคารเรียน ป.1 ฉ สร้าง พ.ศ.2515 งานหลังคาโรงเรียนธเนตรวิทยา ต.หอค้า อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
9983 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานมุงหลังคา งานฝ้าเพดาน งานประตู โรงเรียนอนุบาลปากคาด ต.ปากคาด อ.
ปากคาด จ.บึงกาฬ
9984 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 พ.ศ. 2529 งานมุงหลังคา งานฝ้าเพดาน งานรื้อถอนโรงเรียนบ้าน
สามหนอง ต.บัวตูม อ.โซ่พสิ ัย จ.บึงกาฬ
9985 ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ยาว 76 เมตร สูง 2.5 เมตร ผนังคอนกรีตบ็อก หนา 7 ซม.ผิวฉาบเรียบโรงเรียนบ้านบึงกาฬ
ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
9986 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2549 งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนเสถียร ต.โนนศิลา อ.ปากคาด
จ.บึงกาฬ
9987 อาคารเรียนกึ่งถาวร สร้าง พ.ศ.2540 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาเจริญ ต.หนองเลิง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ

150,000

9988 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ งานฝ้าเพดาน/งานหลังคาโรงเรียนบ้านสะง้อ ต.หอค้า อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
9989 ปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง ปรับปรุงสนามเซปักตะกร้อ งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านป่งไฮ
ราษฎร์สามัคคี ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
9990 อาคารเรียนแบบองค์การฯ สร้างเมือ่ พ.ศ.2519 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ต.ท่าสะอาด อ.เซกา
จ.บึงกาฬ
9991 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเล่ย์บอลในร่ม สร้างเมือ่ พ.ศ. 2550 งานหลังคาโรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ ต.
โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
9992 อาคารเรียนแบบองค์การฯ สร้างเมือ่ พ.ศ.2524 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว ต.ท่าสะอาด อ.เซกา
จ.บึงกาฬ
9993 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2529 งานหลังคาโรงเรียนบ้านทุง่ ทรายจก ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.
บึงกาฬ

100,000
150,000

(9974)
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(9976)

(9979)
(9980)
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(9982)
(9983)
(9984)
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(9986)
(9987)
(9988)
(9989)
(9990)
(9991)
(9992)
(9993)

150,000
150,000
200,000

100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

100,000
150,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 402

หน่วย : บาท

รายการ
(9994)

จานวนเงิน

9994 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2542 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าสะอาด ต.ท่าสะอาด อ.
เซกา จ.บึงกาฬ
9995 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2520 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านศิริพฒ
ั น์ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ

150,000

9996 อาคารห้องสมุด งานหลังคา งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนหนองทุม่ วิทยา ต .หนองทุม่ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
9997 อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ สร้างเมือ่ พ.ศ.2528 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง ต.เซกา
อ.เซกา จ.บึงกาฬ
9998 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2525 งานหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ ต.หนองเดิ่น อ.บุง่ คล้า จ.บึง
กาฬ
9999 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2533 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า ต.หนองเดิ่น อ.บุง่
คล้า จ.บึงกาฬ
10000 ส้วม สร้างเมือ่ พ.ศ.2531 งานหลังคา ส้วม สร้างเมือ่ พ.ศ.2532 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุง่ ต.หนอง
เดิ่น อ.บุง่ คล้า จ.บึงกาฬ
10001 บ้านพักครู แบบ สปช.302/28 สร้างเมือ่ พ.ศ.2531 งานหลังคา บ้านพักครู แบบองค์การ สร้างเมือ่ พ.ศ.2521
งานหลังคา งานประตู-หน้าต่าง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองชัยวาน ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
10002 ห้องสมุดโรงเรียน งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา ต .เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
10003 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2528 งานทาสีโรงเรียนบ้านดงสว่าง ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ

150,000
100,000

(10004) 10004 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2535 งานทาสีโรงเรียนบ้านต้าย ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

100,000

(10005) 10005 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2522 งานผนัง งานประตู-หน้าต่าง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด
ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
(10006) 10006 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง สร้างเมือ่ พ.ศ.2524 งานผนัง งานประตู งานทาสีโรงเรียนบ้านท่าไคร้ ต.บึง
กาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(10007) 10007 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี แบบสร้างเอง สร้างเมือ่
พ.ศ.2557 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหัวแฮต ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ
(10008) 10008 อาคารโรงฝึกงาน สร้างเมือ่ พ.ศ.2525 งานพืน้ ผิวขัดมัน งานผนังก่อคอนกรีตบล็อก งานฉาบปูนโรงเรียนบ้าน
หนองตอ ต.นาสวรรค์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(10009) 10009 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2521 งานฝ้าเพดาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา ต.หนองยอง อ.
ปากคาด จ.บึงกาฬ
(10010) 10010 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2547 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 สร้าง
เมือ่ พ.ศ.2544 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2521 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียน
บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ต.โซ่ อ.โซ่พสิ ัย จ.บึงกาฬ

150,000

(10011) 10011 อาคารเรียน แบบองค์การฯ สร้างเมือ่ พ.ศ.2523 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่
พ.ศ.2527 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านค้าบอน ต.น้้าจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
(10012) 10012 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2515 งานซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านศรีนาวา ต.ถ้า้ เจริญ อ.โซ่พสิ ัย
จ.บึงกาฬ
(10013) 10013 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2542 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้าง
เมือ่ พ.ศ.2546 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านห้วยลึก ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
(10014) 10014 รั้วโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านดอนเสียด ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ

150,000
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150,000

150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000

100,000
150,000
150,000
150,000
150,000

100,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 403

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(10015) 10015 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2512 งานซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิง้ ต.ท่ากกแดง อ.
เซกา จ.บึงกาฬ
(10016) 10016 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2540 งานซ่อมเปลี่ยนหลังคา ใส่รางน้้าโรงเรียนบ้านหนองแก่ง
ทราย ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
(10017) 10017 อาคารเรียน แบบองค์การฯ สร้างเมือ่ พ.ศ.2526 งานซ่อมเปลี่ยนหน้าต่าง งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วย
เรือ ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
(10018) 10018 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง สร้างเมือ่ พ.ศ.2556 งานผนังก่ออิฐ งานฉาบปูน งานประตู -หน้าต่าง งานฝ้า
เพดาน งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ ต.ท่าดอกค้า อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
(10019) 10019 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2538 งานหลังคาโรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ ต.โพธิ์หมากแข้ง
อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
(10020) 10020 อาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การฯ สร้างเมือ่ พ.ศ.2525 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม ต.
ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
(10021) 10021 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2524 งานซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านค้าภู ต.ชัยพร อ.บึงกาฬ จ.บึง
กาฬ
(10022) 10022 ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านนาอ่าง ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
(10023) 10023 ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านบัวโคก ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
(10024) 10024 อาคารเรียนแบบองค์การ พ.ศ.2520 งานซ่อมระเบียงและปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม ต.โคกก่อง อ.
บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(10025) 10025 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2519 งานซ่อมเปลี่ยนหลังคา งานประตู-หน้าต่าง อาคารห้องสมุด แบบ
สร้างเอง สร้างเมือ่ พ.ศ.2544 งานหลังคาโรงเรียนหอค้าพิทยาสรรค์ ต.หอค้า อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(10026) 10026 อาคารเรียนแบบองค์การ สร้าง พ.ศ.2525 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านนาค้า ต.โคกก่อง อ.บึงกาฬ จ.
บึงกาฬ
(10027) 10027 อาคารประกอบแบบสร้างเอง งานซ่อมแซมโรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา ต .สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
(10028) 10028 อาคารเรียน แบบองค์การ สร้างเมือ่ พ.ศ.2525 งานรื้อถอนกระเบือ้ ง งานซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านนาขาม
ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
(10029) 10029 อาคารเรียนแบบ 103/26 สร้าง พ.ศ.2532 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบและทาสีโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ต.บึงกาฬ อ.
บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(10030) 10030 อาคารเรียนแบบองค์การ พ.ศ.2526 งานหลังคาโรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.
บึงกาฬ
(10031) 10031 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2520 งานหลังคา อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 พ.ศ.2531 งานหลังคา
โรงเรียนบ้านพันล้า 'เจริญวิทยา' ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(10032) 10032 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2529 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ ต.บ้านต้อง อ.เซกา
จ.บึงกาฬ
(10033) 10033 อาคารเรียน ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2518 ปรับบริเวณ งานเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านนาแสง ต.นาแสง อ.ศรีวิไล
จ.บึงกาฬ
(10034) 10034 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/26 พ.ศ.2526 งานหลังคาโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

150,000

(10035) 10035 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2530 งานซ่อมเปลี่ยนหลังคา ใส่รางน้้าโรงเรียนบ้านท่ากกต้อง ต.
ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
(10036) 10036 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พ.ศ.2532 งานหลังคา/งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองหมู ต.หนองเลิง อ.บึง
กาฬ จ.บึงกาฬ

150,000

150,000
100,000
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100,000
100,000
150,000
150,000
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100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
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150,000
150,000
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150,000

หน ้าที่ 404

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(10037) 10037 โรงฝึกงานงานแบบองค์การ พ.ศ. 2528 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ พ.ศ.2521โรงเรียนบ้านนาทราย ต.นาสิงห์ อ.
ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
(10038) 10038 อาคารเรียนป.1 ฉ 6 ห้องเรียน พ.ศ. 2515 งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล
จ.บึงกาฬ
(10039) 10039 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2529 งานผนังก่อบล็อก งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
งานฉาบปูน งานทาสีโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
(10040) 10040 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2528 งานซ่อมเปลี่ยนหลังคา งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งาน
ซ่อมเปลี่ยนประตู งานทาสีโรงเรียนบ้านชุมภูทอง ต.ค้านาดี อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(10041) 10041 อาคารเรียนแบบ ป1ฉ องค์การ งานหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
(10042) 10042 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2539 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง อาคารเรียน แบบสปช.103/26 สร้าง
เมือ่ พ.ศ.2532 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านนาต้อง ต.ชัยพร อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(10043) 10043 อาคารเรียน แบบ ป1ฉ สร้าง พ.ศ.2515 งานประตู อาคารเรียนแบบ สปช. 205/26 สร้าง พ.ศ.2536 งานฝ้า
เพดานโรงเรียนบ้านนากั้ง ต.นากั้ง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
(10044) 10044 อาคารเรียน แบบองค์การ สร้างเมือ่ พ.ศ.2522 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทองสาย ต.โนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ
(10045) 10045 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2525 งานทาสี งานประตู อาคารโรงฝึกงาน แบบ สปช.102/26
สร้างเมือ่ พ.ศ.2526 งานซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม ต.ค้าแก้ว อ.โซ่พสิ ัย จ.บึงกาฬ

150,000

(10046) 10046 อาคารชั่วคราว แบบสร้างเอง พ.ศ.2538 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 ต.ถ้า้ เจริญ อ.โซ่
พิสัย จ.บึงกาฬ
(10047) 10047 อาคารโรงฝึกงาน แบบ 102/27 สร้างเมือ่ พ.ศ.2523 งานซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านค้าแก้วโนนสามัคคี ต.
ค้าแก้ว อ.โซ่พสิ ัย จ.บึงกาฬ
(10048) 10048 อาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การ สร้างเมือ่ พ.ศ.2526 งานผนัง อาคารเรียน แบบ องค์การ สร้างเมือ่ พ.ศ.2525
งานทาสี บ้านพักครู แบบ ป.1 ซ สร้างเมือ่ พ.ศ.2521 งานทาสี บ้านพักครู แบบเรือนแถว สร้างเมือ่ พ.ศ.2531
งานทาสีโรงเรียนบ้านศรีชมภู ต.ศรีชมภู อ.โซ่พสิ ัย จ.บึงกาฬ

150,000

(10049) 10049 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สามัญ/336 สร้างเมือ่ พ.ศ.2515 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าส้าราญ ต.ซาง อ.
เซกา จ.บึงกาฬ
(10050) 10050 อาคารอนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2527 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกบริการสันก้าแพง
ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
(10051) 10051 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2518 งานพืน้ ไม้ งานซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหนองจิก ต.หนอง
ทุม่ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
(10052) 10052 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2535 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนประสานมิตรวิทยา ต.ชัยพร อ.
บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(10053) 10053 อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ พ.ศ. 2514 งานประตูหน้าต่าง งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน ต.โซ่ อ.
โซ่พสิ ัย จ.บึงกาฬ
(10054) 10054 อาคารแบบ ป.1 ฉ พ.ศ 2518 งานผนังโรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด ต.ค้าแก้ว อ.โซ่พสิ ัย จ.บึงกาฬ
(10055) 10055 อาคารเรียนแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2524 งาน ประตูหน้าต่าง โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนอง
สวรรค์ ต.ค้าแก้ว อ.โซ่พสิ ัย จ.บึงกาฬ
(10056) 10056 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ /2519 งานผนังโรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ ต.ไคสี อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(10057) 10057 อาคารเรียนแบบองค์การ พ.ศ. 2523 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พสิ ัย จ.บึงกาฬ
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(10058) 10058 โรงอาหารแบบสร้างเอง พ.ศ. 2530 งานแผงลวดตาข่าย งานปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน ป .1 ฉ พ.ศ. 2520 งาน
ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานฝ้าเพดาน งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรค์ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พสิ ัย จ.บึง
กาฬ

100,000

(10059) 10059 อาคารเรียน ป.1 ซ พ.ศ. 2515 งานหลัคากันสาดโรงเรียนบ้านค้าไผ่ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พสิ ัย จ.บึงกาฬ
(10060) 10060 อาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 สร้างปี พ.ศ.2531 งานหลังคา/ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโนนสา ต.โคกก่อง อ.บึง
กาฬ จ.บึงกาฬ
(10061) 10061 อาคารอเนกประสงค์ สปช. 202/26 พ.ศ. 2530 งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านคลองทิพย์ ต.
เหล่าทอง อ.โซ่พสิ ัย จ.บึงกาฬ
(10062) 10062 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/29 งานทาสี อาคารประกอบ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านนาป่าน
ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(10063) 10063 อาคารศูนย์วิทยบูรณาการ ICT แบบสปช.105/29 พ.ศ.2553 งานผนัง/งานฉาบปูน/งานประตูโรงเรียนบ้านโนน
สว่าง ต.หนองเข็ง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(10064) 10064 อาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 พ.ศ. งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านซ้าบอน ต.เหล่าทอง อ.โซ่พสิ ัย จ.บึง
กาฬ
(10065) 10065 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ/2558 พ.ศ.2520 งานหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยลึก ต.หนองพันทา อ.โซ่พสิ ัย จ.บึงกาฬ
(10066) 10066 อาคารเรียน สปช.105/29 พ.ศ.2531 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านแสงอรุณ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พสิ ัย จ.บึง
กาฬ
(10067) 10067 อาคารเรียน ป.1ฉ สร้างปี พ.ศ.2516 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองเข็ง ต.หอค้า อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(10068) 10068 อาคารเรียนมัธยมกึ่งถาวร พ.ศ. 2541 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโนนสวาง ต.ถ้าเจริญ อ.โซ่พสิ ัย จ.บึงกาฬ
(10069) 10069 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 5 เมตรโรงเรียนบ้านถ้า้ เจริญ ต.ถ้า้ เจริญ อ.โซ่พสิ ัย จ.บึงกาฬ
(10070) 10070 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 205/26 พ.ศ.2526 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง ต.หนอง
พันทา อ.โซ่พสิ ัย จ.บึงกาฬ
(10071) 10071 อาคารเรียน แบบ ป1 ฉ พ.ศ.2516 งานฝาฝนังโรงเรียนบ้านห้วยทราย ต.โซ่ อ.โซ่พสิ ัย จ.บึงกาฬ
(10072) 10072 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 พ.ศ.2529 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าค้ารวม ต.บัวตูม อ.โซ่พสิ ัย จ.บึง
กาฬ
(10073) 10073 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. 2516 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
(10074) 10074 อาคารเรียน แบบ สปช 105/26 พ.ศ.2525 งานพืน้ งานทาสีอาคารโรงเรียนบ้านสร้างค้า ต.วังชมภู อ.พรเจริญ
จ.บึงกาฬ
(10075) 10075 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2530 งานซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านบ่อพนา ต.
โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
(10076) 10076 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 202/26 พ.ศ.2529 งานหลังคา งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานประตูหน้าต่างโรงเรียน
บ้านโนน ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
(10077) 10077 อาคารเรียน ป.1ฉ สร้างปี พ.ศ.2518 งานพืน้ ห้องสุมดแบบสร้าง งานพืน้ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต .หอค้า อ.บึง
กาฬ จ.บึงกาฬ
(10078) 10078 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ พ.ศ.2522 งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึง
กาฬ
(10079) 10079 อาคารเรียน สปช. 105/29 พ.ศ.2536 งานหลังคาโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึง
กาฬ
(10080) 10080 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ สร้างปี พ.ศ.2520 งานพืน้ โรงเรียนแก่งอาฮง ต.ไคสี อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(10081) 10081 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2544 งานซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโคกส้าราญพรสวรรค์
ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
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(10082) 10082 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พ.ศ.2535 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ
จ.บึงกาฬ
(10083) 10083 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 พ.ศ.2529 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกหนองลาด ต.ศรีส้าราญ อ.พร
เจริญ จ.บึงกาฬ
(10084) 10084 อาคารเรียน ป1 ฉ พ.ศ.2518 งานหลังคา อาคารเรียน ป1 ฉ พ.ศ.2521 งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาค้านาใน ต.
ศรีส้าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
(10085) 10085 ห้องสมุด งานผนัง งานพืน้ งานสีโรงเรียนบ้านสรรเสริญ ต.โสกก่าม อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(10086) 10086 อาคารเรียน แบบป.1 ฉ พ.ศ.2521 งานทาสี อาคารเรียนแบบองค์การ พ.ศ.2523 งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองบัว
งาม ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
(10087) 10087 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 พ.ศ.2534 งานฝ้าเพดาน งานประตูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ต.หนองหัวช้าง
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
(10088) 10088 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ สร้างปี พ.ศ.2514 งานหลังคา ห้องสุมด งานฝ้าเพดาน/ งานสีโรงเรียนบ้านดอนปอ ต.
หนองเข็ง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(10089) 10089 ปรับบริเวณ โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น ต.พรเจริญ - โซ่พสิ ัย อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
(10090) 10090 อาคารเรียน สปช.105/26 พ.ศ.2528 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ ต.ดอนหญ้านาง อ.พร
เจริญ จ.บึงกาฬ
(10091) 10091 อาคารหอประชุม-โรงอาหาร 101 ล.ฝ27ม101ล27(พิเศษ) พ.ศ.2520 งานรื้อถอน งานหลังคาโรงเรียนบ้านนา
เหว่อโนนอุดม[ ต.บัวตูม อ.โซ่พสิ ัย จ.บึงกาฬ
(10092) 10092 อาคารเรียนแบบองค์การฯ พ.ศ.2521 งานปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พ.ศ.2531 งานปูพนื้
กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดงชมภู ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
(10093) 10093 อาคารเรียน อาคารประกอบ ป.1 ฉ พ.ศ.2516 งานมุงหลังคาโรงเรียนบ้านดงโทน ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

150,000

(10094) 10094 อาคารโรงฝึกงาน แบบ สามัย 312 พ.ศ.2524 งานมุงหลังคา งานรื้อถอน งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดงบัง
ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
(10095) 10095 อาคารอเนกประสงค์ สร้างปี พ.ศ.2524 งานพืน้ /งานผนัง/งานสี/งานหลังคาโรงเรียนบ้านโสกบง ต.นาดง อ.ปาก
คาด จ.บึงกาฬ
(10096) 10096 อาคารเรียนแบบองค์การ พ.ศ.2526 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม ต.ท่าดอกค้า อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

150,000

(10097) 10097 อาคาราเรียน แบบ สปช.102/26 พ.ศ.2534 งานมุงหลังคาโรงเรียนบ้านท่าสีไค ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

150,000

(10098) 10098 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างปี พ.ศ.2542 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ ต.นา
สววรรค์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(10099) 10099 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พ.ศ.2530 งานประตูหน้าต่าง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านนาสิงห์ ต.นาสิงห์ อ.ศรี
วิไล จ.บึงกาฬ
(10100) 10100 อาคารเรียน ป.1 ฉ. พ.ศ.2515 งานมุงหลังคาโรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง ต.ท่าดอกค้า อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

150,000

(10101) 10101 อาคารเรียน สปช 105/26 พ.ศ.2540 งานทาสีโรงเรียนโนนสาสวรรค์ ต.ท่าดอกค้า อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
(10102) 10102 อาคารอเนกประสงค์ สปช. 202/26 พ.ศ.2531 งานรื้อถอน งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์
ต.ท่าดอกค้า อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
(10103) 10103 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง (อาคารเงินบริจาค) พ.ศ.2530 งานเทพืน้ ปูนซีเมนต์โรงเรียนบ้านหนองจิก ต.
นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

100,000
100,000

150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000

100,000
150,000

150,000
100,000

100,000
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(10104) 10104 อาคารแบบองค์การ พ.ศ.2525 งานเทพืน้ ปูนซีเมนต์โรงเรียนบ้านโนนม่วง ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
(10105) 10105 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. พ.ศ.2518 งานเทพืน้ ปูนคอนกรีตโรงเรียนบ้านนาสะแบง ต.นาสแะบง อ.ศรีวิไล จ.บึง
กาฬ
(10106) 10106 บ้านพักครูแบบองค์การ พ.ศ.2521 งานมุงหลังคา งานพืน้ งานผนังก่อคอนกรีตบล็อกโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ต.
หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
(10107) 10107 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 สร้างปี พ.ศ.2529 งานฝ้าเพดาน งานประตู งานสีโรงเรียนบ้านห้วย
เชือมใต้ ต.ชัยพร อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(10108) 10108 อาคารเรียนแบบองค์การฯ สร้าง พ.ศ.2523 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านไร่โนนส้าราญ ต.นาดง อ.ปาก
คาด จ.บึงกาฬ
(10109) 10109 อาคารชั่วคราว แบบสามัญกึ่งถาวร สร้าง พ.ศ.2521 งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนบ้านดาลบังบด ต.นาดง อ.ปาก
คาด จ.บึงกาฬ
(10110) 10110 อาคารเรียนแบบ สปช.101/26 สร้าง พ.ศ.2533 งานหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล ต.โป่งเปือย อ.บึง
กาฬ จ.บึงกาฬ
(10111) 10111 อาคารอเนกประสงค์ แบบชั้นเดียว พ.ศ.2534 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านค้าเตาะเลาะโนนเค็ง ต.ค้าแก้ว อ.
โซ่พสิ ัย จ.บึงกาฬ
(10112) 10112 อาคารเรียน ป.1 ฉ พ.ศ.2518 งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านค้าสมบูรณ์ ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

100,000
150,000

(10113) 10113 อาคารเรียน แบบสปช. 105/29 พ.ศ.2529 งานมุงหลังคา อาคาร แบบ ป.1ซ พ.ศ.2510 งานมุงหลังคาโรงเรียน
ชุมชนบ้านตูม ต.บัวตูม อ.โซ่พสิ ัย จ.บึงกาฬ
(10114) 10114 อาคารเรียน คสล. แบบองค์การ พ.ศ.2523 งานคอนกรีต งานปูพนื้ และกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหาดแฮ่ ต .โคก
กว้าง อ.บุง่ คล้า จ.บึงกาฬ
(10115) 10115 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ งานหลังคาโรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อ้านวยศิลป์ ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(10116) 10116 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป.1 ฉ พ.ศ.2516 งานหลังคาโรงเรียนบ้านดอนแพง ต.บุง่ คล้า อ.บุง่ คล้า จ.บึงกาฬ

150,000

(10117) 10117 อาคารเรียน ป.1 ฉ พ.ศ.2520 งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานรั้วโรงเรียนบ้านค้าไชยวาล ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

100,000

(10118) 10118 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 พ.ศ.2526 งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านท่าสวาท ต.โซ่ อ.โซ่พสิ ัย
จ.บึงกาฬ
(10119) 10119 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2554 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ ต.โคกก่อง อ.
บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(10120) 10120 อาคารเรียน สปช.105/29 พ.ศ.2529 งานมุงหลังคาโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ต.เหล่าทอง อ.โซ่พสิ ัย จ.บึงกาฬ

150,000

(10121) 10121 อาคารเรียน ป.1 ฉ/2505 พ.ศ.2505 งานปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การ พ.ศ.2518 งาน
ปรับปรุงฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองพันทา ต.หนองพันทา อ.โซ่พสิ ัย จ.บึงกาฬ
(10122) 10122 อาคารเรียน ป.1ซ พ.ศ.2518 งานมุงหลังคา งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง ต.หนองพันทา อ.โซ่
พิสัย จ.บึงกาฬ
(10123) 10123 สนามกีฬาและลานกีฬาอเนกประสงค์ ปรับบริเวณโรงเรียนบ้านไคสี ต.ไคสี อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(10124) 10124 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2510 งานหลังคา งานประตู งานทาสีโรงเรียนบ้าน
หนองบัวแดง ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
(10125) 10125 อาคารเรียนแบบ ป.1ช งานหลังคาโรงเรียนบ้านคลองเค็ม ต.หนองเลิง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ

150,000
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รายการ

จานวนเงิน

(10126) 10126 บ้านพักครูแบบองค์การฯ สร้างปี พ.ศ.2515 และ พ.ศ.2518 งานหลังคา อาคารอเนกประสงค์แบบ 205/26
สร้างปี พ.ศ. 2538 งานสีโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) ต.โนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ

200,000

(10127) 10127 อาคารเรียนแบบองค์การ สร้างเมือ่ พ.ศ.2522 งานพืน้ โรงเรียนบ้านท่ากกแดง ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
(10128) 10128 อาคารเรียนปบบ ป.1ฉ สร้างปี พ.ศ.2520 และ อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 สร้างปี พ.ศ.2529 งานประตูหน้าต่างโรงเรียนชุมชนสมสนุก ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
(10129) 10129 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2532 งานพืน้ งานประตู-หน้าต่างงานสุขภัณฑ์ งานทาสีโรงเรียนบ้าน
กุดสิม ต.หนองทุม่ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
(10130) 10130 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ พ.ศ. 2514 งานผนัง งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานประตู -หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียน
อนุบาลโซ่พสิ ัย ต.โซ่ อ.โซ่พสิ ัย จ.บึงกาฬ
(10131) 10131 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2529 งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบ้านขามเปีย้ ต.บุง่ คล้า อ.บุง่ คล้า จ.
บึงกาฬ
(10132) 10132 อาคารอเนกประสงค์ สปช. 202/26 สร้าง พ.ศ.2531 งานหลังคาโรงเรียนบ้านสุขส้าราญ ต.หนองเลิง อ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ
(10133) 10133 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2520 งานหลังคาโรงเรียนอนุบาลบุง่ คล้า ต.บุง่ คล้า อ.บุง่ คล้า จ.บึงกาฬ

100,000
150,000

(10134) 10134 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2530 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองแวง ต.ถ้า้
เจริญ อ.โซ่พสิ ัย จ.บึงกาฬ
(10135) 10135 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พ.ศ.2546 งานหลังคา งานฝ้าและเพดาน บ้านพักครูแบบองค์การ พ.ศ.
2518 งานหลังคาโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
(10136) 10136 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ สร้างปี พ.ศ.2513 งานผนัง งานประตูหน้าต่าง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโนนยาง ต.หอ
ค้า อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(10137) 10137 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2526 งานฝ้าเพดาน งานประตู-หน้าต่าง งานพืน้ โรงเรียนบ้านท่า
ส้มโฮง ต.โคกกว้าง อ.บุง่ คล้า จ.บึงกาฬ
(10138) 10138 อาคารอเนกประสงค์แบบองค์การ พ.ศ.2521 งานหลังคา โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ ต.ศรส้าราญ อ.พรเจริญ จ.บึง
กาฬ
(10139) 10139 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 พ.ศ.2524 งานหลังคา งานพืน้ งานประตู -หน้าต่าง งานสีโรงเรียนบ้าน
ก้าแพงเพชร ต.โนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(10140) 10140 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 พ.ศ.2531 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

100,000

(10141) 10141 บ้านพักครู แบบ สปช.302/28 จ้านวน 2 หลัง พ.ศ.2529 และ2534 งานซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบ้านวังยาว ต.
วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
(10142) 10142 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ พ.ศ.2520 งานเทพืน้ คอนกรีตและปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดงเสียด ต.ศรีชมภู อ.พร
เจริญ จ.บึงกาฬ
(10143) 10143 ถนน คศล. สร้างเมือ่ พ.ศ.2518 งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.โซ่ อ.โซ่พสิ ัย จ.บึงกาฬ
(10144) 10144 อาคารโรงฝึกงาน แบบองค์การ ปี พ.ศ. 2520 งานคอนกรีตโครงสร้าง อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ปี พ.ศ. 2520
งานพืน้ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง ต.หนองทุม่ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
(10145) 10145 อาคารบ้านพักครู จ้านวน 3 หลัง สร้างเมือ่ พ.ศ.2521 งานพืน้ งานหลังคา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 ต.โคกกว้าง
อ.บุง่ คล้า จ.บึงกาฬ
(10146) 10146 อาคารเรียนแบบ ป.1ซ สร้างปี พ.ศ.2516 งานสี งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา ต.ค้านาดี อ.บึง
กาฬ จ.บึงกาฬ
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รายการ

จานวนเงิน

(10147) 10147 อาคารเรียนแบบป.1ฉ สร้าง พ.ศ.2524 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองยาว ต.ชัยพร อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(10148) 10148 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2519 งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนยางค้า ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ

150,000
150,000

(10149) 10149 อาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การ พ.ศ.2550 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนจ้าปา ต.โนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ
(10150) 10150 อาคารเรียนแบบองค์การ สร้าง พ.ศ.2523 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง ต.โคกก่อง อ.
บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(10151) 10151 อาคารเรียน แบบองค์การ สร้างเมือ่ พ.ศ.2523 งานประตู-หน้าต่าง งานบันได งานกระจกโรงเรียนบ้านโนนสูงสุข
สมบูรณ์ ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
(10152) 10152 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2540 งานหลังคา ถนนคอนกรีตในโรงเรียนโรงเรียนเลิดสิน ต.ค้า
นาดี อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(10153) 10153 อาคารเรียน ป.1 ซ พ.ศ.2520 งานประตู-หน้าต่าง งานทาสี อาคารเรียน สปช.105/29 พ.ศ.2534 งานทาสี
บ้านพักครู พ.ศ.2543 งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พสิ ัย จ.บึงกาฬ
(10154) 10154 อาคารเรียนแบบองค์การ สร้าง พ.ศ.2523 งานพืน้ อาคารอเนกประสงค์ สร้าง พ.ศ.2530 งานพืน้ โรงเรียนบ้าน
ห้วยดอกไม้ ต.โคกก่อง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(10155) 10155 อาคารเรียน แบบองค์การ อาคารเรียน แบบสปช. 105/29 งานประตูหน้าต่าง งานสุขภัณฑ์ งานปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
(10156) 10156 อาคารเรียน แบบกรมสามัญกึ่งถาวร สร้างเมือ่ พ.ศ.2541 งานพืน้ อาคารเรียนแบบองค์การ สร้างเมือ่ พ.ศ.2521
งานพืน้ โรงเรียนบ้านโคกกระแช ต.ถ้า้ เจริญ อ.โซ่พสิ ัย จ.บึงกาฬ
(10157) 10157 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2538 งานพืน้ โรงเรียนบ้านนาค้าแคน ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
(10158) 10158 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2511 งานพืน้ ห้องน้้าห้องส้วม แบบ สปช.601/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2531
งานพืน้ สนามฟุตบอล งานปรับบริเวณโรงเรียนบ้านหนองนาแซง ต .วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(10159) 10159 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ พ.ศ.2514 งานผนังโรงเรียนบ้านนาซาว ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

100,000

(10160) 10160 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2533 งานหลังคาโรงเรียนสิริภทั รวิทยา ต.หนองยอง อ.
ปากคาด จ.บึงกาฬ
(10161) 10161 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2512 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2513 อาคารเรียน แบบ ป.1
ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2519 งานบันได-ระเบียงทางเดิน งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองจันทน์ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึง
กาฬ

150,000

(10162) 10162 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2535 งานพืน้ โรงเรียนบ้านซ่อมกอก ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
(10163) 10163 งานภูมิทศั น์ ปรับบริเวณ โรงเรียนบ้านค้าหมืน่ 'ต.ช.ด.อนุสรณ์' ต.ไคสี อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(10164) 10164 อาคารเรียน แบบ ป.1ซ สร้างเมือ่ พ.ศ.2522 งานหลังคา งานประตูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม ต.พรเจริญ อ.พร
เจริญ จ.บึงกาฬ
(10165) 10165 อาคารห้องสมุด แบบสร้างเอง สร้างเมือ่ พ.ศ.2534 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน ฝานทาสีโรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.
ศรัชมภู อ.โซ่พสิ ัย จ.บึงกาฬ
(10166) 10166 บ้านพักครู แบบองค์การ สร้างเมือ่ พ.ศ.2524 งานรื้อถอน งานประตู งานพืน้ โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) ต.โคก
กว้าง อ.บุง่ คล้า จ.บึงกาฬ
(10167) 10167 อาคารเรียน ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2519 งานประตู-หน้าต่าง โรงเรียนบ้านเหล่าคาม ต.น้้าจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ

150,000
100,000
200,000

(10168) 10168 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 สร้าง พ.ศ.2536 งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบ้านซาง ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
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150,000
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150,000
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หน ้าที่ 410

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(10169) 10169 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานพืน้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโนนส้าราญ-ยางเรียน ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.
บึงกาฬ
(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.บึงกาฬ

150,000

(10171) 10171 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2541 งานพืน้ โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
(10172) 10172 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบองค์การ สร้างเมือ่ พ.ศ.2523 งานหลังคาโรงเรียนบึงของหลงวิทยา ต.บึงโขง
หลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
(10173) 10173 อาคารเรียน ป.1ฉ สร้าง พ.ศ.2519 งานผนัง งานพืน้ โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
(10174) 10174 บ้านพักครู แบบองค์การ สร้าง พ.ศ.2521 งานหลังคา งานหน้าต่าง งานพืน้ งานผนัง งานโครงสร้าง บ้านพักครู
แบบองค์การ สร้าง พ.ศ.2522 งานหลังคา งานผนัง งานพืน้ งานบันได งานประตู -หน้าต่าง งานโครงสร้าง
โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อ้านวย ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

150,000
150,000

(10175) 10175 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1 ซ สร้างเมือ่ พ.ศ.2524 งานรื้อถอน งานหลังคา งานฝ้านเพดาล งานประตู
หน้าต่างโรงเรียนบ้านโคกสวาง ต.นาสวรรค์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(10176) 10176 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านแสลงพัน ต.แสลงพัน อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
(10177) 10177 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดหนองครก ต.เมืองแฝก อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
(10178) 10178 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
(10179) 10179 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโคกวัด ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
(10180) 10180 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
(10181) 10181 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
(10182) 10182 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์) ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
(10183) 10183 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
(10184) 10184 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนไตรภูมิวิทยา ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
(10185) 10185 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก๊ ต.ลุมปุก๊ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
(10186) 10186 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) ต.เมืองยาง อ.ช้านิ จ.บุรีรัมย์
(10187) 10187 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ ต.เมืองยาง อ.ช้านิ จ.บุรีรัมย์
(10188) 10188 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านประคอง ต.เมืองยาง อ.ช้านิ จ.บุรีรัมย์
(10189) 10189 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา ต.เมืองยาง อ.ช้านิ จ.บุรีรัมย์
(10190) 10190 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านตาเหล็ง ต.หนองปล่อง อ.ช้านิ จ.บุรีรัมย์
(10191) 10191 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดหนองปล่อง ต.หนองปล่อง อ.ช้านิ จ.บุรีรัมย์
(10192) 10192 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
(10193) 10193 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโคกสนวน ต.โคกสนวน อ.ช้านิ จ.บุรีรัมย์
(10194) 10194 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
(10195) 10195 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
(10196) 10196 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
(10197) 10197 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
(10198) 10198 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
(10199) 10199 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านดอนหวาย ต.หนองปล่อง อ.ช้านิ จ.บุรีรัมย์
(10200) 10200 ปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
(10201) 10201 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนอนุบาลช้านิ ต.ช้านิ อ.ช้านิ จ.บุรีรัมย์
(10202) 10202 ปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนบ้านหนองม้า ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
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(10203)
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(10239)
(10240)
(10241)
(10242)
(10243)

10203 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองแต้พฒ
ั นา ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
10204 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านช่อผกา ต.ช่อผกา อ.ช้านิ จ.บุรีรัมย์
10205 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.ช้านิ อ.ช้านิ จ.บุรีรัมย์
10206 ปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา ต.กลันทา อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10207 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านบุหนองเทา ต.ช่อผกา อ.ช้านิ จ.บุรีรัมย์
10208 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านดงเย็น ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
10209 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดละลวด ต.ละลวด อ.ช้านิ จ.บุรีรัมย์
10210 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านท้องเรือ ต.กลันทา อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10211 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านดงกระทิง (มิตรภาพอนุสรณ์) ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
10212 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองพะอง ต.ละลวด อ.ช้านิ จ.บุรีรัมย์
10213 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านพระครูน้อย ต.กลันทา อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10214 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.กลันทา อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10215 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านส้าโรงสันติภาพ ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
10216 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองเพิก ต.ละลวด อ.ช้านิ จ.บุรีรัมย์
10217 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) ต.กลันทา อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10218 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบ้านเสม็ด ต.กลันทา อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10219 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบ้านปราสาท ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
10220 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านส้าโรงโคกเพชร ต.ช่อผกา อ.ช้านิ จ.บุรีรัมย์
10221 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10222 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหัวสะพาน ต.ช่อผกา อ.ช้านิ จ.บุรีรัมย์
10223 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบ้านกะหาด ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
10224 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
10225 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10226 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก๊ ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
10227 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10228 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10229 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
10230 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10231 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านส้าโรงพรหมอนุสรณ์ ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10232 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบ้านกะชาย ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
10233 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10234 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโนนศิลา ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10235 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
10236 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านพะไล ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10237 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10238 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านตะเคียน ต.บัวทอง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10239 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองเพชร ต.บัวทอง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10240 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบ้านสวายสอ ต.เมืองฝาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10241 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบ้านรุน ต.บัวทอง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10242 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองค่าย ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10243 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
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10244 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านปรุบมุ ะค่า ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10245 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโคกระกา ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10246 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10247 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรีมย์ (บ้านบัว) ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10248 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10249 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10250 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านมะค่า ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10251 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านง้าง ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10252 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านตะโก ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10253 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านสระเกษ ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10254 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองขวาง ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10255 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนพระครูวิทยา ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10256 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านม่วง ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10257 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง ต.เมืองฝาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10258 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ ต.เมืองฝาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10259 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.เมืองฝาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10260 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองทะลอก ต.ลุมปุก๊ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10261 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดสว่างบูรพา ต.ลุมปุก๊ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10262 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองไทร ต.ลุมปุก๊ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10263 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านสวายจีก ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10264 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโคกเปราะ ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10265 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านพลวง ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10266 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านฝ้าย ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10267 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนเบญจคามวิทยา ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10268 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10269 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านถาวร ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10270 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย ต.สองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10271 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านตลาดชัย ต.สองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10272 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านกระเดื่อง ต.สองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10273 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านร่มไทร ต.สองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10274 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านสารภี ต.สะแกซ้า อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10275 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบ้านสะแกซ้า ต.เสม็ด-สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10276 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านตลาดควาย ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10277 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านฝังงา ต.สะแกซ้า อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10278 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโนนแดง ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10279 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10280 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10281 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านสมสนุก ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10282 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10283 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทศิ ) ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10284 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
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10285 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10286 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10287 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10288 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านส้าโรงโนนเค็ง ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10289 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง ต.เมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10290 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านนากลาง ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10291 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านมาบสมอ ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10292 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10293 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองตราด ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10294 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดสถานีหนองตาด ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10295 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร ต.หลักเขต อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10296 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหลักเขต ต.หลักเขต อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10297 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโคกเก่า ต.หลักเขต อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10298 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10299 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ ต.โคกกลาง อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10300 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านกวางงอย"รัฐราษฎร์อ้านวยวิทย์" ต.โคกกลาง อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10301 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดโกรกประดู่ ต.โคกกลาง อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10302 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) ต.โคกกลาง อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10303 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดโคกล่าม ต.โคกล่าม อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10304 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านสระคูณ ต.โคกล่าม อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10305 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดโนนส้าราญ ต.โคกล่าม อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10306 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนเรืองทองสามัคคี ต.โคกล่าม อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10307 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี ต.โคกล่าม อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10308 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา ต.โคกสะอาด อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10309 ปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนบ้านหนองปลิง ต.โคกสะอาด อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10310 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดขี้ตุ่น ต.โคกสะอาด อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10311 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านสนวน ต.โคกสะอาด อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10312 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา ต.โคกสะอาด อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10313 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ ต.ตลาดโพธิ์ อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10314 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ต.ตลาดโพธิ์ อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10315 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองไฮ ต.ตลาดโพธิ์ อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10316 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ทะเมนชัย อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10317 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย ต.ทะเมนชัย อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10318 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองไทร ต.ทะเมนชัย อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10319 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองบัว ต.ทะเมนชัย อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10320 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.ทะเมนชัย อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10321 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านบริหารชนบท ต.ทะเมนชัย อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10322 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านทะเมนชัย ต.ทะเมนชัย อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10323 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านยาง ต.บ้านยาง อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10324 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดหนองกระทุม่ ต.บ้านยาง อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10325 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี ต.บ้านยาง อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
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10326 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ต.บ้านยาง อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10327 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านซ้าแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) ต.บ้านยาง อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10328 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านนาศรีนวล ต.บุโพธิ์ อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10329 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านตูมหวาน ต.บุโพธิ์ อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10330 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ ต.บุโพธิ์ อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10331 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านผไทรินทร์ ต.ผไทรินทร์ อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10332 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโคกสูง ต.ผไทรินทร์ อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10333 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบ้านโคกซาด ต.ผไทรินทร์ อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10334 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ต.ผไทรินทร์ อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10335 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ต.ผไทรินทร์ อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10336 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนรวมมิตรวิทยา ต.ผไทรินทร์ อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10337 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองแวง ต.เมืองแฝก อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10338 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านเมืองแฝก ต.เมืองแฝก อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10339 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านตูบช้าง ต.เมืองแฝก อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10340 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดหนองเก้าข่า ต.เมืองแฝก อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10341 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดหนองสองห้อง ต.เมืองแฝก อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10342 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ ต.เมืองแฝก อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10343 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดหนองขุนปราบ ต.เมืองแฝก อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10344 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนอนุบาลล้าปลายมาศ ต.ล้าปลายมาศ อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10345 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) ต.ล้าปลายมาศ อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10346 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย ต.แสลงพัน อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10347 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก ต.แสลงพัน อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10348 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง ต.แสลงพัน อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10349 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองระนาม ต.แสลงพัน อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10350 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองผักโพด ต.แสลงพัน อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10351 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา ต.แสลงพัน อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10352 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง ต.หนองกะทิง อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10353 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ต.หนองกะทิง อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10354 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล ต.หนองกะทิง อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10355 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองซอแซ ต.หนองกะทิง อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10356 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านแท่นพระ ต.หนองคู อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10357 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองมันปลา"กุศลสามัคคีวิทยา" ต.หนองคู อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10358 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ ต.ล้าปลายมาศ อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10359 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ ต.หนองโดน อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10360 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก ต.หนองบัวโคก อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10361 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านห้วยศาลา ต.หนองบัวโคก อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10362 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ต.หนองบัวโคก อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10363 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบ้านตะขบ ต.หินโคน อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10364 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดหัวสะพาน ต.หินโคน อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10365 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดบ้านหินโคน ต.หินโคน อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10366 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดกะทิง ต.หินโคน อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
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10367 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดโคกสะอาด ต.หินโคน อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10368 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10369 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองโสน ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10370 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองยาง ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10371 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ต.สองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10372 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา ต.สะแกซ้า อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10373 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวิมลวิทยา ต.หลักเขต อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10374 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านลุงม่วง ต.โคกล่าม อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10375 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา ต.โคกสะอาด อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10376 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองเมืองต่้า ต.หนองกะทิง อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10377 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10378 ปรับปรุงซ่อมแซมฯโรงเรียนสพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10379 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านขามตาเบ้า ต .กระสัง อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์
(10380) 10380 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านตะเคียน ต.กระสัง อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์
(10381) 10381 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านถนน ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
300,000
100,000

(10382) 10382 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ ต.กระสัง อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์
(10383) 10383 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเสม็ด ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

150,000

(10384) 10384 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองตระเสก ต.กระสัง อ.กระสัง
จ.บุรีรัมย์
(10385) 10385 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ ต.กระสัง อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์
(10386) 10386 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านหนองแขม ต .กระสัง อ.กระสัง
จ.บุรีรัมย์
(10387) 10387 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลกระสัง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์
(10388) 10388 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกยาง ต .กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์
(10389) 10389 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านดอนยาว ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง
จ.บุรีรัมย์
(10390) 10390 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านระกาเสม็ด ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง
จ.บุรีรัมย์
(10391) 10391 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองขอน ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง
จ.บุรีรัมย์
(10392) 10392 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ ต.กันทรารมย์ อ.
กระสัง จ.บุรีรัมย์

100,000

100,000
100,000

150,000

100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 416

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(10393) 10393 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์
(10394) 10394 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านไผ่ลวก ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

150,000

(10395) 10395 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านไม้แดง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

150,000

(10396) 10396 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสวายสอ 'ไกรปัญญานุเคราะห์' ต.
ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
(10397) 10397 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านชุมแสง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์
(10398) 10398 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) ต.บ้าน
ปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
(10399) 10399 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านตาสะด้า (สุรวุฒิอนุเคราะห์) ต.บ้าน
ปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
(10400) 10400 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนารา 'กัลยาประชาสรรค์' ต.บ้าน
ปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
(10401) 10401 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านระกา ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

150,000

(10402) 10402 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านส้าโรง (ภิญโญอนุสรณ์) ต.บ้านปรือ
อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
(10403) 10403 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดปทุมคงคา ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์
(10404) 10404 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดอินทบูรพา ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์
(10405) 10405 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์
(10406) 10406 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสวายสอ ต .เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์
(10407) 10407 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านอโณทัย ต .เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์
(10408) 10408 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดธรรมถาวร ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์
(10409) 10409 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.ล้าดวน อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์
(10410) 10410 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านยาง ต.ล้าดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

100,000

(10411) 10411 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านล้าดวน ต.ล้าดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

150,000

(10412) 10412 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา ต .ล้าดวน อ.
กระสัง จ.บุรีรัมย์

150,000

100,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 417

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(10413) 10413 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง ต.ล้าดวน อ.กระสัง
จ.บุรีรัมย์
(10414) 10414 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านขามสามัคคี ต.ศรีภมู ิ อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์
(10415) 10415 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกสูง ต.ศรีภมู ิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

150,000

(10416) 10416 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านศรีภมู ิสามัคคี ต.ศรีภมู ิ อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์
(10417) 10417 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น ต.สองชั้น อ.กระสัง
จ.บุรีรัมย์
(10418) 10418 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคลด ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

100,000

(10419) 10419 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านตาราม ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

150,000

(10420) 10420 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนาราใหญ่ ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์
(10421) 10421 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ ต.สองชั้น อ.
กระสัง จ.บุรีรัมย์
(10422) 10422 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองรักษ์ ต .สองชั้น อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์
(10423) 10423 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านจอม ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์
(10424) 10424 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี ต.สูงเนิน อ.กระสัง
จ.บุรีรัมย์
(10425) 10425 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านตะครองใต้ ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์
(10426) 10426 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านทุง่ สว่าง ต .สูงเนิน อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์
(10427) 10427 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านบัวถนน ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

100,000

(10428) 10428 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสูงเนิน ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

150,000

(10429) 10429 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านปราสาท ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์
(10430) 10430 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านกุดใหญ่ ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์
(10431) 10431 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านจาน ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

150,000

(10432) 10432 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านช้าแระ ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์

100,000

100,000
150,000

150,000
100,000

150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000

100,000
100,000

หน ้าที่ 418

หน่วย : บาท

รายการ
(10433) 10433 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโนนแดง ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์
(10434) 10434 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านละลูน ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์
(10435) 10435 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" ต.
หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
(10436) 10436 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) ต.หนอง
เต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
(10437) 10437 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ต.หนองเต็ง อ.กระสัง
จ.บุรีรัมย์
(10438) 10438 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหนองตะครอง ต.หนองเต็ง อ.กระสัง
จ.บุรีรัมย์
(10439) 10439 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านกุดโคลน ต.ห้วยส้าราญ อ.กระสัง
จ.บุรีรัมย์
(10440) 10440 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านแซวประดู่ ต.ห้วยส้าราญ อ.กระสัง
จ.บุรีรัมย์
(10441) 10441 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านตะครอง ต.ห้วยส้าราญ อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์
(10442) 10442 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านตาเป้า ต.ห้วยส้าราญ อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์
(10443) 10443 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านน้้าอ้อม ต.ห้วยส้าราญ อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์
(10444) 10444 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านประดู่ ต.ห้วยส้าราญ อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์
(10445) 10445 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านห้วยส้าราญ ต.ห้วยส้าราญ อ.กระสัง
จ.บุรีรัมย์
(10446) 10446 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ ต.เขาดินเหนือ อ.บ้าน
กรวด จ.บุรีรัมย์
(10447) 10447 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านตรุง ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.
บุรีรัมย์
(10448) 10448 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านศรีสุข ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด
จ.บุรีรัมย์
(10449) 10449 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหลัก ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด
จ.บุรีรัมย์
(10450) 10450 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหว้า ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.
บุรีรัมย์
(10451) 10451 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ต.จันทบเพชร อ.
บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
(10452) 10452 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 ต.จันทบเพชร อ.
บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

จานวนเงิน
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 419

หน่วย : บาท

รายการ
(10453) 10453 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ต.จันทบเพชร อ.
บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
(10454) 10454 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ต.จันทบเพชร อ.
บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
(10455) 10455 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 ต.จันทบเพชร อ.
บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
(10456) 10456 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 ต.จันทบเพชร อ.
บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
(10457) 10457 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ ต.จันทบเพชร อ.บ้าน
กรวด จ.บุรีรัมย์
(10458) 10458 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ ต.โนนเจริญ อ.
บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
(10459) 10459 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 ต.โนนเจริญ อ.บ้าน
กรวด จ.บุรีรัมย์
(10460) 10460 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์
(10461) 10461 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ ต.โนนเจริญ อ.บ้าน
กรวด จ.บุรีรัมย์
(10462) 10462 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองแวง ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด
จ.บุรีรัมย์
(10463) 10463 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเขาดินใต้ ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด
จ.บุรีรัมย์
(10464) 10464 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกเบง ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด
จ.บุรีรัมย์
(10465) 10465 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกยาง ต .บ้านกรวด อ.บ้านกรวด
จ.บุรีรัมย์
(10466) 10466 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านตาอี ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.
บุรีรัมย์
(10467) 10467 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านยาง ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.
บุรีรัมย์
(10468) 10468 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน ต.บ้านกรวด อ.บ้าน
กรวด จ.บุรีรัมย์
(10469) 10469 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 ต.บึงเจริญ อ.บ้าน
กรวด จ.บุรีรัมย์
(10470) 10470 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 ต.บึงเจริญ อ.บ้าน
กรวด จ.บุรีรัมย์
(10471) 10471 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านตัวอย่าง ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.
บุรีรัมย์
(10472) 10472 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านบึงเจริญ ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.
บุรีรัมย์
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รายการ
(10473) 10473 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 ต.ปราสาท อ.บ้าน
กรวด จ.บุรีรัมย์
(10474) 10474 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ต.ปราสาท อ.บ้าน
กรวด จ.บุรีรัมย์
(10475) 10475 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกระเหย ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด
จ.บุรีรัมย์
(10476) 10476 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านปราสาททอง ต.ปราสาท อ.บ้าน
กรวด จ.บุรีรัมย์
(10477) 10477 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านละหอกตะแบง ต.ปราสาท อ.บ้าน
กรวด จ.บุรีรัมย์
(10478) 10478 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสายโท 1 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด
จ.บุรีรัมย์
(10479) 10479 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ต.ปราสาท อ.บ้าน
กรวด จ.บุรีรัมย์
(10480) 10480 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ต.สายตะกู อ.บ้าน
กรวด จ.บุรีรัมย์
(10481) 10481 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ต.สายตะกู อ.
บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
(10482) 10482 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกกะชาย ต .สายตะกู อ.บ้านกรวด
จ.บุรีรัมย์
(10483) 10483 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ ต.สายตะกู
อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
(10484) 10484 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านตะลุมพุก ต.หนองไม้งาม อ.บ้าน
กรวด จ.บุรีรัมย์
(10485) 10485 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสายตรี 16 ต.หนองไม้งาม อ.บ้าน
กรวด จ.บุรีรัมย์
(10486) 10486 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสายตรี 9 ต.หนองไม้งาม อ.บ้าน
กรวด จ.บุรีรัมย์
(10487) 10487 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 ต.หนองไม้งาม อ.
บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
(10488) 10488 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 ต.หนองไม้งาม อ.
บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
(10489) 10489 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านถนนน้อย ต.หินลาด อ.บ้านกรวด
จ.บุรีรัมย์
(10490) 10490 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า ต.หินลาด อ.บ้าน
กรวด จ.บุรีรัมย์
(10491) 10491 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ ต.หินลาด อ.บ้าน
กรวด จ.บุรีรัมย์
(10492) 10492 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหินลาด ต .หินลาด อ.บ้านกรวด จ.
บุรีรัมย์
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หน่วย : บาท

รายการ
(10493) 10493 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเขาคอก ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์
(10494) 10494 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกกลอย ต .เขาคอก อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์
(10495) 10495 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโนนศิลา ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์
(10496) 10496 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย ต.เขาคอก อ.ประโคน
ชัย จ.บุรีรัมย์
(10497) 10497 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา ต.เขาคอก อ.ประ
โคนชัย จ.บุรีรัมย์
(10498) 10498 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองเอียน ต.เขาคอก อ.ประโคน
ชัย จ.บุรีรัมย์
(10499) 10499 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านละหอกกระสัง ต.เขาคอก อ.ประ
โคนชัย จ.บุรีรัมย์
(10500) 10500 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกตูม ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.
บุรีรัมย์
(10501) 10501 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกรัง ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.
บุรีรัมย์
(10502) 10502 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านราษฏร์นิยม ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์
(10503) 10503 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองตะขบ ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์
(10504) 10504 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี ต.โคกมะขาม
อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
(10505) 10505 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกมะขาม ต.โคกมะขาม อ.ประ
โคนชัย จ.บุรีรัมย์
(10506) 10506 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.โคกมะขาม อ.ประโคน
ชัย จ.บุรีรัมย์
(10507) 10507 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองอาแมะ ต.โคกมะขาม อ.ประ
โคนชัย จ.บุรีรัมย์
(10508) 10508 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกกลาง ต .โคกม้า อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์
(10509) 10509 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บ้ารุง)
ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
(10510) 10510 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดตะลุงเก่า ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.
บุรีรัมย์
(10511) 10511 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเก็ม ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.
บุรีรัมย์
(10512) 10512 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกย่าง ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์
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หน่วย : บาท

รายการ
(10513) 10513 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี ต.จรเข้มาก อ.ประ
โคนชัย จ.บุรีรัมย์
(10514) 10514 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านจรเข้มาก ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์
(10515) 10515 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านบัว ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.
บุรีรัมย์
(10516) 10516 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) ต.จรเข้มาก
อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
(10517) 10517 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองร้าน ต.จรเข้มาก อ.ประโคน
ชัย จ.บุรีรัมย์
(10518) 10518 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านเมืองต่้า ต.จรเข้มาก อ.ประโคน
ชัย จ.บุรีรัมย์
(10519) 10519 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ ต.ตะโกตาพิ อ.ประ
โคนชัย จ.บุรีรัมย์
(10520) 10520 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านแสลงโทน ต.แสลงโทน อ.ประโคน
ชัย จ.บุรีรัมย์
(10521) 10521 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองบอน ต.แสลงโทน อ.ประโคน
ชัย จ.บุรีรัมย์
(10522) 10522 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกเห็ด ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์
(10523) 10523 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านชุมแสง ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์
(10524) 10524 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บ้ารุง) ต.ตะโก
ตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
(10525) 10525 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ ต .ตะโกตาพิ อ.ประ
โคนชัย จ.บุรีรัมย์
(10526) 10526 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี ต.ห้วยราชา อ.
ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
(10527) 10527 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย ต .สนวน อ.ห้วยราช
จ.บุรีรัมย์
(10528) 10528 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกกี่ ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.
บุรีรัมย์
(10529) 10529 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกส้าโรง ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์
(10530) 10530 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา ต.บ้านไทร อ.ประ
โคนชัย จ.บุรีรัมย์
(10531) 10531 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทศิ ต.บ้านไทร
อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
(10532) 10532 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) ต.
บ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(10533) 10533 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์
(10534) 10534 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านศรีถาวร ต.ประโคนชัย อ.ประโคน
ชัย จ.บุรีรัมย์
(10535) 10535 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.ประโคนชัย อ.ประโคน
ชัย จ.บุรีรัมย์
(10536) 10536 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนประโคนชัยวิทยา ต.ประโคนชัย อ.ประ
โคนชัย จ.บุรีรัมย์
(10537) 10537 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บ้ารุง) ต.ประ
โคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
(10538) 10538 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อ้านวยกิจราษฎร์
วิทยาคาร) ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
(10539) 10539 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านกระสัง ต.ประทัดบุ อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์
(10540) 10540 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองกระต่าย ต.ประทัดบุ อ.ประ
โคนชัย จ.บุรีรัมย์
(10541) 10541 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหัวตะแบก ต.ประทัดบุ อ.ประโคน
ชัย จ.บุรีรัมย์
(10542) 10542 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหินกอง ต .ประทัดบุ อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์
(10543) 10543 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ ต .ประทัดบุ อ.ประโคน
ชัย จ.บุรีรัมย์
(10544) 10544 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเขว้า ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

150,000

(10545) 10545 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต .ปังกู อ.ประโคนชัย จ.
บุรีรัมย์
(10546) 10546 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) ต.ปังกู อ.
ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
(10547) 10547 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านพาชี ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

150,000

(10548) 10548 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านห้วยปอ ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.
บุรีรัมย์
(10549) 10549 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ต .ไพศาล อ.ประ
โคนชัย จ.บุรีรัมย์
(10550) 10550 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านบ่อดิน ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.
บุรีรัมย์
(10551) 10551 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี ต.ไพศาล อ.ประโคน
ชัย จ.บุรีรัมย์
(10552) 10552 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา ต.ไพศาล อ.ประโคน
ชัย จ.บุรีรัมย์
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หน่วย : บาท

รายการ
(10553) 10553 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านละลมพนู ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์
(10554) 10554 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสังเคิล ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.
บุรีรัมย์
(10555) 10555 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองเก็ม ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์
(10556) 10556 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์
(10557) 10557 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านไทรโยง ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.
บุรีรัมย์
(10558) 10558 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี ต.ละเวี้ย อ.ประ
โคนชัย จ.บุรีรัมย์
(10559) 10559 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.
บุรีรัมย์
(10560) 10560 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บ้ารุง) ต.
ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
(10561) 10561 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองคูณพินทอง ต .ละเวี้ย อ.ประ
โคนชัย จ.บุรีรัมย์
(10562) 10562 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองนา ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.
บุรีรัมย์
(10563) 10563 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา ต .สี่เหลี่ยม อ.ประ
โคนชัย จ.บุรีรัมย์
(10564) 10564 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์
(10565) 10565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์ ต.หนองบอน อ.ประโคน
ชัย จ.บุรีรัมย์
(10566) 10566 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองน้้าขุ่น ต.หนองบอน อ.ประ
โคนชัย จ.บุรีรัมย์
(10567) 10567 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา ต.หนองบอน อ.
ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
(10568) 10568 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านห้วยเสลา ต .หนองบอน อ.ประโคน
ชัย จ.บุรีรัมย์
(10569) 10569 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บ้ารุง) ต.
หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
(10570) 10570 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนเขว้าศึกษา ต.โคกขมิน้ อ.พลับพลาชัย
จ.บุรีรัมย์
(10571) 10571 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกขมิน้ ต .โคกขมิน้ อ.พลับพลาชัย
จ.บุรีรัมย์
(10572) 10572 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านตาแก ต.โคกขมิน้ อ.พลับพลาชัย จ.
บุรีรัมย์
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รายการ
(10573) 10573 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านแสลงคง ต .โคกขมิน้ อ.พลับพลา
ชัย จ.บุรีรัมย์
(10574) 10574 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกชุม ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.
บุรีรัมย์
(10575) 10575 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านตะแบก ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.
บุรีรัมย์
(10576) 10576 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านปราสาท ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย
จ.บุรีรัมย์
(10577) 10577 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านปลัด ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.
บุรีรัมย์
(10578) 10578 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านแพงพวย ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย
จ.บุรีรัมย์
(10579) 10579 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านโคกเจริญ ต.จันดุม อ.พลับพลา
ชัย จ.บุรีรัมย์
(10580) 10580 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธ้ารงราษฎร์อนุสรณ์)
ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
(10581) 10581 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา ต .ป่าชัน อ.พลับพลา
ชัย จ.บุรีรัมย์
(10582) 10582 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านป่าชัน ต.ป่าชัน อ.พลับพลาชัย จ.
บุรีรัมย์
(10583) 10583 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านมะมัง ต.ป่าชัน อ.พลับพลาชัย จ.
บุรีรัมย์
(10584) 10584 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.
บุรีรัมย์
(10585) 10585 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านบุญช่วย ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.
บุรีรัมย์
(10586) 10586 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดพลับพลา ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.
บุรีรัมย์
(10587) 10587 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา ต.สะเดา อ.พลับพลา
ชัย จ.บุรีรัมย์
(10588) 10588 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านตะโกรี ต.ส้าโรง อ.พลับพลาชัย จ.
บุรีรัมย์
(10589) 10589 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านประดู่ ต.ส้าโรง อ.พลับพลาชัย จ.
บุรีรัมย์
(10590) 10590 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเสม็ด ต.ส้าโรง อ.พลับพลาชัย จ.
บุรีรัมย์
(10591) 10591 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนพุทธบารมี ต.ส้าโรง อ.พลับพลาชัย จ.
บุรีรัมย์
(10592) 10592 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดส้าโรง ต.ส้าโรง อ.พลับพลาชัย จ.
บุรีรัมย์
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รายการ

จานวนเงิน

(10593) 10593 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี ต.โคกเหล็ก อ.ห้วย
ราช จ.บุรีรัมย์
(10594) 10594 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกขมิน้ พัฒนา ต .โคกเหล็ก อ.ห้วย
ราช จ.บุรีรัมย์
(10595) 10595 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก ต.โคกเหล็ก อ.ห้วยราช
จ.บุรีรัมย์
(10596) 10596 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน ต.ตาเสา อ.ห้วย
ราช จ.บุรีรัมย์
(10597) 10597 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านตาเสา ต.ตาเสา อ.ห้วยราช จ.
บุรีรัมย์
(10598) 10598 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเกต 'สุตาประชาอุปถัมภ์' ต.บ้าน
ตะโก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
(10599) 10599 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโชคกราด ต .บ้านตะโก อ.ห้วยราช
จ.บุรีรัมย์
(10600) 10600 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช
จ.บุรีรัมย์
(10601) 10601 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านสนวน ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.
บุรีรัมย์
(10602) 10602 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านใหม่ ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.
บุรีรัมย์
(10603) 10603 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านดวน ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.
บุรีรัมย์
(10604) 10604 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลห้วยราช ต .ห้วยราช อ.ห้วยราช
จ.บุรีรัมย์
(10605) 10605 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านจบก ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

150,000

(10606) 10606 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสารภี ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.
บุรีรัมย์
(10607) 10607 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองตะโก ต.เขาคอก อ.ประโคน
ชัย จ.บุรีรัมย์
(10608) 10608 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนเพียงหลวง ๒ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
(10609) 10609 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในส้านักงานเขต และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนสพป.บุรีรัมย์
เขต 2 ต.ถนนอ้านาจกิจ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
(10610) 10610 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
(10611) 10611 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านจาน ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย์
(10612) 10612 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนิคมเขต ต.หนองไทย อ.นางรอง จ.
บุรีรัมย์
(10613) 10613 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า ต.หนองโบสถ์
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
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จานวนเงิน

(10614) 10614 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองบัว ต.หนองกง อ.นางรอง จ.
บุรีรัมย์
(10615) 10615 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านตลาดแย้ ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.
บุรีรัมย์
(10616) 10616 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสวายสอ ต .ถนนหัก อ.นางรอง จ.
บุรีรัมย์
(10617) 10617 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองยาง ต .ล้าไทรโยง อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย์
(10618) 10618 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)
ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
(10619) 10619 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา ต.ทรัพย์พระ
ยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
(10620) 10620 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองกราด ต .หนองไทร อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย์
(10621) 10621 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) ต.สะเดา
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
(10622) 10622 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว ต.ก้านเหลือง อ.
นางรอง จ.บุรีรัมย์
(10623) 10623 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ ต.หัวถนน อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย์
(10624) 10624 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเสลา ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

100,000

(10625) 10625 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล)
ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
(10626) 10626 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย์
(10627) 10627 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองโสน ต.หนองโสน อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย์
(10628) 10628 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ ต.หนองกง อ.นางรอง จ.
บุรีรัมย์
(10629) 10629 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเสลาโสรง ต.แสงพระยา อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย์
(10630) 10630 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)
ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
(10631) 10631 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสองพีน่ ้อง ต .สะเดา อ.นางรอง จ.
บุรีรัมย์
(10632) 10632 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน ต .ก้านเหลือง อ.
นางรอง จ.บุรีรัมย์
(10633) 10633 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองพลวง ต.สะเดา อ.นางรอง จ.
บุรีรัมย์
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(10634) 10634 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ต.หนองยายพิมพ์ อ.
นางรอง จ.บุรีรัมย์
(10635) 10635 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านวังกระโดน ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.
บุรีรัมย์
(10636) 10636 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) ต.หนองโสน
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
(10637) 10637 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านทุง่ โพธิ์ ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.
บุรีรัมย์
(10638) 10638 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด ต.หนองยายพิมพ์
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
(10639) 10639 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ต.นางรอง อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย์
(10640) 10640 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกตะโก ต.หนองโสน อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย์
(10641) 10641 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)
ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
(10642) 10642 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร ต.นางรอง อ.
นางรอง จ.บุรีรัมย์
(10643) 10643 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยา
คาร) ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
(10644) 10644 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดก้านเหลือง ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย์
(10645) 10645 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองกง ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.
บุรีรัมย์
(10646) 10646 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกมะค่า ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.
บุรีรัมย์
(10647) 10647 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 ต.นางรอง
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
(10648) 10648 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก๊ ต.ล้าไทรโยง อ.
นางรอง จ.บุรีรัมย์
(10649) 10649 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) ต.สะเดา อ.
นางรอง จ.บุรีรัมย์
(10650) 10650 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตร
มิตรวิทยา) ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
(10651) 10651 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บ้ารุง) ต.
นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
(10652) 10652 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์
อนุสรณ์) ต.ล้าไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
(10653) 10653 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชา
สรรค์) ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
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(10654) 10654 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ ต .ทรัพย์พระยา อ.
นางรอง จ.บุรีรัมย์
(10655) 10655 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี ต .ทรัพย์พระยา
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
(10656) 10656 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดน้้าไหล ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

150,000

(10657) 10657 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) ต.บ้านสิงห์
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
(10658) 10658 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)
ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
(10659) 10659 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) ต.
หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
(10660) 10660 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ต.หนองโบสถ์ อ.
นางรอง จ.บุรีรัมย์
(10661) 10661 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ ต.หนองโบสถ์ อ.
นางรอง จ.บุรีรัมย์
(10662) 10662 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) ต.
ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
(10663) 10663 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ต.
นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
(10664) 10664 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโนนพะไล ต.โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.
บุรีรัมย์
(10665) 10665 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.
บุรีรัมย์
(10666) 10666 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านตะกรุมทอง ต.โคกสว่าง อ.หนองกี่
จ.บุรีรัมย์
(10667) 10667 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านคูขาดน้อย ต.น่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่
จ.บุรีรัมย์
(10668) 10668 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกกระพีห้ นองนกเขาสามัคคี ต .ท่า
โพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
(10669) 10669 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสระตะเคียน ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.
บุรีรัมย์
(10670) 10670 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองหว้า ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.
บุรีรัมย์
(10671) 10671 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองกราด ต .ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่
จ.บุรีรัมย์
(10672) 10672 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.
หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
(10673) 10673 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองมัน ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.
บุรีรัมย์
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(10674) 10674 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนาจาน ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.
บุรีรัมย์
(10675) 10675 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสะเดาหวาน ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.
บุรีรัมย์
(10676) 10676 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่
จ.บุรีรัมย์
(10677) 10677 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกกระชาย ต .เมืองไผ่ อ.หนองกี่
จ.บุรีรัมย์
(10678) 10678 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนไตรคาม ต.ทุง่ ระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
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(10679) 10679 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ต.ทุง่ กระเต็น อ.หนอง
กี่ จ.บุรีรัมย์
(10680) 10680 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านลุงขี้หนู ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.
บุรีรัมย์
(10681) 10681 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่
จ.บุรีรัมย์
(10682) 10682 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.
บุรีรัมย์
(10683) 10683 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ต.หนองกี่ อ.
หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
(10684) 10684 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดเย้ยปราสาท ต.เย้ยปราสาท อ.หนองกี่
จ.บุรีรัมย์
(10685) 10685 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.
บุรีรัมย์
(10686) 10686 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ ต.โคกสูง อ.หนอง
กี่ จ.บุรีรัมย์
(10687) 10687 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกลอย ต .โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.
บุรีรัมย์
(10688) 10688 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสระขุด ต.ทุง่ กระเต็น อ.หนองกี่ จ.
บุรีรัมย์
(10689) 10689 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ต .โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.
บุรีรัมย์
(10690) 10690 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต .ดอนอะราง อ.หนองกี่
จ.บุรีรัมย์
(10691) 10691 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสระสะแก ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.
บุรีรัมย์
(10692) 10692 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านขามน้อย ต .เย้ยปราสาท อ.หนองกี่
จ.บุรีรัมย์
(10693) 10693 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองตาด้า ต.เย้ยปราสาท อ.หนอง
กี่ จ.บุรีรัมย์
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(10694) 10694 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านบุกระสัง ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.
บุรีรัมย์
(10695) 10695 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองกี่สุขส้าราญ ต.ทุง่ กระตาด
พัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
(10696) 10696 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสระขาม ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.
บุรีรัมย์
(10697) 10697 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง ต.หนองกี่ อ.
หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
(10698) 10698 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลหนองกี่ ต.ทุง่ ระตาดพัฒนา อ.
หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
(10699) 10699 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกขาม ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.
บุรีรัมย์
(10700) 10700 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกเฟือง ต .ส้าโรงใหม่ อ.ละหาน
ทราย จ.บุรีรัมย์
(10701) 10701 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ ต.ตาจง อ.ละหานทราย
จ.บุรีรัมย์
(10702) 10702 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา ต.ตาจง อ.ละหานทราย
จ.บุรีรัมย์
(10703) 10703 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านปรือพวงส้าราญ ต.ตาจง อ.ละหาน
ทราย จ.บุรีรัมย์
(10704) 10704 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสมจิต ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย
จ.บุรีรัมย์
(10705) 10705 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองละหานทราย ต.ละหานทราย
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
(10706) 10706 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองถนน ต.โคกว่าน อ.ละหาน
ทราย จ.บุรีรัมย์
(10707) 10707 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านผไทรวมพล ต.หนองแวง อ.ละหาน
ทราย จ.บุรีรัมย์
(10708) 10708 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองกราด ต .หนองตระครอง อ.
ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
(10709) 10709 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พฒ
ั นา ต.ตาจง อ.
ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
(10710) 10710 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม ต.หนองตระครอง
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
(10711) 10711 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกตาพรม ต.ตาจง อ.ละหานทราย
จ.บุรีรัมย์
(10712) 10712 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน ต.หนองแวง อ.
ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
(10713) 10713 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านบาระแนะ ต.หนองแวง อ.ละหาน
ทราย จ.บุรีรัมย์
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(10714) 10714 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย ต .หนองแวง อ.ละหาน
ทราย จ.บุรีรัมย์
(10715) 10715 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านบุ ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

150,000

(10716) 10716 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสันติสุข ต.ส้าโรงใหม่ อ.ละหาน
ทราย จ.บุรีรัมย์
(10717) 10717 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์
วิทยาคม) ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
(10718) 10718 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน ต.โคกว่าน อ.
ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
(10719) 10719 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า ต.ส้าโรงใหม่ อ.
ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
(10720) 10720 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.ละหาน
ทราย จ.บุรีรัมย์
(10721) 10721 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองตาเยา ต.หนองแวง อ.ละหาน
ทราย จ.บุรีรัมย์
(10722) 10722 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองหมี ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย
จ.บุรีรัมย์
(10723) 10723 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกไม้แดง ต.ส้าโรงใหม่ อ.ละหาน
ทราย จ.บุรีรัมย์
(10724) 10724 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) ต.หนองแวง อ.
ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
(10725) 10725 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านตากอง ต .หนองตระครอง อ.
ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
(10726) 10726 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองยาง ต .ตาจง อ.ละหานทราย
จ.บุรีรัมย์
(10727) 10727 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองหว้า ต.หนองแวง อ.ละหาน
ทราย จ.บุรีรัมย์
(10728) 10728 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองตะครอง ต .หนองตระครอง อ.
ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
(10729) 10729 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านปากช่อง ต.หนองแวง อ.ละหาน
ทราย จ.บุรีรัมย์
(10730) 10730 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนวัดชุมพร ต.ตาจง อ.ละหานทราย
จ.บุรีรัมย์
(10731) 10731 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย ต.ส้าโรง
ใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
(10732) 10732 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บ้ารุงวิทยา)
ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
(10733) 10733 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองต้อ ต.หูท้านบ อ.ปะค้า จ.
บุรีรัมย์
(10734) 10734 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านทุง่ ไผ่ ต.ปะค้า อ.ปะค้า จ.บุรีรัมย์
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จานวนเงิน

(10735) 10735 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกงิ้ว ต.ปะค้า อ.ปะค้า จ.บุรีรัมย์

100,000

(10736) 10736 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านกองพระทราย ต.ปะค้า อ.ปะค้า จ.
บุรีรัมย์
(10737) 10737 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านไทยเจริญ ต.ไทยเจริญ อ.ปะค้า จ.
บุรีรัมย์
(10738) 10738 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ ต .ไทยเจริญ อ.ปะค้า
จ.บุรีรัมย์
(10739) 10739 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกลอย ต .ไทยเจริญ อ.ปะค้า จ.
บุรีรัมย์
(10740) 10740 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเทพพัฒนา ต.โคกมะม่วง อ.ปะค้า
จ.บุรีรัมย์
(10741) 10741 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองน้้าขุ่น ต.หนองบัว อ.ปะค้า จ.
บุรีรัมย์
(10742) 10742 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนดงใหญ่พฒ
ั นา (ดงใหญ่ 4) ต.โคกมะม่วง
อ.ปะค้า จ.บุรีรัมย์
(10743) 10743 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา ต.โคกมะม่วง อ.ปะค้า
จ.บุรีรัมย์
(10744) 10744 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง ต .หูท้านบ อ.
ปะค้า จ.บุรีรัมย์
(10745) 10745 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหินโคน ต.โคกมะม่วง อ.ปะค้า จ.
บุรีรัมย์
(10746) 10746 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสุขส้าราญ ต.หูท้านบ อ.ปะค้า จ.
บุรีรัมย์
(10747) 10747 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหูท้านบ ต.โคกมะม่วง อ.ปะค้า จ.
บุรีรัมย์
(10748) 10748 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา ต.โคกมะม่วง อ.ปะ
ค้า จ.บุรีรัมย์
(10749) 10749 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลปะค้า ต.ปะค้า อ.ปะค้า จ.บุรีรัมย์

100,000

(10750) 10750 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม ต .หนองบัว อ.
ปะค้า จ.บุรีรัมย์
(10751) 10751 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองเต่า ต.เสาเดียว อ.หนองหงส์
จ.บุรีรัมย์
(10752) 10752 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านไทรออ ต.เสาเดียว อ.หนองหงส์ จ.
บุรีรัมย์
(10753) 10753 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองกก ต.เสาเดียว อ.หนองหงส์
จ.บุรีรัมย์
(10754) 10754 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านห้วยก้อม ต.เสาเดียว อ.หนองหงส์
จ.บุรีรัมย์
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รายการ
(10755) 10755 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ ต.เมืองฝ้าย อ.หนอง
หงส์ จ.บุรีรัมย์
(10756) 10756 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา ต .ห้วยหิน อ.
หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
(10757) 10757 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านกระเบือ้ ง ต.หนองชัยศรี อ.หนอง
หงส์ จ.บุรีรัมย์
(10758) 10758 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ ต.เสาเดียว อ.
หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
(10759) 10759 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านชุมแสง ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์
จ.บุรีรัมย์
(10760) 10760 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดห้วยหิน ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.
บุรีรัมย์
(10761) 10761 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี ต.ห้วยหิน
อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
(10762) 10762 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ต.ไทยสามัคคี อ.หนอง
หงส์ จ.บุรีรัมย์
(10763) 10763 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านส้าราญ ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.
บุรีรัมย์
(10764) 10764 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี ต.เสาเดียว อ.หนอง
หงส์ จ.บุรีรัมย์
(10765) 10765 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ ต.ไทยสามัคคี
อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
(10766) 10766 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.
บุรีรัมย์
(10767) 10767 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองบัวลี ต.ไทยสามัคคี อ.หนอง
หงส์ จ.บุรีรัมย์
(10768) 10768 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองโคลน ต.สระทอง อ.หนองหงส์
จ.บุรีรัมย์
(10769) 10769 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกปราสาท ต.เมืองฝ้าย อ.หนอง
หงส์ จ.บุรีรัมย์
(10770) 10770 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองเพชร ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์
จ.บุรีรัมย์
(10771) 10771 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง ต.ห้วยหิน อ.หนอง
หงส์ จ.บุรีรัมย์
(10772) 10772 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง ต.หนองชัยศรี อ.หนอง
หงส์ จ.บุรีรัมย์
(10773) 10773 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดโนนศรีคูณ ต.เสาเดียว อ.หนองหงส์
จ.บุรีรัมย์
(10774) 10774 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านศรีภมู ิ ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์
จ.บุรีรัมย์
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รายการ
(10775) 10775 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองกวางทอง ต .สระแก้ว อ.
หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
(10776) 10776 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนเบญจมาศกุญชร ต.สระทอง อ.หนอง
หงส์ จ.บุรีรัมย์
(10777) 10777 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองย่างหมู ต.เมืองฝ้าย อ.หนอง
หงส์ จ.บุรีรัมย์
(10778) 10778 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย ต.หนองชัยศรี อ.หนอง
หงส์ จ.บุรีรัมย์
(10779) 10779 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านฝ้าย ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.
บุรีรัมย์
(10780) 10780 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ต.สระแก้ว อ.หนอง
หงส์ จ.บุรีรัมย์
(10781) 10781 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบ้ารุง ต.ไทยสามัคคี อ.
หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
(10782) 10782 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านม่วงงาม ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ
จ.บุรีรัมย์
(10783) 10783 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโกรกแก้ว ต.โกรกแก้ว อ.โนน
สุวรรณ จ.บุรีรัมย์
(10784) 10784 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี ต.โนนสุวรรณ อ.โนน
สุวรรณ จ.บุรีรัมย์
(10785) 10785 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวราวัฒนา ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.
บุรีรัมย์
(10786) 10786 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ ต.ดงอีจาน อ.โนน
สุวรรณ จ.บุรีรัมย์
(10787) 10787 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านทุง่ จังหัน ต .ทุง่ จังหัน อ.โนนสุวรรณ
จ.บุรีรัมย์
(10788) 10788 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ ต .ดงอีจาน อ.โนน
สุวรรณ จ.บุรีรัมย์
(10789) 10789 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ ต.โนนสุวรรณ อ.
โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
(10790) 10790 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.โนนดินแดง อ.
โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
(10791) 10791 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน ต .ส้มป่อย อ.โนน
ดินแดง จ.บุรีรัมย์
(10792) 10792 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านส้มป่อย ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง
จ.บุรีรัมย์
(10793) 10793 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านคลองโป่ง ต .ล้านางรอง อ.โนนดิน
แดง จ.บุรีรัมย์
(10794) 10794 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ต.ล้านางรอง อ.โนนดิน
แดง จ.บุรีรัมย์
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รายการ
(10795) 10795 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองบอน ต.ล้านางรอง อ.โนนดิน
แดง จ.บุรีรัมย์
(10796) 10796 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านคลองหิน ต .ละหานทราย-ตาพระยา
อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
(10797) 10797 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านซับคะนิง ต.โนนดินแดง อ.โนนดิน
แดง จ.บุรีรัมย์
(10798) 10798 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ ต.ล้านางรอง อ.โนน
ดินแดง จ.บุรีรัมย์
(10799) 10799 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี ต .ส้มป่อย
อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
(10800) 10800 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านล้านางรอง ต.ล้านางรอง อ.โนนดิน
แดง จ.บุรีรัมย์
(10801) 10801 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ต.โนนดินแดง อ.
โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
(10802) 10802 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโนนทอง ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
(10803) 10803 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 ต.อีสานเขต อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
(10804) 10804 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.บุรีรัมย์
(10805) 10805 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านยายค้า ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
(10806) 10806 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านบัวตะเคียน ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.บุรีรัมย์
(10807) 10807 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโนนศิลา ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
(10808) 10808 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) ต.เจริญสุข อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
(10809) 10809 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเขว้า ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.บุรีรัมย์
(10810) 10810 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกส้าราญหินลาดพัฒนา ต .ถาวร
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
(10811) 10811 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) ต.
เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
(10812) 10812 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดสุขส้าราญ ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
(10813) 10813 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บ้ารุง) ต.เจริญ
สุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
(10814) 10814 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านตะโก 'วันครู 2501' ต.อีสานเขต อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
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จานวนเงิน

(10815) 10815 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.บุรีรัมย์
(10816) 10816 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านถาวร ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
บุรีรัมย์
(10817) 10817 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิง่ อนุสรณ์) ต.ตาเป๊ก อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
(10818) 10818 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกยาง ต .อีสานเขต อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.บุรีรัมย์
(10819) 10819 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.บุรีรัมย์
(10820) 10820 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์
ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
(10821) 10821 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านทุง่ ใหญ่ ต.ทุง้ แสงทอง อ.นางรอง จ.
บุรีรัมย์
(10822) 10822 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์
พัฒนา) ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
(10823) 10823 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บ้ารุง) ต.ทุ
งแสงทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
(10824) 10824 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ ต.สะเดา อ.นางรอง จ.
บุรีรัมย์
(10825) 10825 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านขลุงไผ่ ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ
จ.บุรีรัมย์
(10826) 10826 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม (ปรับภูมิทศั น์) ถนนคอนกรีตโรงเรียนสพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ต.ถนนนางรอง ประค้า อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
(10827) 10827 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดชัยสมพร ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
(10828) 10828 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
(10829) 10829 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านกระทุม่ จานสามัคคี ต.ดงพลอง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
(10830) 10830 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
(10831) 10831 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านตาหล่้า ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
(10832) 10832 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสระบัว ต.พรส้าราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
(10833) 10833 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านแคน ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
(10834) 10834 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านตูม ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
(10835) 10835 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านคูบวั ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
(10836) 10836 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บ้ารุง) ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

150,000

(10837)
(10838)
(10839)
(10840)
(10841)
(10842)

150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000

10837 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหัวฝาย ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
10838 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
10839 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดบุปผาราม ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
10840 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดฤๅษีสถิต ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
10841 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านคูขาด ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10842 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านปลัดมุม ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

150,000
150,000
150,000
150,000
200,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
300,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 438

หน่วย : บาท

รายการ
(10843)
(10844)
(10845)
(10846)
(10847)

จานวนเงิน

10843 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดราษฏร์สามัคคี ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
10844 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดศรีสุนทร ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
10845 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดหงษ์ ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
10846 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดพนมวัน ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
10847 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดสมณาวาส ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

150,000
100,000
150,000
100,000
150,000

10848 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์) ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10849 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองเชือก ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10850 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10851 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
จ.บุรีรัมย์
(10852) 10852 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา ต.บ้านหัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
(10853) 10853 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านหนองรัก ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
(10854) 10854 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดสุคันธารมย์ ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

200,000
150,000
150,000
150,000

(10855) 10855 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโนนกลาง ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
(10856) 10856 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ (ฉลาดราษฎร์บ้ารุง) ต.หนองแวง
อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
(10857) 10857 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ต .ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
(10858) 10858 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
(10859) 10859 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านข่อย ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
(10860) 10860 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านเขว้า ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
(10861) 10861 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโนนตาล (ศีลาคุรุราษฎร์พฒ
ั นา) ต.บ้านดู่ อ.นาโพธิ์ จ.
บุรีรัมย์
(10862) 10862 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดสระทอง ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
(10863) 10863 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ต.บ้านหัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
(10864) 10864 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองขุนพรม ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
(10865) 10865 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบ้านสะแก ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
(10866) 10866 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บ้ารุง ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
(10867) 10867 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองติ้ว ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
(10868) 10868 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
(10869) 10869 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านวังปลัด ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
(10870) 10870 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลคูเมือง ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
(10871) 10871 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดทรงสุวรรณ ต.บ้านดู่ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
(10872) 10872 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
(10873) 10873 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองเรือ ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
(10874) 10874 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองปุนส้าโรง ต.กระสัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
(10875) 10875 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนสามัคคีเทพอ้านวย ต.บ้านดู่ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
(10876) 10876 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนจุฬางกูรวิทยา ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

150,000
100,000

(10877) 10877 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองกับ ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
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100,000
150,000
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100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 439

หน่วย : บาท

รายการ
(10878) 10878 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) ต.บ้านเป้า อ.พุท
ไธสง จ.บุรีรัมย์
(10879) 10879 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านป่าหนาม ต.ดงพลอง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
(10880) 10880 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านเพียแก้ว ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
(10881) 10881 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโนนเพกา ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
(10882) 10882 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนวัดสิริมงคล ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
(10883) 10883 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านโจด ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
(10884) 10884 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองไทร ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
(10885) 10885 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านงิ้ว ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
(10886) 10886 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดวรดิษฐ์ ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
(10887) 10887 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโคกสิงห์ ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
(10888) 10888 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสระบัว ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
(10889) 10889 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอน ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
(10890) 10890 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านดงย่อ ต.ปะเคียบ อ.คู
เมือง จ.บุรีรัมย์
(10891) 10891 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านคูบอน ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
(10892) 10892 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโคกก่อง ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
(10893) 10893 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโคกกุง ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
(10894) 10894 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดงเค็ง ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
(10895) 10895 ปรับปรุงรางระบายน้้าโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
(10896) 10896 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
(10897) 10897 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านโนนกลาง ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
(10898) 10898 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ต.พุทโธสง อ.พุทโธสง จ.บุรีรัมย์
(10899) 10899 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดงยายเภา ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
(10900) 10900 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดงพลอง ต.ดงพลอง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
(10901) 10901 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองนางด้า ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
(10902) 10902 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) ต.กู่สวนแตง อ.
บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
(10903) 10903 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านยางน้้าใส ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
(10904) 10904 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
(10905) 10905 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
(10906) 10906 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านจะหลวย ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
(10907) 10907 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านชุมแสง ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
(10908) 10908 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน ต .สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
(10909) 10909 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ ต.พรส้าราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
(10910) 10910 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองขวาง ต.พรส้าราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
(10911) 10911 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านยางนกคู่ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
(10912) 10912 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโนนไฮ ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
(10913) 10913 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านตามา ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
(10914) 10914 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดไพรงาม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
(10915) 10915 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองสรวง ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
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จานวนเงิน

(10916) 10916 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
(10917) 10917 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
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10918 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10919 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านเสม็ด ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10920 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
10921 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.
บุรีรัมย์
10922 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดโพธิ์ ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
10923 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดสระบัว ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
10924 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านปะค้าส้าโรง ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
10925 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโนนยาง ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10926 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองแคน ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10927 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองหว้า ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
10928 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง
จ.บุรีรัมย์
10929 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดท่าเรียบ ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
10930 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
10931 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

(10932)
(10933)
(10934)
(10935)
(10936)
(10937)
(10938)
(10939)
(10940)
(10941)
(10942)
(10943)
(10944)
(10945)
(10946)
(10947)
(10948)
(10949)
(10950)
(10951)
(10952)

10932 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโสกแต้ ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
10933 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองตาด ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
10934 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองดุม ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
10935 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองปลาแดก ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10936 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10937 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสตึก ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10938 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดหลักศิลา ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
10939 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านพรส้าราญ ต.พรส้าราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
10940 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโศกกะฐิน ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
10941 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองกระทุม่ ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
10942 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
10943 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
10944 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดบัวทอง ต.พรส้าราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
10945 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านบุง่ เบา ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
10946 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง ต.บ้านดู่ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
10947 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอนตูม ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
10948 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองบัว ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
10949 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสวายสอ ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
10950 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านปะค้าดง ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
10951 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
10952 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดบ้านส้าราญราษฎร์ ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
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10953 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลแคนดง ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
10954 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านจิก ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
10955 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านกระสัง ต.กระสัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10956 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10957 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองแวง ต.ทุง่ วัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10958 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองการะโก ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
10959 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสระกอไทร ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10960 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดธาตุ ต.บ้านดู่ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
10961 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พฒ
ั นา) ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
10962 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัย ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
10963 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสระปะค้าถาวร ต.พรส้าราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
10964 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสาวเอ้ ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
10965 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
10966 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนอมรสิริสามัคคี ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
10967 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านเสม็ด (สถาปัตย์อนุสรณ์ 1) ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10968 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านปรือเกียน ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10969 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านพงแขม ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10970 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหัวช้าง ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10971 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองดุม ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10972 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านเมืองแก ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10973 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดสุวรรณาราม ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
10974 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโนนค้อ ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10975 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านนาลาว ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10976 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านขาม ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10977 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโนนธาตุ ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10978 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านทุง่ วัง ต.ทุง่ วัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10979 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านทุง่ วังสาขาบ้านโคกอะโตด ต .ทุง่ วัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10980 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดสระจันทร์ ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
10981 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
10982 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดเทพรังษี ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
10983 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านขามพิมาย ต.ดงพลอง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
10984 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านกระทุม่ เครือ ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
10985 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสระกุด ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10986 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดอิสาณ ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
10987 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านโนนยานาง ต.พรส้าราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
10988 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10989 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
10990 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา) ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
10991 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านส้าโรงพิมาน ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10992 รั้วโรงเรียนบ้านเป้า (สุทธิสารอุทศิ ) ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
10993 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองน้้าขุ่น ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
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รายการ

จานวนเงิน

(10994)
(10995)
(10996)
(10997)
(10998)
(10999)
(11000)
(11001)
(11002)

10994 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทศิ ) ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
10995 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโคกเมือง ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10996 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหญ้าคา ต.กระสัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10997 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านละกอ ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10998 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
10999 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านท่าเรือ ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
11000 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
11001 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านซาดศึกษา ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
11002 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านทองหลาง ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
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(11003)
(11004)
(11005)
(11006)
(11007)
(11008)
(11009)
(11010)
(11011)

11003 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองครก ต.ทุง่ วัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
11004 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
11005 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ต.บ้านหัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
11006 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านแพ ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
11007 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดชายอรัญ ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
11008 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านยางทะเล ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
11009 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านร่อนทอง ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
11010 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนวัดวงษ์วารี ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
11011 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000

(11012)
(11013)
(11014)
(11015)
(11016)
(11017)
(11018)
(11019)
(11020)
(11021)

11012 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านตาโหงก ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
11013 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโนนเจริญ ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
11014 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดบ้านพลับ ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
11015 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านกระทุม่ ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
11016 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านปอแดง ต.บ้านหัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
11017 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านกุดน้้าขุ่น ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
11018 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
11019 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดท่าเยี่ยม ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
11020 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน ต.กระสัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
11021 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดพลสุวรรณ ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
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(11022) 11022 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
(11023) 11023 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
- งานโครงหลังคา -งานมุงหลังคาโรงเรียนคลองบางโพธิ์ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
(11024) 11024 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29
- เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนศาลาพัน ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
(11025) 11025 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนวัดฉาง ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
(11026) 11026 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
(11027) 11027 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ สนามโรงเรียนคลองบ้านพร้าว ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
(11028) 11028 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนวัดชินวราราม ต.บางขะแยง อ.
เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11029) 11029 ปรับปรุงซ่อมแซม และยกพืน้ อาคารประกอบ (โรงอาหาร)โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ ต.คลองเจ็ด อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี
(11030) 11030 ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนคลองพระอุดม ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี
(11031) 11031 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ขโรงเรียนวัดพืชนิมิตร ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(11032) 11032 ทาสีภายในห้องเรียน อาคารเรียน ป.1 ข ใต้ถุนสูง โรงเรียนบึงเขาย้อน ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(11033) 11033 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนวัดมูลเหล็ก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(11034) 11034 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (โรงอาหาร)โรงเรียนวัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทศิ ) ต.บางเตย อ.สามโคก จ.
ปทุมธานี
(11035) 11035 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.
ปทุมธานี
(11036) 11036 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.103/26โรงเรียนวัดถั่วทอง ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
(11037) 11037 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(11038) 11038 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน ต.บ้านกระแชง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
(11039) 11039 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนสุลักขณะ ต.หลักหก อ.เมือง
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
(11040) 11040 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 015โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(11041) 11041 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (ส้วม)โรงเรียนขจรทรัพย์อ้ารุง ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
(11042) 11042 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.2/28โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บา้ รุง ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี
(11043) 11043 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29โรงเรียนวัดไพร่ฟา้ ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
(11044) 11044 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดเทียนถวาย ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
(11045) 11045 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (บ้านพักครู)โรงเรียนวัดบางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
(11046) 11046 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วมนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ (บวรธรรมกิจวิทยา) ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

150,000

(11047)
(11048)
(11049)
(11050)
(11051)
(11052)

11047 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ (ห้องสมุด)โรงเรียนวัดบางนางบุญ ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
11048 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
11049 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017โรงเรียนวัดบ่อเงิน ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
11050 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนสังข์อ้่าวิทยา ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
11051 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
11052 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 202/26โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทศิ ) ต.คลองควาย อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี
(11053) 11053 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29โรงเรียนวัดบัวหลวง ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

200,000
100,000
141,100
199,700
199,000
100,000

(11054) 11054 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(11055) 11055 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 015 และประตูรั้วโรงเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี ต.บางกะดี อ.เมือง
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
(11056) 11056 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมสนามโรงเรียนสังฆรักษ์บา้ รุง ต .บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

144,800
100,000

(11057) 11057 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม ปูกระเบือ้ ง และอื่น ๆ โรงเรียนวัดอู่ข้าว ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

149,600

100,000
149,000
199,000
150,000
149,100
149,900
100,000
199,300
100,000
149,200
142,100
140,500
200,000
149,900
199,500
199,500
149,600

149,800

100,000

หน ้าที่ 444

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11058) 11058 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข (ใต้ถุนสูง)โรงเรียนวัดจันทาราม ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.
ปทุมธานี
(11059) 11059 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 015โรงเรียนวัดรังสิต ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
(11060) 11060 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนลิ้นจี่อุทศิ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(11061) 11061 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ขโรงเรียนวัดตะวันเรือง ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(11062) 11062 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ และอื่น ๆโรงเรียนวัดสะแก ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
(11063) 11063 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ขโรงเรียนบางโพธิ์เหนือ ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
(11064) 11064 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดบางเดื่อ ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
(11065) 11065 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบองค์การ 015 ขนาด 14 ห้องเรียนโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ต.ระแหง
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
(11066) 11066 ปรับปรุงซ่อมแซมเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนคลองลาดช้าง ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
(11067) 11067 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนสามวาวิทยา ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
(11068) 11068 ปรับปรุงอาคารหอประชุม สปช. 206/26โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
(11069) 11069 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ คอนกรีตโรงเรียนวัดกลางคลองสาม ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(11070) 11070 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดศิริจันทราราม ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(11071) 11071 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 004โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
(11072) 11072 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดสุทธาวาส ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.
ปทุมธานี
(11073) 11073 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนคลองลากค้อน ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
(11074) 11074 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเอเชี่ยนเกมส์โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี
(11075) 11075 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนวัดนาวง ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
(11076) 11076 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บา้ รุง ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(11077) 11077 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(11078) 11078 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดเกิดการอุดม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(11079) 11079 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.
ปทุมธานี
(11080) 11080 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนคลองหนึง่ (แก้วนิมิตร) ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี
(11081) 11081 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ขโรงเรียนวัดบางเตยใน ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
(11082) 11082 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี
(11083) 11083 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดเปรมประชากร ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

100,000

(11084) 11084 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดเพิม่ ทาน ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(11085) 11085 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 205/26โรงเรียนวัดบางกุฎที อง ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี
(11086) 11086 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนวัดบัวขวัญ ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
(11087) 11087 ปรับปรุงซ่อมแซมใต้ถุนอาคารเรียน แบบ ป.1 ขโรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

149,500
149,900

(11088) 11088 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ถนน คศลโรงเรียนวัดเชิงท่า ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

100,000

150,000
100,000
148,700
150,000
100,000
149,800
199,900
148,600
100,000
200,000
150,000
150,000
145,600
150,000
100,000
199,800
200,000
200,000
200,000
190,400
200,000
200,000
100,000
149,800
200,000

100,000
149,900

หน ้าที่ 445

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11089) 11089 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนวัดมงคลพุการาม ต .คลองสี่
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(11090) 11090 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนเจริญวิทยา ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(11091) 11091 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 015โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
(11092) 11092 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนล้าสนุน่ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(11093) 11093 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดสองพีน่ ้อง ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
(11094) 11094 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 015โรงเรียนวัดดาวเรือง ต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
(11095) 11095 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนวัดท้ายเกาะ ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
(11096) 11096 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 397, 398โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

100,000

(11097) 11097 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 และรั้วโรงเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร ต.ระแหง อ.ลาด
หลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
(11098) 11098 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 กโรงเรียนวัดปทุมทอง ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
(11099) 11099 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.2/28โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

199,900

(11100) 11100 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดผลาหาร ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(11101) 11101 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.2/28โรงเรียนวันครู 2502 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(11102) 11102 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข ใต้ถุนสูงและรั้วสันเขื่อนโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง ต.คลองพระอุดม
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
(11103) 11103 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบกรมสามัญ 202 กโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.
ปทุมธานี
(11104) 11104 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนคลองสอง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(11105) 11105 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 202โรงเรียนวัดเมตารางค์ ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.
ปทุมธานี
(11106) 11106 ปรับปรุงสนามวอลเลย์บอลและอื่น ๆ โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
(11107) 11107 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนปากคลองสอง ต .คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(11108) 11108 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดสหราษฏร์บ้ารุง (วงษ์กล้าแข็ง) ต.คลองควาย อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี
(11109) 11109 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านคลองขวางบน ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.
ปทุมธานี
(11110) 11110 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนสว่างราษฏร์บา้ รุง ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
(11111) 11111 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดล้ามหาเมฆ ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
(11112) 11112 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน
ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(11113) 11113 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ ห้องสมุดโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
(11114) 11114 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาท้า ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
(11115) 11115 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 105/29โรงเรียนวัดบางพูน ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
(11116) 11116 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 กโรงเรียนวัดบางนา ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
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100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
150,000
150,000
200,000
100,000

หน ้าที่ 446

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11117) 11117 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29
1.งานปรับปรุงก่อผนังบล็อกคอนกรีต
2.งานปรับปรุงติดตั้งลวดตาข่าย
3.งานทาสีโรงเรียนวัดอัยยิการาม ต.ล้าผีกกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

200,000

(11118) 11118 งานปรับปรุงอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ )
1.ติดตั้งวงกบอลูมิเนียมพร้อนบานกระจก
2.ติดตั้งประตูบานเลื่อน
3.ติดตั้งบานกระจกช่องลม
4.ทาสีโรงเรียนวัดพวงแก้ว ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

150,000

(11119) 11119 งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด
1.งานบุผนังไม้อัดสัก คร่าวไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนวัดมงคลรัตน์ ต.ล้าไทร อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี
(11120) 11120 งานปรับปรุงห้องสุขา และพืน้ สนามกีฬา
1.ติดตั้งโถปัสสาวะชาย พร้อมก๊อกน้้าแบบกด
2.ทาสีสนามกีฬาพืน้ ปูนซีเมนต์ พร้อมตีเส้นโรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส ต.ลาดสวาย อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี

150,000

(11121) 11121 งานปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร
1.เทพืน้ คอนกรีต
2.ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดพืชอุดม ต.พืชอุดม อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี

150,000

(11122) 11122 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29
1.งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดสระบัว ต.บึงน้้ารักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
(11123) 11123 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
1.ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งแกรนิตโต้ (ห้องคหกรรม)
2.งานติดตั้งโครงเหล็กพร้อมตาข่ายโรงเรียนชุมชนประชาธิปตั ย์วิทยาคาร ต.ประชาธิปตั ย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

150,000

(11124) 11124 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.2/28
1.งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบห้องเรียนและบันได
2.งานติดตั้งจมูกบันไดอลูมิเนียมโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ ต.คูคต อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี

150,000

(11125) 11125 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ อบจ.
1.งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนเจริญดีวิทยา ต.ล้าลูกกา อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี
(11126) 11126 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเรียน แบบ อบจ.
1.งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม ต.บึงค้าพร้อย อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี
(11127) 11127 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข
1.งานเปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
(11128) 11128 งานปรับปรุงซ่อมแซมรั่วโรงเรียน
1. งานปรับปรุงรั่วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเสาเข็ม)โรงเรียนวัดเจริญบุญ ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.
ปทุมธานี

200,000

(11129) 11129 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29
1.งานรื้อผนัง
2.งานก่ออิฐฉาบปูน
3.งานทาสี
4.งานกระจกกรอบอลูมิเนียม
5.งานประตูกระจกอลูมิเนียม
6.งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดมูลจินดาราม ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

200,000

150,000

200,000

200,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 447

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11130) 11130 งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
1.งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา
2.งานซ่อมแซมบันได
3.งานปรับปรุงผนัง
4.งานซ่อมแซมเสา
5.งานซ่อมแซมประตูหน้าต่าง
6.งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา
โรงเรียนชุมชนบึงบา ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

200,000

(11131) 11131 1.งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
-ปรับปรุงหน้าต่าง ประตูอลูมิเนียม
2.งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม
-งานปรับปรุงอ่างล้างมือ
-งานปรับปรุงหลังคา
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

200,000

(11132) 11132 งานปรับปรุงซ่อมแซมเสาธงชาติ และลานคอนกรีต
1.ปรับปรุงซ่อมแซมเสาธง
2.เทพืน้ ลานคอนกรีตโรงเรียนนิกรราษฎร์บา้ รุงวิทย์ ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

150,000

(11133) 11133 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ อบจ.
1.ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท้าเลทอง ต.บึงทองหลาง อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี
(11134) 11134 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ
1.ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนสหราษฎร์บา้ รุง ต.บึงค้าพร้อย อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี
(11135) 11135 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการดนตรี
1.งานผนังไม้อัดสักโรงเรียนวัดนิเทศน์ ต.พืชอุดม อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี
(11136) 11136 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
1.งานติดตั้งกัดสาดหลังคาโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ ต.บึงคอไห อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี
(11137) 11137 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 และถนน
1.งานปรับปรุงหลังคา
2.งานถมหินคลุกพร้อมบดอัดโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี ต.บึงคอไห อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี

150,000

(11138) 11138 งานปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินหน้าอาคารเรียนแบบ 017
1.เทพืน้ ปูนคอนกรีต
โรงเรียนวัดโสภณาราม ต.บึงคอไห อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี

100,000

(11139) 11139 งานปรับปรุงซ่อมแซมลานเอนกประสงค์
1.เทพืน้ คอนกรีต คสล หนา 10 ซม.โรงเรียนวัดขุมแก้ว ต.บึง่ สนัน่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
(11140) 11140 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และห้องปฏิบตั ิการ
1.งานปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน
2.งานเปลี่ยนฝ้าเพดานห้องปฏิบตั ิการ
3.งานปรับปรุงหลังคาส้วมโรงเรียนร่วมจิตประสาท ต.บึงคอไห อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี

150,000

150,000
100,000
100,000
150,000

150,000

หน ้าที่ 448

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11141) 11141 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และบริเวณโรงเรียน
1.เทพืน้ คอนกรีตพร้อมขัดมันอาคารเรียน
2.งานปรับปรุงหลังคาทางเดิน
3.งานปรับปรุงอ่างล้างหน้า
4.งานเปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาห้องส้วม
5.งานเปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงอาหารโรงเรียนวัดลานนา ต.ล้าลูกกา อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี

100,000

(11142) 11142 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณโรงเรียน
1.งานเปลี่ยนผนังไม้
2.งานปูกระเบือ้ งเคลือบลานเอนกประสงค์
3.งานปรับปรุงสวนหย่อมโรงเรียนวัดปทุมนายก ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

150,000

(11143) 11143 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ อบจ.
1.งานปูกระเบือ้ งเคลือบทีน่ งั่ หน้าห้องเรียน
2.งานปูกระเบือ้ งเคลือบบันไดอาคารเรียน
3.งานปูกระเบือ้ งเคลือบพืน้ อาคารเรียนโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

150,000

(11144) 11144 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
1.งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนทองพูลอุทศิ ต.ประชาธิปตั ย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
(11145) 11145 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017
1.งานปรับปรุงประตู หน้าต่าง
2.งานผนังไม้โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บา้ รุง ต.ล้าลุกกา อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี

150,000

(11146) 11146 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ อบจ.
1.งานต่อเติมหลังคาโรงเรียนวัดเกตุประภา ต.บึงค้าพร้อย อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี
(11147) 11147 งานปรับปรุงห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
1.งานเปลี่ยนบานประตู
2.งานติดตั้งบานหน้าต่างกระจก
3.งานปูกระเบือ้ งเคลือบ
4.งานกรอบอลูมิเนียมพร้อมกระจกสีชาโรงเรียนคลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.
ปทุมธานี

150,000

(11148) 11148 1.งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
-ทาสีอาคารเรียน
-งานติดตั้งฉากกั้นห้อง PVC
2.งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วมโรงเรียนชุมชนประชานิกรอ้านวยเวทย์ ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

150,000

(11149) 11149 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
1.งานปรับพืน้ พร้อมปูกระเบือ้ งเคลือบ
2.งานปรับปรุงฝ้าเพดาน
3.งานทาสี
4.งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนวัดลาดสนุน่ ต.คูคต อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี

200,000

(11150) 11150 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 และห้องพักครู
1.ปูพนื้ กระเบือ้ งเซรามิค
2.ทาสีโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้้ารักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

200,000

150,000

100,000

หน ้าที่ 449

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11151) 11151 งานปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร
1.งานปรับพืน้ พร้อมปูคอนกรีต
2.งานปรับปรุงหลังคาโรงเรียนวัดธัญญะผล ต.ล้าลูกกา อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี

150,000

(11152) 11152 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 004
1.งานทาสีอาคารเรียน
2.งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน
3.งานซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

150,000

(11153) 11153 งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
1.งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนคลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บ้ารุง) ต.หนองสามวัง อ.
หนองเสือ จ.ปทุมธานี

150,000

(11154) 11154 งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม
1.เทพืน้ คอนกรีต
2.งานโถส้วมนัง่ หยอง
3.งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
4.งานก่ออ่างล้างมือพร้อมพืน้ ขัดโรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม ต.บึงช้าอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

150,000

(11155) 11155 งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการห้องสมุด
1.ติดตั้งฝ้าเพดานโรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
(11156) 11156 งานปรับปรุงซ่อมแซมลานเอนกประสงค์
1.งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ ต.บึงช้าอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
(11157) 11157 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและทางเท้า
1.งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดแสงสรรค์ ต.ประชาธิปตั ย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
(11158) 11158 งานปรับปรุงซ่อมแซมลานเอนกประสงค์
1.งานปูพนื้ อิฐตัวหนอน (สี)โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
(11159) 11159 งานปรับปรุงซ่อมแซมลานเอนกประสงค์
1.งานเทพืน้ ลานคอนกรีตโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ ต.บึงช้าอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
(11160) 11160 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง
1.งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน
2.งานปรับปรุงหลังคากันสาด
3.งานปรับปรุงพืน้ พร้อมปูกระเบือ้ งเคลือบ
4.งานปรับปรุงผนังห้องเรียนโรงเรียนวัดคลองชัน ต.ลาดสวาย อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี

100,000

(11161) 11161 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 015
1.งานเปลี่ยนผนังกั้นห้อง
2.งานทาสีน้ามัน(ไม้)
3.งานกระดานไวท์บอร์ดโรงเรียนวัดนาบุญ ต.ล้าผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

150,000

(11162) 11162 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29
1.งานปรับพืน้ ปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดหยาบ
2.ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
3.ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดกลางคลองสี่ ต.ลาดสวาย อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี

200,000

(11163) 11163 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29
1.งานปรับปรุงกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดราษฎรบ้ารุง ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

150,000

150,000
200,000
99,200
150,000
200,000

หน ้าที่ 450

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11164) 11164 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 004
1.งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดดอนใหญ่ ต.ล้าลูกกา อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี
(11165) 11165 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
1.งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
2.งานเปลี่ยนประตูหอ้ งน้้า
3.งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนวัดศรีสโมสร ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

150,000

(11166) 11166 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26
1.งานปรับปรุงฝ้าเพดานโรงเรียนวัดจตุพธิ วราวาส ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
(11167) 11167 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017
1.งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
2.งานกั้นห้องกระจกอลูมิเนียม
3.งานเปลี่ยนหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจกโรงเรียนกลางคลองสิบ ต.บึงทองหลาง อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี

100,000

(11168) 11168 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
1.งานปรับพืน้ พร้อมปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดอดิศร ต.บึงทองหลาง อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี
(11169) 11169 1.งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/26
-งานเปลี่ยนฝ้าเพดาน
-งานทาสี
-งานติดตั้งเหล็กดัด
-งานเปลี่ยนหน้าต่างบานเลื่อน
2.งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29
-งานติดตั้งกันสาด
-งานซ่อมประตูหอ้ งเรียน
3.งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้า
-งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
-งานติดตั้งสุขภัณฑ์
-งานทาสีโรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม ต.คูคต อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี

100,000

(11170) 11170 งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิคอมพิวเตอร์และห้องเรียน
1.งานกรอบอลูมิเนียมหร้อมกระจกสีชา
2.งานประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจกสีชาโรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ ต.บึงค้าพร้อย อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี

150,000

(11171) 11171 งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
1.งานปรับปรุงผนังไม้
2.งานวงกบหน้าต่างไม้เนือ้ แข็ง
3.งานทาสีโรงเรียนนิกรราษฎร์บรู ณะ ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

100,000

(11172) 11172 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ
1.งานปรับปรุงสุขภัณฑ์หอ้ งน้้า
2.งานกั้นผนัง
3.งานทาสี
4.งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

150,000

150,000

150,000

200,000

หน ้าที่ 451

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11173) 11173 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 และอาคารเอนกประสงค์
1.งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
2.งานเปลี่ยนประตูไม้อัด
3.งานเปลี่ยนประตูเหล็กบานทึบโรงเรียนแสนจ้าหน่ายวิทยา ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

100,000

(11174) 11174 1.งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
-งานทาสี
2.งานซ่อมแซมพืน้ สนามเอนกประสงค์
-เทพืน้ คสล.
-รื้อตัวหนอนเก่าออก
3.งานซ่อมแซมรั่ว
-ทาสีรั่วอาคารเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขต ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

300,000

(11175) 11175 งานปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
1.งานปรับปรุงผนังคอนกรีต
2.งานทาสี
3.งานรางระบายน้้าโรงเรียนวัดนพรัตนาราม ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

99,900

(11176) 11176 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร)
1.งานกันสาดหลังคาโรงเรียนวัดแจ้งล้าหิน ต.บึงค้าพร้อย อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี
(11177) 11177 1.งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ
-งานปรับปรุงสุขภัณฑ์
-งานปรับปรุงฝ้าเพดาน
-งานปูกระเบือ้ งผนัง
2.งานปรับปรุงหลังคากระเบือ้ งลอนคู่
3.งานติดตั้งเหล็กดัดห้องประชุม
4.งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดชัยมังคลาราม ต.ล้าไทร อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี

150,000

(11178) 11178 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ อบจ.
1.งานติดตั้งประตูม้วน
2.งานติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง
3.งานซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงเรียนวัดแสงมณี ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

100,000

(11179) 11179 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (ห้องส้วม)
1.งานปรับปรุงสุขภัณฑ์หอ้ งน้้า
2.งานฝ้าเพดาน
3.งานประตู
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนวัดสุวรรณ ต.บึงทองหลาง อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี

150,000

(11180) 11180 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 004
1.งานกรอบอลูมิเนียมหน้าต่างพร้อมกระจก
2.งานประตูวงกบอลูมิเนียมพร้อมกระจกโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ ต.บึงทองหลาง อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี

150,000

(11181) 11181 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1ข
1.งานซ่อมแซมโครงไม้เนือ้ แข็งผนังอาคารเรียน
2.งานฝาหนังอาคารเรียน (ไม้เชอร่า)โรงเรียนวัดโปรยฝน ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

150,000

150,000

หน ้าที่ 452

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11182) 11182 งานปรับปรุงซ่อมแซมส้านักงาน
1.งานปรับปรุงห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ส้านักงาน
2.งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้า
3.งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบบันไดโรงเรียนสพป.ปทุมธานี เขต 2 ต.คูคต อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี

299,400

(11183) 11183 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดทศทิศ ต.บึงทองหลาง อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี

150,000

(11184) 11184 อาคารอเนกประสงค์แบบ 202/26 สร้างปี 2528 เปลี่ยนประตูเหล็กม้วน ติดกระจกโรงเรียนบ้านบางเบิด ต.
ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11185) 11185 อาคารเรียน 017 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านไร่ใน ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11186) 11186 อาคารเรียน 2/28 พืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู-หน้าต่างโรงเรียนบางสะพาน ต.แม่ร้าพึง อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11187) 11187 อาคารเรียน ป.1ก เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11188) 11188 อาคารเรียน ป.1จ เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดปากคลองเกลียว ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11189) 11189 อาคารเรียน ป.1จ และอาคารอเนกประสงค์ งานทาสี โรงเรียนประชาราษฏร์บ้ารุง ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11190) 11190 อาคารเรียน ป.1ก พืน้ ปูกระเบิอ้ ง ฝ้าเพดาน ทาสี ไฟฟ้าโรงเรียนอ่างทองพัฒนา ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11191) 11191 อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้า ผนัง ติดเหล็กดัด และอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหน้าต่าง ติดเหล็กดัดโรงเรียนบ้านดอน
ส้าราญ ต.แม่ร้าพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11192) 11192 อาคารเรียน ป.1จ พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนประชาพิทกั ษ์ ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11193) 11193 อาคารเรียน สปช.2/28 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนธนาคารออมสิน ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11194) 11194 อาคารเรียน ป.1จ ติดตั้งหลังคาหน้าอาคารเรียน พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี รางรับน้้าฝน ไฟฟ้าโรงเรียนบ้านวังน้้าเขียว
ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11195) 11195 อาคารเรียน ป.1จ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองมะค่า ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11196) 11196 อาคารเรียน ป.1ข เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านวังยาว ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11197) 11197 อาคารเรียน ป.1จ ผนังคอนกรีต ประตูหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดนาหูกวาง ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11198) 11198 อาคารเรียน ป.1จ เปลี่ยนโครงหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11199) 11199 อาคารเรียน ป.1จ ฝ้าเพดาน พืน้ หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11200) 11200 อาคารเรียน สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านมรสวบ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11201) 11201 อาคารเรียน สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ่ ง ทาสี หน้าต่างกระจกโรงเรียนบ้านคอกช้าง ต.บ่อนอก อ.เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11202) 11202 อาคารเรียนแบบสามัญ เปลี่ยนประตู หน้าต่างกระจก และอาคารแบบอื่น พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนอนุบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) ต.ประจวบฯ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11203) 11203 อาคารเรียน ป.1จ ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดก้ามะเสน ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11204) 11204 อาคารเรียน ป.1จ ผนังฉาบปูน พืน้ ปูกระเบือ้ ง ประตู หน้าต่างอลูมิเนียมโรงเรียนวัดดอนตะเคียน ต.บางสะพาน
อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11205) 11205 อาคารเรียน สปช.105/29 ทาสีอาคารภายนอก+ภายในโรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11206) 11206 อาคารเรียนสร้างเอง เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านทุง่ กระโตน ต .ปากแพรก อ.บางสะพาน
น้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11207) 11207 อาคารเรียน ป.1ก เปลี่ยนโครงหลังคา กระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดถ้า้ คีรีวงศ์ ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11208) 11208 อาคารเรียน สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ ต.บ่อนอก อ.เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11209) 11209 อาคารเรียน สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบืองโรงเรียนบ้านเขามัน ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11210) 11210 อาคารเรียน 017 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11211) 11211 อาคารเรียน ป.1จ พืน้ ปูกระเบือ้ ง และอาคารโรงอาหาร พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองเสือ ต .อ่าวน้อย อ.
เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11212) 11212 อาคารเรียนปฐมวัย ทาสี พืน้ ปูกระเบือ้ ง ประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ปรับพิน้ สนามเด็กเล่น และทาสีรั้วโรงเรียน
สมาคมเลขานุการสตรี 2 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11213) 11213 อาคารเรียน ป.1ก ซ่อมเสาปูน คสล. และซ่อมประตูรั้วโรงเรียนบ้านยุบพริก ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11214) 11214 อาคารเรียน สปช.102/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ผนังฉาบปูนโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ ต.อ่าวน้อย อ.
เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11215) 11215 1)อาคารเรียน ทาสี ไฟฟ้า 2) โรงอาหาร ทาสี เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา 3) ส้วม ทาสี ท่อระบายน้้าโรงเรียนบ้าน
ดงไม้งาม ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11216) 11216 อาคารเรียน ป.1ก เปลี่ยนหลังคาสังกะสีโรงเรียนบ้านหนองมงคล ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11217) 11217 อาคารเรียน 017 เทพืน้ ยกระดับทางเท้า และปูกระเบือ้ งรอบอาคารโรงเรียนวัดนาผักขวง ต.ก้าเนิดนพคุณ อ.บาง
สะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11218) 11218 อาคารเรียน สปช.102/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านอ่าวยาง ต.แม่ร้าพึง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11219) 11219 อาคารเรียน 017 จ้านวน 2 หลัง เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ต.ก้าเนิดนพคุณ อ.บาง
สะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11220) 11220 อาคารเรียน สปช.105/29 ติดตั้งกันแดดหน้าอาคาร ทาสี และอาคารเรียน 017 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี ไฟฟ้า
โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11221) 11221 อาคารเรียน ป.1จ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11222) 11222 อาคารเรียน 004 เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดดอนยาง ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11223) 11223 อาคารเรียน ป.1จ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านดอนสง่า ต.ก้าเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000

(11224) 11224 อาคารเรียน 017 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านพุตะแบก ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000

(11225) 11225 อาคารเรียน ติดตั้งประตูอลูมิเนียมห้องพิเศษและห้องสมุด ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านหนองฆ้อง ต.บางสะพาน อ.
บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
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หน ้าที่ 454

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11226) 11226 อาคารเรียน สปช.105/29 และอาคารเรียน ป1จ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทุง่ เชือก ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11227) 11227 อาคารเรียน สปช.102/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านถ้า้ เขาน้อย ต.ก้าเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11228) 11228 อาคารเรียน 4 หลัง เปลี่ยนหลังคา ประตู บันได และพืน้ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบฯ อ.เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11229) 11229 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ผนัง พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคลองชายธง ต .บ่อ
นอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11230) 11230 อาคารหอประชุม พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000

(11231) 11231 อาคารอเนกประสงค์ ฝ้าเพดาน ไฟฟ้าโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11232) 11232 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 เปลี่ยนโครงหลังคาเหล็ก มุงเมลทัสชีสโรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บ้ารุง ต.อ่าวน้อย
อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11233) 11233 อาคารห้องสมุด เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา รางน้้า พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร ต .อ่าวน้อย อ.
เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11234) 11234 1) อาคารเรียน 017 พืน้ ปูกระเบือ้ ง เทพืน้ ขัดมัน 2)อาคารเรียนปฐมวัย พืน้ ปูกระเบือ้ ง 3) อาคารโรงอาหาร พืน้
ปูกระเบือ้ ง 4) อาคารหอประชุม พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอนใจดี ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

99,900

(11235) 11235 อาคารอเนกประสงค์ สปช.205/26 เทปรับพืน้ พืน้ ปูกระเบือ้ ง ผนังก่ออิฐ ฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลทับสะแก ต.
ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11236) 11236 อาคารอเนกประสงค์ สปช.205/26 กั้นห้องขนาด 5x16 ม. ไฟฟ้าโรงเรียนมูลนิธิศึกษา ต.ช้างแรก อ.บางสะพาน
น้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11237) 11237 อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 เทปรับพืน้ พืน้ ปูกระเบือ้ ง และอาคารเรียนแบบ 004 เทพืน้ หน้าอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านราษฏร์ประสงค์ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11238) 11238 อาคารอเนกประสงค์แบบ 313 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา พิน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนสามัคคีร่วมจิต ต.อ่าวน้อย อ.
เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11239) 11239 ส้วม สปช.601/26 จ้านวน 3 หลัง พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11240) 11240 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอนทอง ต.ก้าเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11241) 11241 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี โรงเรียนบ้านห้วยน้้าพุ ต.ห้วย
ทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11242) 11242 อาคารหอประชุม เปลี่ยนบานประตูอลูมิเนียม ติดกระจกฝ้า ทาสีโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ต.ชัยเกษม อ.บาง
สะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11243) 11243 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา บานประตูเหล็กม้วน ตีฝ้า พืน้ ปูกระเบือ้ ง ไฟฟ้า
โรงเรียนบ้านทุง่ สีเสียด ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11244) 11244 อาคารเรียน 002 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ผนังไม้อัด ทาสีโรงเรียนบ้านดอนส้านัก ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11245) 11245 อาคารห้องสมุดแบบทรงไทย เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านคลองลอย ต .ร่อนทอง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11246) 11246 อาคารเรียน ป.1ข เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านอ่าวน้อย ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11247) 11247 อาคารเรียน สปช.105/29 ทาสีอาคารโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11248) 11248 อาคารเรียน 002 ผนังก่ออิฐ ประตู หน้าต่าง พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังยาง ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11249) 11249 อาคารเรียน ป.1จ เปลี่ยนกระเบิอ้ งหลังคา พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเนินดินแดง ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11250) 11250 อาคารเรียน สปช.105/29 งานผนัง ประตู หน้าต่าง ทาสี ไฟฟ้า พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบางเจริญ ต.ไชยราช
อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11251) 11251 อาคารอเนกประสงค์ 312 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวังมะเดื่อ ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000

(11252) 11252 อาคารอเนกประสงค์ 201/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดทุง่ กลาง ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11253) 11253 อาคารเรียนแบบ 002 ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านท่าขาม ต.แม่ร้าพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11254) 11254 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนประตูเหล็ก ทาสีโรงเรียนบ้านหนองกก ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11255) 11255 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11256) 11256 1) อาคารเรียน ป.1จ 2) อาคารอเนกประสงค์ จ้านวน 2 หลัง และทางเท้า ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดเขาราษฎร์
บ้ารุง ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11257) 11257 ส้วม สปช.601/29 พืน้ ปูกระเบือ้ ง สุขภัณฑ์ ทาสีโรงเรียนบ้านทองอินทร์ ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11258) 11258 ส้วม เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ผนังก่ออิฐ ประตู สุขภัณฑ์ งานท่อโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก
จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11259) 11259 ส้วม ผนังก่ออิฐ พืน้ คสล. ผนัง+พืน้ ปูกระเบือ้ ง ประตู ท่อน้้าโรงเรียนบ้านไชยราช ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11260) 11260 1) อาคารเรียน 017 ซ่อมเสา ผนัง 2) อาคารโรงอาหาร พืน้ ปูกระเบือ้ ง 3) อาคารเรียน ป.1จ พืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11261) 11261 1) อาคารเรียน 017 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา รางน้้าฝน ท่อรับน้้าฝน 2) อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26
เปลี่ยนกระเบืองหลังคาโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11262) 11262 ปรับปรุงภูมิทศั น์หน้าอาคาร 216 เทปูนปรับพืน้ โรงเรียนบ้านทองมงคล ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11263) 11263 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว คสล.โรงเรียนบ้านหนองปุหลก ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11264) 11264 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว และทาสีรั้วโรงเรียนบ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11265) 11265 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว คสล.โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000

(11266) 11266 รางระบายน้้า พร้อมฝาเหล็ก และทาสีรั้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ต.ก้าเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ์

150,000

150,000
150,000
94,000
150,000
150,000

150,000
100,000
149,000
100,000
150,000
100,000
200,000
100,000
150,000
200,000
100,000
146,600
150,000

หน ้าที่ 456

หน่วย : บาท

รายการ
(11267) 11267 ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที7่ 2) ต.คลองวาฬ อ.เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11268) 11268 อาคารห้องสมุด ผนังกั้นยิบซั่มบอร์ด ประตู ทาสีภายในโรงเรียนบ้านทุง่ เคล็ด ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11269) 11269 อาคารห้องสมุด เปลี่ยนหน้าต่างอลูมิเนียม ติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่าง อาคารเรียนแบบสร้างเอง พืน้ ปูกระเบือ้ ง
ประตูอลูมิเนียม ผนัง ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านคั่นกระได ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11270) 11270 อาคารอเนกประสงค์ สปช202/26 เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีส เทปรับพืน้ ปูกระเบือ้ ง ท่อระบายน้้าโรงเรียนบ้านหิน
เทิน ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11271) 11271 อาคารเรียน 017 ซ่อมหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านคลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11272) 11272 อาคารเรียน สปช.105/29 ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านทุง่ ตาแก้ว ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11273) 11273 อาคารส้านักงาน งานทาสีโรงเรียนสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11274) 11274 อาคารโรงอาหาร พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านฝั่งแดง ต .ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11275) 11275 อาคารเรียน แบบ 017 ทาสีโรงเรียนวัดหนองหอย ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11276) 11276 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านบึง ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11277) 11277 อาคารเรียน สปช.105/29 ซ่อมหลังคา ฝ้าเพดาน รางน้้าโรงเรียนบ้านสวนหลวง ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11278) 11278 อาคารเรียน สปช.105/29 และอาคารโรงอาหาร พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนอุดมราชภักดี ต .คลองวาฬ อ.เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11279) 11279 อาคารเรียน งานหลังคาเมทัลชีส งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทศิ ) ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11280) 11280 อาคารเรียน งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านหนองตะเภา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11281) 11281 อาคารเรียน งานฝ้าเพดาน
โรงเรียนบ้านห้วยมงคล ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11282) 11282 อาคารเรียน งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11283) 11283 อาคารเรียน งานฝาผนัง
โรงเรียนบ้านหนองพลับ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11284) 11284 อาคารเรียน งานพืน้ คอนกรีต งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานพืน้ ทางเท้า
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11285) 11285 อาคารเรียน งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านหนองคาง ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11286) 11286 อาคารเรียน งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง อาคารห้องสมุด งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11287) 11287 อาคารเรียน งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานหลัคาเมทัลชีส โรงเรียนบ้านดอน
กลาง ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จานวนเงิน
99,700
100,000
150,000

100,000
150,000
150,000
300,000
95,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 457

หน่วย : บาท

รายการ
(11288) 11288 อาคารเรียน งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานรางน้้า อาคารอเนกประสงค์ งานรางน้้า
โรงเรียนบ้านหนองจิก ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11289) 11289 อาคารเรียน งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานปูกระเบือ้ งพืน้ ผนัง โรงเรียนบ้านลาดวิถี ต .ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11290) 11290 อาคารเรียน งานฝ้าเพดาน งานประตูเหล็ก
โรงเรียนวัดดอนยายหนู ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11291) 11291 อาคารเรียน งานพืน้ ปูกรเบือ้ ง งานทาสี
โรงเรียนบ้านเนินพยอม ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11292) 11292 อาคารเรียน งานหลังคา งานผนัง งานพืน้
โรงเรียนบ้านหนองน้้ากลัด ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11293) 11293 อาคารเรียน งานฝ้าเพดาน งานทาสี
โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11294) 11294 อาคารเรียน งานทาสี อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาเมทัลชีส โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) ต.ไร่
ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11295) 11295 อาคารเรียน งานรื้อถอน งานประตู -หน้าต่าง งานฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า
โรงเรียนบ้านเขาแดง ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11296) 11296 อาคารเรียน งานฝ้าเพดาน
โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11297) 11297 อาคารเรียน งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11298) 11298 อาคารเรียน งานฝาผนัง
โรงเรียนบ้านวังข่อย ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11299) 11299 อาคารเรียน งานประตู-หน้าต่าง
โรงเรียนบ้านเขาโป่ง ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11300) 11300 อาคารเรียน งานผนัง งานคอนกรีต
โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11301) 11301 อาคารเรียน งานประตู-หน้าต่างเหล็กดัด
โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11302) 11302 อาคารเรียน งานหลังคา งานฝ้าเพดาน
โรงเรียนบ้านบางปู ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11303) 11303 อาคารเรียน งานทาสี งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานประตู โรงเรียนบ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) ต.หนองตา
แต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11304) 11304 อาคารเรียน งานหลังคา งานหน้าต่าง
โรงเรียนบ้านใหม่ ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11305) 11305 อาคารห้องสมุด งานหลังคาเมทัลชีส งานทาสี อาคารโรงเรียนอาหาร งานหลังคาเมทัลชีส
โรงเรียนบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11306) 11306 โรงอาหาร งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11307) 11307 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านปากน้้าปราณ ต.ปากน้้าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จานวนเงิน
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200,000
150,000

หน ้าที่ 458

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11308) 11308 อาคารเรียน งานหลังคาเมทัลชีส
โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11309) 11309 อาคารอเนกประสงค์ งานผนัง งานทาสี
โรงเรียนบ้านหนองขาม ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11310) 11310 อาคารเรียน งานหลังคาเมทัลชีส
โรงเรียนบ้านต้าหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11311) 11311 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาเมทัลชีส
โรงเรียนบ้านทับใต้ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11312) 11312 อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร งานถมดิน งานพืน้ คอนกรีต งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสี งานหลังคาเมทัลชีส
โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11313) 11313 อาคารเรียน งานเทพืน้ งานหลังคาเมทัลชีส งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11314) 11314 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านพุน้อย ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11315) 11315 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา
โรงเรียนบ้านหาดขาม ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11316) 11316 อาคารเรียน งานหลังคาเมทัลชีส
โรงเรียนวัดกุยบุรี ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11317) 11317 งานหลังคาเมทัลชีส โรงเรียนบ้านรวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11318) 11318 อาคารเรียน งานหลังคาเมทัลชีส งานทาสี งานประตู -หน้าต่าง โรงเรียนบ้านปรือน้อย ต.ปากน้้าปราณ อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11319) 11319 ส้วม งานรื้อถอน งานหลังคา งานผนัง งานพืน้ /ผนัง งานประตู งานสุขภัณฑ์ ระบบประปา
โรงเรียนวไลย ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11320) 11320 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาเมทัลชีส
โรงเรียนบ้านทุง่ ยาว ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11321) 11321 อาคารเรียน งานประตู งานทาสี
โรงเรียนบ้านยางชุม ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11322) 11322 ส้วม งานรื้อถอน งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานผนัง งานประตู งานคอนกรีต งานสุขภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า -ประปา งานฝ้า
เพดาน งานทาสี งานหลังคา งานสุขาภิบาล งานพืน้ คอนกรีต อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาเมทัลชีส
โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บ้ารุง)มิตรภาพที1่ 58 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000

(11323) 11323 อาคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11324) 11324 อาคารเรียน งานหลังคา
โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11325) 11325 อาคารเรียน งานทาสี อาคารอเนกประสงค์ งานทาสี งานกระจก บ้านพักภารโรง งานฝ้าเพดาน งานประตู หน้าต่าง งานกระจก
โรงเรียนวัดนาห้วย ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

150,000

(11326) 11326 อาคารประกอบ งานพืน้ คอนกรีต งานผนัง งานประตู -หน้าต่าง โรงเรียนบ้านหนองเหียง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11327) 11327 อาคารเรียน งานหลังคา โรงเรียนบ้านไร่บน ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
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150,000

หน ้าที่ 459

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11328) 11328 อาคารเรียน งานหลังคาเมทัลชีส งานพืน้ คอนกรีต โรงเรียนบ้านหนองซอ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11329) 11329 อาคารเรียน งานทาสี โรงเรียนวัดทุง่ น้อย ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11330) 11330 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานผนัง
โรงเรียนบ้านเนินกรวด ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11331) 11331 อาคารอเนกประสงค์ งานผนัง งานหลังคา งานประตู -หน้าต่าง งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสี
โรงเรียนบ้านห้วยพลับ ต.หนองแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11332) 11332 อาคารอเนกประสงค์ งานประตู-หน้าต่าง
โรงเรียนบ้านหนองคร้า ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11333) 11333 อาคารเรียน งานหลังคา โรงเรียนบ้านพุใหญ่ ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11334) 11334 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาเมทัลชีส
โรงเรียนบ้านส้าโหรง ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11335) 11335 อาคารเรียน งานทาสี
โรงเรียนบ้านหนองกา ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11336) 11336 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนดีมากาเร็ดฟุลเลอร์ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11337) 11337 อาคารเรียน งานทาสี
โรงเรียนบ้านหนองหมู ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11338) 11338 อาคารเรียน งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านบน ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11339) 11339 อาคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน
โรงเรียนบ้านสามกระทาย ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11340) 11340 โรงอาหาร งานพืน้ ปูกระบือ้ ง บ้านพักครู งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานประตู โรงเรียนละเมาะ
ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11341) 11341 อาคารเรียน งานทาสี งานอเนกประสงค์ งานทาสี โรงเรียนบ้านปากเหมือง ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000

(11342) 11342 อาคารเรียน งานรางน้้า งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง ศาลาพักร้อน งานหลังคา งานประตู -หน้าต่าง งานฝ้าเพดาน งานทาสี
มม.
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000

(11343) 11343 อาคารอเนกประสงค์ งานผนัง งานทาสี งานประตู -หน้าต่าง โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา ต.หนองพลับ อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11344) 11344 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาเมทัลชีส
โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11345) 11345 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานหลังคา โรงเรียนบ้านหนองไทร ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11346) 11346 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานประตูเหล็ก โรงเรียนบ้านสิบสองหุน้ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11347) 11347 อาคารเรียน งานประตู-หน้าต่าง อาคารอเนกประสงค์ งานประตู -หน้าต่าง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11348) 11348 อาคารเรียน งานทาสี โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
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หน ้าที่ 460

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11349) 11349 อาคารเรียน งานทาสี โรงเรียนชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

100,000

(11350) 11350 บ้านพักครู งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานหลังคาเมทัลชีส
โรงเรียนบ้านดอนมะขาม ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11351) 11351 งานคอนกรีต โรงเรียนบ้านหนองเกด ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11352) 11352 งานรั้วคอนกรีต โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า) ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11353) 11353 ลานอเนกประสงค์ งานพืน้ คอนกรีต
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11354) 11354 งานคอนกรีต โรงเรียนอานันท์ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11355) 11355 งานคอนกรีต โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11356) 11356 รั้ว งานทาสี โรงเรียนบ้านหนองหอย ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11357) 11357 งานพืน้ คอนกรีต โรงเรียนบ้านศาลาลัย ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11358) 11358 งานคอนกรีต โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11359) 11359 งานรั้วคอนกรีต โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11360) 11360 งานรั้วคอนกรีต โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11361) 11361 ลานอเนกประสงค์ งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11362) 11362 งานรั้วคอนกรีต โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11363) 11363 งานรั้วคอนรีต โรงเรียนบ้านวังยาว ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11364) 11364 งานรั้วคอนกรีต โรงเรียนชลประทานปราณบุรี ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11365) 11365 งานรั้วคอนกรีต โรงเรียนบ้านหนองกระทุม่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11366) 11366 งานรั้วคอนกรีต
โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11367) 11367 งานรั้วคอนกรีต โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
(11368) 11368 ลานอเนกประสงค์ งานคอนกรีตโรงเรียนสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(11369) 11369 งานประตูเลื่อน ซ่อมแซมรั้ว ตาข่ายโรงเรียนบ้านหนองกระทุม่ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
(11370) 11370 เปลี่ยนไม้ฝา ทาสีโรงเรียนวัดไผ่งาม ต.ไผ่ชะเลือด อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
(11371) 11371 เปลี่ยนหลังคาสังกะสีโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
(11372) 11372 เปลี่ยนวงกบหน้าต่าง เสา คาน งานพืน้ โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบ้ารุงวิทย์) ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

150,000

(11373)
(11374)
(11375)
(11376)
(11377)
(11378)
(11379)
(11380)
(11381)
(11382)

100,000
100,000
200,000
150,000
150,000
100,000
99,000
100,000
150,000
150,000

11373 ขัดพืน้ อาคารเรียน ทายูรีเทนโรงเรียนวัดอินทาราม ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
11374 รั้วคอนกรีตโชว์แนวโรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
11375 ถมดินลูกรังโรงเรียนบ้านแหลมหิน ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
11376 ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านวังทะลุ ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
11377 ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ ต.ศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
11378 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดบุฝ้าย ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
11379 ต่อเติมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนวัดโคกเขื่อน ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
11380 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านคลองแก้มช้้า ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
11381 รั้วคอนกรีตโรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
11382 ฝ้าเพดาน ทาสี เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาส้วมโรงเรียนบ้านเนินหอม ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

150,000
200,000
200,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
150,000
100,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 461

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11383)
(11384)
(11385)
(11386)

11383 เปลี่ยนฝา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองเต่า ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
11384 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งโรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
11385 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสีโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
11386 เปลี่ยนหลังคา พร้อมโครงเคร่าโรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

100,000
100,000
150,000
100,000

(11387)
(11388)
(11389)
(11390)
(11391)
(11392)
(11393)
(11394)
(11395)
(11396)
(11397)

11387 เปลี่ยนกระเบือ้ งพืน้ กระจกช่องแสง ทาสีโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน ต.ศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
11388 เทคอนกรีตโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
11389 เทคอนกรีตโรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
11390 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านด่าน ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
11391 เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
11392 ต่อเติมกันสาดโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
11393 ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนวัดสระข่อย ต.ศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
11394 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านแหลมไผ่ ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
11395 เปลี่ยนฝา ทาสีโรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
11396 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดล้าดวน ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
11397 ประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา ต.วัดโบสถ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
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(11398)
(11399)
(11400)
(11401)
(11402)
(11403)
(11404)
(11405)
(11406)
(11407)
(11408)
(11409)
(11410)
(11411)
(11412)
(11413)
(11414)
(11415)
(11416)
(11417)
(11418)
(11419)
(11420)
(11421)

11398 เปลี่ยนหลังคาพร้อมโครงเคร่าโรงเรียนวัดคู้ล้าพัน ต.คู้ล้าพัน อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
11399 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดศรีมงคล ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
11400 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
11401 ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
11402 เปลี่ยนพืน้ ไม้โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
11403 เทถนนคอนกรีตโรงเรียนประชุมเขตศึกษา ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
11404 ฝ้าเพดาน ทาสี ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
11405 เปลี่ยนประตู ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านบางขาม ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
11406 เปลี่ยนฝ้า ทาสีโรงเรียนวัดแสงสว่าง ต.ศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
11407 ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนวัดหัวกรด ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
11408 หลังคากันสาด งานตอม่อโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
11409 ทาสี โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
11410 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านหว้าเอน ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
11411 กระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านเขานันทา ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
11412 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งโรงเรียนวัดเนินสูง ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
11413 เทถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
11414 กระเบือ้ งหลังคา ทาสีโรงเรียนวัดใหม่กวางทอง ต.ค้าโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
11415 เคอนกรีต ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
11416 ปูกระเบือ้ งพืน้ เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดนพคุณทอง ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
11417 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ทาสี ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านท่าตูม ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
11418 หลังคาเมลทอลชีสโรงเรียนวัดบ้านโนน ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
11419 ปูกระเบือ้ งพืน้ กระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดหนองหูช้าง ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
11420 เทถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดหนองคุ้ม ต.ค้าโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
11421 ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
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หน ้าที่ 462

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11422) 11422 กระเบือ้ งหลังคา พร้อมโครงเคร่าเหล็กลานสุขภาพโรงเรียนวัดบางคาง ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

100,000

(11423) 11423 เปลี่ยนพืน้ ฝาไม้ เสา ประตู หลังคา บ้านพักครูโรงเรียนวัดบางกระเบา ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

150,000

(11424)
(11425)
(11426)
(11427)
(11428)

150,000
100,000
150,000
100,000
100,000

(11429)
(11430)
(11431)
(11432)
(11433)
(11434)
(11435)
(11436)
(11437)
(11438)
(11439)
(11440)
(11441)
(11442)
(11443)
(11444)
(11445)
(11446)
(11447)
(11448)
(11449)
(11450)
(11451)
(11452)
(11453)
(11454)
(11455)
(11456)
(11457)

11424 รั้วคอนกรีต ประตูเลื่อนหน้าโรงเรียนโรงเรียนวัดหนองโพรง ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
11425 เปลี่ยนพืน้ ไม้ ฝาผนังโรงเรียนวัดเนินไม้หอม ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
11426 ต่อเติมหลังคา เทพืน้ คอนกรีต ทาสีฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโคกพนมดี ต.ศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
11427 ติดตั้งกันสาดพร้อมโครงเหล็กโรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
11428 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมพร้อมท่อระบายน้้าทิง้ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียนวัดเนินผาสุก ต.หัวหว้า อ.ศรีมหา
โพธิ จ.ปราจีนบุรี
11429 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดตะเคียนทอง ต.ค้าโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
11430 ทาสี กระเบือ้ งหลังคา ปรับปรุงส้วมโรงเรียนบ้านดงบัง ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
11431 เทถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส ต.ค้าโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
11432 เปลี่ยนเสา พืน้ ไม้ ฝาไม้ หน้าต่างโรงเรียนบ้านดงกระทงยาม ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
11433 เปลี่ยนฝ้าเพดาน กระเบือ้ งพืน้ ทาสีโรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
11434 เทถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดเกาะมะไฟ ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
11435 ต่อเติมหลังคากันสาด กระเบือ้ งหลังคา โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
11436 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งโรงเรียนวัดทุง่ ตะลุมพุก ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
11437 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดหาดสะแก ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
11438 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดประชาวาส ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
11439 เปลี่ยนฝาไม้โรงเรียนวัดบ้านพระ ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
11440 เปลี่ยนฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่าโรงเรียนบ้านหนองชะอม ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
11441 เปลี่ยนหลังคาเมลทอลชีสโรงเรียนวัดสัมพันธ์ ต.สัมพันธ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
11442 ปูกระเบือ้ งพืน้ กระเบือ้ งหลังคา วางท่อระบายน้้าโรงเรียนเมืองปราจีนบุรี ต .หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.
ปราจีนบุรี
11443 เทคอนกรีตลานกีฬาโรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
11444 ปรับปรุงแสงสว่างภายในอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดทุง่ สบก ต.ค้าโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
11445 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งโรงเรียนวัดหนองแก้ว ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
11446 เทคอนกรีตหน้าเสาธงโรงเรียนชุมชนวัดบางแตน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
11447 เปลี่ยนหลังคาเป็นเมลทอลชีทโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
11448 กันสาดพร้อมโครงเหล็กโรงเรียนวัดพิกุลวนาราม ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
11449 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังขอน ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
11450 ทาสีใต้ถุนสูงอาคารใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนวัดเทพพิทกั ษ์บญ
ุ ญาราม ต.บางยาง อ.บ้าน
สร้าง จ.ปราจีนบุรี
11451 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ฝาผนังโรงเรียนวัดกระทุม่ แพ้ว ต.กระทุม่ แพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
11452 เปลี่ยนฝาไม้ ทาสี เปลี่ยนโครงเคร่าโรงเรียนวัดมูลเหล็ก ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
11453 ต่อเติมหลังคาโดมโรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
11454 ปรับปรุงส้วม ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
11455 เทคอนกรีตโรงเรียนวัดกระแจะ(ธวัชชัยนุสรณ์) ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
11456 เทคอนกรีตโรงเรียนวัดเลียบ(หร่้าวิทยานุกูล) ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
11457 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนวัดระเบาะไผ่ ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
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(11458) 11458 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
(11459) 11459 ซ่อมแซมบ้านพักครู เทพืน้ ใต้ถุน ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.
ปราจีนบุรี
(11460) 11460 ปูกระเบือ้ งใต้ถุนอาคาร ต่อเติมกันสาด โรงเรียนวัดสระมะเขือ ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
(11461) 11461 เทคอนกรีตโรงเรียนวัดบุพพาราม ต.บางกุ้ง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
(11462) 11462 ห้องส้วม และสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในส้านักงานให้เอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน โรงเรียนสพป .ปราจีนบุรี
เขต 1 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
(11463) 11463 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 2 หลัง 8 ห้อง งานพืน้ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

100,000
200,000

(11464) 11464 อาคารเรียน แบบ ป.1ข งานหลังคา อาคารเรียน แบบ 008 งานหลังคาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาด
ตะเคียน) ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11465) 11465 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 หลังที่ 3 งานพืน้ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี

199,900

(11466) 11466 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 หลังที่ 3 งานพืน้ โรงเรียนบ้านวังดินสอ ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11467) 11467 อาคารเรียน แบบ 008 กรมสามัญ งานหลังคา งานผนังโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บรุ ี จ.
ปราจีนบุรี
(11468) 11468 อาคารเรียน แบบ 008 งานพืน้ โรงเรียนอนุบาลนาดี ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
(11469) 11469 อาคารเรียน แบบ ป.1ก งานหลังคา โรงเรียนวัดโคกป่าแพง ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11470) 11470 อาคารเรียน แบบ ป.1ก งานพืน้ ทาสีโรงเรียนบ้านทับลาน ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
(11471) 11471 อาคารเรียน แบบสปช.105/29 ขนาด 8 ห้องเรียน งานหลังคา ผนัง ประตูโรงเรียนบ้านเขาด้วน ต.ย่านรี อ.
กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11472) 11472 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี

150,000
150,000

(11473) 11473 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านพระปรง ต.บ้านนา อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11474) 11474 อาคารเรียน แบบ สปช.รย.106/43 3 ห้องเรียน งานหลังคา พืน้ โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร ต.แก่งดินสอ
อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
(11475) 11475 อาคารเรียนแบบ ป.1ก งานพืน้ อาคารเรียน แบบ 008 ทาสีโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บรุ ี ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บรุ ี
จ.ปราจีนบุรี
(11476) 11476 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 2 หลัง งานพืน้ อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ่อทองวิทยา ต.บ่อทอง อ.
กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11477) 11477 อาคารอนุบาล อาคาร ป.1ก อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ต.นนทรี อ.
กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11478) 11478 อาคารเรียน ป.1 ก งานพืน้ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11479) 11479 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนวัดวัฒนารังษี ต.บ้านนา อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11480) 11480 ห้องเรียน อาคาร ป.1 ก งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านแก่งดินสอ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
(11481) 11481 ห้องเรียนชั้น ป.4, ป.5 และอนุบาล 2 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานประตู -หน้าต่าง เปลี่ยนหน้าต่าง ประตู เหล็กดัด
งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย ต.วังดาล อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11482) 11482 ห้องเรียน อาคาร สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านอุดมบรรพต ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
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(11483) 11483 อาคารเรียน สปช.102/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

150,000

99,200
100,000
300,000
200,000

200,000

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 464

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11484) 11484 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 5 ห้องเรียน งานพืน้ โรงเรียนบ้านคลองตามัน่ ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บรุ ี จ.
ปราจีนบุรี
(11485) 11485 อาคารเรียน แบบ ป.1ก งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบ้านคลองอุดม ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11486) 11486 อาคารเรียน แบบ สปช.รย.106/43 งานมุงหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านโนนสูง ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
(11487) 11487 อาคารเรียน แบบ ป.1ก 2 หลัง งานทาสีโรงเรียนบ้านเขาถ้า้ ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11488) 11488 อาคารเรียน แบบ ป.1ก อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านขุนศรี ต.บุพราหมณ์ อ.
นาดี จ.ปราจีนบุรี
(11489) 11489 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน พืน้ โรงเรียนบ้านท่าอุดม ต.นาแขม อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11490) 11490 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านช้าโสม ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11491) 11491 อาคารเรียนแบบ ป.1ก งานผนัง ทาสีโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11492) 11492 อาคารเรียน แบบ ป.1ข งานพืน้ ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านคลองร่วม ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11493) 11493 อาคารเรียน แบบ ป.1ก 2 ห้องเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโนนแสนสุข ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
(11494) 11494 อาคารอนุบาล (แบบสร้างเอง) งานหลังคา พืน้ ทาสีโรงเรียนบ้านหนองบัว ต.นนทรี อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11495) 11495 อาคารเรียน แบบ ป.1ก หลังที่ 1 ทาสี อาคารอเนกประสงค์ ทาสีโรงเรียนบ้านคลองระก้า ต.วังตะเคียน อ.
กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11496) 11496 อาคารเรียน แบบ สปช.รย.106/43 ทาสี อาคารแบบสร้างเอง ทาสี ส้วม แบบ 601/26 2 ที่ งานผนัง ส้วมแบบ
สร้างเอง 4 ที่ งานผนังโรงเรียนวัดเนินสูง ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11497) 11497 อาคารเรียน แบบ ป.1ก งานพืน้ โรงเรียนบ้านปราสาท ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11498) 11498 อาคารเรียน แบบ ป.1ข งานพืน้ โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม ต.วังดาล อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11499) 11499 อาคารเรียน แบบ ป.1ข งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านวังบัวทอง ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11500) 11500 อาคารเรียน แบบ ป.1ข 7 ห้องเรียน เปลี่ยนประตูโรงเรียนวัดวังหวาย ต.วังดาล อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11501) 11501 อาคารเรียน แบบ ป.1ก หลังที่ 1 งานหลังคา งานหลังคา โรงเรียนบ้านทด ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี

150,000

(11502) 11502 อาคารเรียน แบบ ป.1ก งานหลังคา อาคารอเนกประสงค์ (ห้องสมุด โรงอาหาร) งานหลังคาโรงเรียนบ้านโคก
สว่าง ต.ย่านรี อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11503) 11503 อาคารเรียนแบบ ป.1ก งานหลังคา พืน้ โรงเรียนวัดปากน้้า ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11504) 11504 อาคารเรียน แบบ ป.1ก งานฝ้าเพดาน อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 เปลี่ยนเชิงชายโรงเรียนบ้านโคกหอม ต.
เมืองเก่า อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11505) 11505 อาคารเรียน แบบ ป.1ข งานผนัง ทาสี อาคารอเนกประสงค์ แบบ สามัญ /336 งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบ้าน
หนองจิก ต.วังดาล อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11506) 11506 อาคารเรียน แบบ ป.1ก งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองมันปลา ต.นาแขม อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11507) 11507 อาคารเรียน แบบ ป.1ก 3 ห้องเรียน หลังที่ 1 งานหลังคาโรงเรียนบ้านแก่ง ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บรุ ี จ.
ปราจีนบุรี
(11508) 11508 ห้องเรียนอาคารเรียน แบบ ป.1 ข หลังที่ 1 งานทาสี โรงเรียนวัดปากแพรก ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี

100,000

(11509)
(11510)
(11511)
(11512)
(11513)

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

11509 อาคารเรียน แบบ ป.1ก ทาสีโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
11510 อาคารเรียน อนุบาล งานหลังคาโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม ต.นนทรี อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
11511 อาคารเรียน แบบ ป.1ข งานทาสีโรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชาอุทศิ ) ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
11512 อาคารเรียน แบบ ป.1ก หลังที่ 1 งานหลังคา โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
11513 อาคารเรียน แบบ ป.1ก หลังที่ 2 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองช้างลง ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บรุ ี จ.
ปราจีนบุรี

150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
81,500
100,000
100,000
80,900
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
99,700
100,000

100,000
98,800
100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 465

หน่วย : บาท

รายการ
(11514)
(11515)
(11516)
(11517)
(11518)
(11519)

จานวนเงิน

11514 อาคารเรียน แบบ ป.1ก งานหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดตันทาราม ต.นนทรี อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
11515 อาคารเรียน แบบ ป.1ก 3 ห้องเรียน งานหลังคา โรงเรียนวัดย่านรี ต.ย่านรี อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
11516 อาคารห้องสมุด งานมุงหลัง ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านท่าสะตือ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
11517 โรงฝึกงาน งานหลังคา โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
11518 ห้องสมุด งานหลัง ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านคลองหันแดง ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
11519 อาคารโรงฝึกงาน ฝ้าเพดาน ประตู-หน้าต่าง ส้วม (แบบสร้างเอง) งานพืน้ สุขภัณฑ์ โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง ต.
เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11520) 11520 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง ฝ้าเพดาน ทาสี โรงเรียนบรรหารวิทยา ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี

100,000
100,000
150,000
145,900
150,000
99,800

(11521) 11521 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

150,000

(11522) 11522 อาคารอเนกประสงค์ แบบสามัญ/336 งานฝ้าเพดาน พืน้ โรงเรียนบ้านโคกสั้น ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บรุ ี จ.
ปราจีนบุรี
(11523) 11523 อาคารอเนกประสงค์ (ห้องสมุด) งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ต.วังดาล อ.กบินทร์บรุ ี จ.
ปราจีนบุรี
(11524) 11524 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 งานหลังคา ประตู พืน้ โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล ต.ย่านรี อ.กบินทร์
บุรี จ.ปราจีนบุรี
(11525) 11525 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคา ฝ้าเพดาน ประตู โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ ต.แก่งดินสอ อ.
นาดี จ.ปราจีนบุรี
(11526) 11526 อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) งานประตู พืน้ โรงเรียนวัดสารวนาราม ต.ส้าพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
(11527) 11527 อาคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
(11528) 11528 อาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง) งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองหอย ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11529) 11529 อาคารอเนกประสงค์ หลังที่ 1 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองอนามัย ต.นนทรี อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11530) 11530 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานพืน้ โรงเรียนบ้านเขาปูน ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11531) 11531 อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) งานผนัง รั้ว ทาสี งานภูมิทศั น์ รั้ว -ประตูโรงเรียนวัดรัตนชมภู ต.วังดาล อ.
กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11532) 11532 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานฝ้าเพดาน ประตู -หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านทุง่ แฝก ต.ทุง่ โพธิ์ อ.นาดี จ.
ปราจีนบุรี
(11533) 11533 อาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง) งานฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนบ้านทุง่ แฝก ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บรุ ี จ.
ปราจีนบุรี
(11534) 11534 อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) งานหลังคา โครงสร้าง โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ต.นนทรี อ.กบินทร์บรุ ี จ.
ปราจีนบุรี
(11535) 11535 อาคารอเนกประสงค์ แบบสามัญ/336 งานผนัง ทาสี ประตู-หน้าต่างโรงเรียนบ้านโคกลาน ต.หนองกี่ อ.กบินทร์
บุรี จ.ปราจีนบุรี
(11536) 11536 ส้วม แบบ 401 แบบ สปช.601/26 จ้านวน 2 หลัง งานพืน้ ผนัง สุขภัณฑ์โรงเรียนชุมชนบ้านส้าพันตา ต.ส้าพัน
ตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
(11537) 11537 ส้วม แบบอื่น ๆ งานฐานราก โครงสร้าง ผนัง ประตู สุขภัณฑ์ ทาสี ระบบบ้าบัดโรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทศิ ) ต.
บ้านนา อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11538) 11538 ส้วม แบบ สปช.601/26 งานหลังคา ผนัง พืน้ สุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านเขากระแต ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บรุ ี จ.
ปราจีนบุรี

150,000

150,000

149,900
149,700
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
99,200
93,400
100,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 466

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11539) 11539 ส้วมแบบ สปช.601/26 งานหลังคา โครงสร้าง ถนนโรงเรียนบ้านหนองตลาด ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บรุ ี จ.
ปราจีนบุรี
(11540) 11540 สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ งานหลังคา ทาสี ป้ายโรงเรียนโรงเรียนวัดหาดสูง ต.หาดนาง
แก้ว อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11541) 11541 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ หลังที่ 1 งานพืน้ ผนัง ทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านทุง่ โพธิ์ ต.ทุง่ โพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

100,000

(11542) 11542 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ งานประตู -หน้าต่าง งานหลังคาโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บรุ ี
จ.ปราจีนบุรี
(11543) 11543 บ้านพักครู แบบสร้างเอง งานหลังคา ผนัง ประตู สุขภัณฑ์ ทาสีโรงเรียนบ้านกระเดียง ต .นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

92,200

(11544) 11544 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ งานประตู -หน้างต่าง งานหลังคา โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์
บุรี จ.ปราจีนบุรี
(11545) 11545 งานภูมิทศั น์ รั้วมาตรฐาน แบบลวดหนาม 7 เส้นโรงเรียนบ้านวังกวาง ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11546) 11546 งานภูมิทศั น์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านไทยเจริญ ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11547) 11547 งานภูมิทศั น์ ทาสี รั้ว โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ ต.นาแขม อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11548) 11548 งานภูมิทศั น์ ถนนคอนกรีต (คสล.)โรงเรียนวัดสระดู่(บูบ่ ้ารุงวิทย์) ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11549) 11549 งานภูมิทศั น์ สนามบาสเก็ตบอล งานพืน้ โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว ต.บ้านนา อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11550) 11550 งานภูมิทศั น์ ผิวจราจร-ผิวถนนโรงเรียนวัดราษฎร์รังษี ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11551) 11551 งานภูมิทศั น์ สนามฟุตบอล งานขุดพืน้ ปรับระดับสนามโรงเรียนบ้านคลองตาหมืน่ ต .ทุง่ โพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

92,200

(11552) 11552 งานภูมิทศั น์ ถนนหน้าอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 โรงเรียนบ้านหนองนาใน ต.บ้านนา อ.กบินทร์บรุ ี
จ.ปราจีนบุรี
(11553) 11553 งานภูมิทศั น์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านไผ่ ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11554) 11554 งานภูมิทศั น์ รั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหน ต.ส้าพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
(11555) 11555 งานภูมิทศั น์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11556) 11556 งานภูมิทศั น์ รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านวังรี ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
(11557) 11557 งานภูมิทศั น์ ถนนหน้าอาคารอเนกประสงค์ (ห้องสมุดแบบสร้างเอง)โรงเรียนบ้านใหม่พฒ
ั นา ต.วังท่าช้าง อ.
กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11558) 11558 งานภูมิทศั น์ รางระบายน้้าโรงเรียนวัดเกาะแดง ต.วังดาล อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11559) 11559 งานภูมิทศั น์ รั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านซ่ง ต.ย่านรี อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11560) 11560 งานภูมิทศั น์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม ต.นาแขม อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11561) 11561 อาคารเรียนแบบ ป.1ก 3 ห้องเรียน งานประตู หน้าต่าง กระจก ทาสีโรงเรียนบ้านหนองโดน ต.บ่อทอง อ.
กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11562) 11562 อาคารเรียน สปช.105/29 ขนาด 8 ห้องเรียน งานหลังคา ผนังประตู ส้วม แบบ สปช.601/26 หลังที่ 2 และ 3
งานประตูโรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ ต.วังท่าฃ้าง อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11563) 11563 อาคารเรียน สปช.102/26 งานพืน้ ส้วม โรงเรียนบ้าน ก.ม.80 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
(11564) 11564 อาคารเรียน สปช. 105 จ้านวน 2 หลัง งานทาสีโรงเรียนบ้านบุสูง ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
(11565) 11565 อาคารส้านักงาน และสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในส้านักงานให้เอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน งานพืน้ งานปรับ
ภูมิทศั น์โรงเรียนสพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11566) 11566 อาคารเรียน ป.1ก 008 งานฝ้าเพดาน ผนัง พืน้ โรงเรียนวัดโคกอุดม ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี

100,000
200,000

99,000

150,000
150,000
150,000
150,000
149,400
150,000
150,000
99,800
100,000
100,000
100,000
100,000
99,800
97,700
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
300,000
150,000

หน ้าที่ 467

หน่วย : บาท

รายการ
(11567) 11567 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านหินเทิน ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.
ปราจีนบุรี
(11568) 11568 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านวังมะกรูด ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11569) 11569 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้
อาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 สุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11570) 11570 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานหลังคา ฝ้า เพดานโรงเรียนบ้านโนนหัวบึง ต.ย่านรี อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11571) 11571 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.ย่านรี อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11572) 11572 อาคารเรียน สปช.102/26 งานทาสีโรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย ต.ทุง่ โพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
(11573) 11573 อาคาร ป.1 ก งานหลังคา งานผนัง งานสีโรงเรียนบ้านหนองคล้า ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(11574) 11574 บ้านพักครู งานหลังคา ฝ้า เพดาน ผนัง ประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองประดู่ ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บรุ ี จ.
ปราจีนบุรี
(11575) 11575 อาคารเรียน แบบ ป.พิเศษ งานหลังคา ฝ้าเพดาน งานพืน้ ผนัง ทาสี ประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านลางา ต.หนอง
แรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
(11576) 11576 อาคารเรียน แบบ 312 งานฝ้าเพดานโรงเรียนรัชดาภิเษก ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
(11577) 11577 อาคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน งานพืน้ โรงเรียนบ้านแคนา ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
(11578) 11578 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก จ้านวน 2 หลัง งานหลังคาโรงเรียนบ้านแบรอ ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
(11579) 11579 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน ประตู ทาสีโรงเรียนบ้านสระมาลา ต.คลองมานิง อ.เมืองปัตตานี
จ.ปัตตานี
(11580) 11580 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 งานทาสีโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
(11581) 11581 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.
ปัตตานี
(11582) 11582 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานทาสี, อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ ทาสีโรงเรียนบ้านน้้าบ่อ ต.บ้านน้้าบ่อ
อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
(11583) 11583 รั้วโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
(11584) 11584 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานพืน้ , ส้วม แบบ สปช.601/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านบางหมู ต.บ้าน
น้้าบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
(11585) 11585 อาคารเรียน แบบ สปช.201/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านบานา ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
(11586) 11586 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านบูดี ต.แหลมโพธ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
(11587) 11587 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานพืน้ , อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง ต.บาราเฮาะ
อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
(11588) 11588 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานพืน้ โรงเรียนบ้านสายหมอ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
(11589) 11589 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านคาโต ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
(11590) 11590 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านท่าพง ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
(11591) 11591 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ ต.เกาะเปาะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
(11592) 11592 อาคารโรงฝึกงาน งานหลังคาโรงเรียนบ้านท่าด่าน ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
(11593) 11593 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองแรต ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
(11594) 11594 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านรูสะมิแล ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
(11595) 11595 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/29 งานพืน้ โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ ต.ตันหยงลุโละ อ.เมืองปัตตานี จ.
ปัตตานี
(11596) 11596 สนามหน้าเสาธง งานพืน้ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
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จานวนเงิน

(11597) 11597 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานพืน้ , อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 งานพืน้ , สนามกีฬา งานพืน้ โรงเรียนบ้านตะ
โละสะมีแล ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
(11598) 11598 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานพืน้ , อาคารเรียน แบบ ป.1 ข งานพืน้ โรงเรียนบ้านทุง่ ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.
ปัตตานี
(11599) 11599 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้ , อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานพืน้ ทาสีโรงเรียนบ้านตูเวาะ ต.จะรัง อ.
ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
(11600) 11600 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน, ส้วม แบบ สปช.601/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านปาเระ ต.บารา
โหม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
(11601) 11601 อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนพระราชด้าริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
(11602) 11602 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านนอก ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
(11603) 11603 อาคารเรียน แบบ สปช.102/28 งานหลังคา ประตูโรงเรียนบ้านคอลอตันหยง ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.
ปัตตานี
(11604) 11604 อาคารเรียน แบบ 017 งานพืน้ , อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานพืน้ โรงเรียนบ้านบือเจาะ ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.
ปัตตานี
(11605) 11605 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 งานพืน้ , อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ ต.กะ
มิยอ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
(11606) 11606 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานหลังคาโรงเรียนบ้านปะกาลือสง ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
(11607) 11607 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานพืน้ โรงเรียนบ้านรามง ต.ปุยุด อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
(11608) 11608 อาคารเรียน แบบ 017 งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ ต.ตันหยงลุโละ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
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(11609) 11609 อาคารหอประชุม งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบ้านดอนนา ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
(11610) 11610 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานประตู, ส้วม แบบ สปช.601/26 งานประตู อ่างล้างหน้า, ลานจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ งานพืน้ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ต.ตะลุโบะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
(11611) 11611 อาคารอเนกประสงค์ แบบกรมพละศึกษา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ ต.บาราเฮาะ อ.เมืองปัตตานี
จ.ปัตตานี
(11612) 11612 สนามเด็กเล่น งานแผงบังแดดพร้อมโครงคร่าวโรงเรียนบ้านใหม่ ต.เกาะเปาะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
(11613) 11613 ลานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ งานพืน้ , รั้วโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
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(11614) 11614 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 งานทาสี, อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานทาสีโรงเรียนบ้านพ่อมิง่ ต.พ่อมิง่ อ.ปะนา
เระ จ.ปัตตานี
(11615) 11615 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา รางน้้า งานพืน้ โรงเรียนบ้านเฑียรยา ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
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(11616) 11616 ลานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ งานพืน้ โรงเรียนบ้านกาฮง ต.บาราเฮาะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
(11617) 11617 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ , อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานพืน้ โรงเรียนบ้านฝาง ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง
จ.ปัตตานี
(11618) 11618 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานทาสี งานหลังคา, อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านไผ่
มัน ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
(11619) 11619 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานฝ้าเพดาน งานพืน้ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
(11620) 11620 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก พิเศษ งานทาสีโรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง ต.ท่าก้าช้า อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
(11621) 11621 ส้วม แบบ สปช.604/45 งานหลังคา ทาสี ประตู งานพืน้ , รั้วโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ต.บ้านกลาง
อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
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รายการ
(11622) 11622 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานประตู, อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานประตู, อาคารโรง
ฝึกงาน งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านมะปริง ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
(11623) 11623 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานหลังคา รางน้้าโรงเรียนบ้านท่าสู ต.บ้านน้้าบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
(11624) 11624 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านควนดิน ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
(11625) 11625 บ้านพักครู แบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัด งานฝ้าเพดาน ทาสี งานพืน้ , อาคารเรียน แบบ สปช.017 งานทาสี,
อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ ต.ตะลุโบะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
(11626) 11626 อาคารเรียน แบบ สปช.017 จ้านวน 2 หลัง งานประตู หน้าต่าง งานทาสี, อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 งาน
หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
(11627) 11627 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานทาสี , ส้วม แบบ สปช.601/26 งานหลังคา ทาสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านปรัง
ต.ท่าก้าช้า อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
(11628) 11628 อาคารเรียน แบบ สปช.017 งานหลังคา ทาสี , ส้วม แบบ สปช.601/26 งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านปะกา
ฮะรัง ต.ปะกาฮะรัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
(11629) 11629 สนามเด็กเล่น งานพืน้ , ลานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ งานพืน้ โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ ต.ตันหยงดาลอ อ.ยะหริ่ง
จ.ปัตตานี
(11630) 11630 อาคารเรียนชั้นอนุบาล งานพืน้ ฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านกือยา ต.ปะกาฮะรัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
(11631) 11631 ห้องสมุดโรงเรียน งานผนัง ทาสี งานพืน้ ประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านกูวิง ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
(11632) 11632 ส้วม 6 ทีน่ งั่ งานประตู งานพืน้ ผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านปะกาจินอ ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
(11633) 11633 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก ขนาด 6 ห้องเรียน งานพืน้ ทาสี , อาคารเรียน แบบ ป.1 ก ขนาด 3 ห้องเรียน 2 หลัง
งานทาสี โรงเรียนพัฒนศึกษา ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
(11634) 11634 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก 2 หลัง งานผนัง หน้าต่าง ประตู, ส้วม 3 ทีน่ งั่ งานประตู งานพืน้ ผนัง ก็อกน้้าโรงเรียน
วัดศรีสุดาจันทร์ ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
(11635) 11635 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านบางปู ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
(11636) 11636 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 งานทาสี หลังคาโรงเรียนเมืองปัตตานี ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
(11637) 11637 อาคารห้องสมุด งานหลังคา โรงเรียนบ้านปะแดลางา ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
(11638) 11638 อาคารอเนกประสงค์ งานทาสี , ห้องโสตทัศนูปกรณ์ งานฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง ผนัง ระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้าน
ตะโละ ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
(11639) 11639 อาคารเรียน แบบ สปช.201/26 งานหลังคา ฝ้าเพดาน ประตู โรงเรียนประชาอุทศิ บ้านโคกม่วง ต.ตุยง อ.หนอง
จิก จ.ปัตตานี
(11640) 11640 อาคารเรียน งานฝ้าเพดาน ทาสี ระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านบางปลาหมอ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
(11641) 11641 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านจะรัง ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
(11642) 11642 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ ประตู, ส้วม แบบ สปช.601/26 3 หลัง งานประตูโรงเรียนบ้านบาโลย
ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
(11643) 11643 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานพืน้ , อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ , ส้วม งานพืน้ , อาคารส้านักงาน งานพืน้ โรงเรียน
บ้านท่ากุน ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
(11644) 11644 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานหลังคา ทาสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านน้้าด้า ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
(11645) 11645 อาคารเรียนห้องอนุบาล งานหลังคา, อาคารโรงฝึกงาน งานหลังคา โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว ต.ลิปะสะโง
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
(11646) 11646 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานหลังคา ผนัง ทาสี ฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนบ้านยูโย ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.
ปัตตานี
(11647) 11647 อาคารโรงอาหาร งานฝ้าเพดาน, รั้วโรงเรียน งานทาสี, ปรับปรุงทางเท้าในโรงเรียน งานพืน้ โรงเรียนบ้านจือโระ
ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
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(11648) 11648 ปรับปรุงทางเท้าในโรงเรียน งานพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านตือระ ต.ตันหยงดาลอ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

100,000
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(11676)
(11677)
(11678)

11649 ลานจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนวัดสุวรรณากร ต.เพชรเกษม อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
11650 ปรับปรุงทางเท้าในโรงเรียน งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านตันหยง ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
11651 ปรับปรุงทางเท้าในโรงเรียน งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน ต.สาบัน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
11652 ปรับปรุงทางเท้าในโรงเรียน งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านเตราะหัก ต.บ้านน้้าบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
11653 ปรับปรุงทางเท้าในโรงเรียน งานพืน้ คอนกรีตบล็อคโรงเรียนบ้านดูซงปาแย ต.ตอหลัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
11654 รั้วโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนกองทัพบกอุทศิ บ้านดอนยาง ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
11655 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานหลังคา รางน้้าโรงเรียนบ้านใหม่ ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
11656 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านท่าก้าช้า ต.ท่าก้าช้า อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
11657 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
11658 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านปากบางตาวา ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
11659 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานฝ้าเพดาน ทาสี, อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านปุลามาวอ ต.
บ้านนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
11660 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานแผงลวดตาข่าย ทาสีโรงเรียนบ้านมะรวด ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.
ปัตตานี
11661 ห้องสมุด งานประตู หน้าต่าง, ห้องวิทยาศาสตร์ งานประตู หน้าต่าง, สนามโรงเรียน งานถมดินปรับระดับ
โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม ต.ยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
11662 อาคารโรงอาหาร งานฝ้าเพดาน แผงลวดตาข่ายโรงเรียนบ้านควนคูหา ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
11663 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ ทาสีโรงเรียนบ้านบางทัน ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
11664 ลานจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
11665 อาคารโรงอาหาร งานหลังคา ไม้เชิงชาย ทาสีโรงเรียนบ้านทุง่ โพธิ์ ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
11666 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานประตู หน้าต่าง เสาอาคาร หลังคาโรงเรียนบ้านท่าชะเมา ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ
จ.ปัตตานี
11667 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานรางน้้า ไม้เชิงชาย ประตู, อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานประตู, ส้วม แบบ
สปช.601/26 งานพืน้ โถส้วม ทาสีโรงเรียนบ้านบาราเฮาะ ต.ปุยุด อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
11668 อาคารโรงฝึกงานแบบ 312 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านกาแลบือซา ต.กะมิยอ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
11669 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานทาสี ประตู หน้าต่าง งานพืน้ โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.
ปัตตานี
11670 ลานจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านโคกหมัก ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
11671 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ , อาคารเรียน แบบ ป.1 พ งานหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านคลองช้าง ต.ยา
บี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
11672 บ้านพักครู งานหลังคา ฝ้าเพดาน ผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านยามูเฉลิม ต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
11673 ลานจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ งานพืน้ คอนกรีตบล็อคโรงเรียนบ้านราวอ ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
11674 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านตาลีอายร์ ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
11675 รั้วโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านดอน (นุย้ นิธยาคาร) ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
11676 อาคารส้านักงาน งานผนังกั้นห้อง ประตู ผนังห้องประชุมโรงเรียนสพป.ปัตตานี เขต 1 ต.รูสะมิแล อ.เมือง
ปัตตานี จ.ปัตตานี
11677 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานแผงลวดตาข่าย ทาสีโรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด ต.บางเขา อ.หนองจิก
จ.ปัตตานี
11678 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านดอนรัก ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
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(11679) 11679 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 งานพืน้ โรงเรียนบ้านสะบารัง ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
(11680) 11680 ส้วม แบบ สปช.601/26 งานพืน้ ผนัง หลังคา ประตู โถส้วม ทาสี อ่างล้างมือ บ่อพัก ระบบประปาโรงเรียน
ชุมชนบ้านปาตา ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
(11681) 11681 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 1.งานมุงหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ 2. งานฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้า
เพดานยิปซั่มบอร์ด
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ทาสีน้าพลาสติกโรงเรียนบ้านประจัน ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

200,000
200,000

(11682) 11682 1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน105/29 เปลี่ยนปูกระเบือ้ งลอนคู่
2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 017 เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบกระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนบ้านปาลัส ต.ลางา
อ.มายอ จ.ปัตตานี

150,000

(11683) 11683 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ กระเบือ้ งครอบสันโค้ง เปลี่ยนประตู
เหล็กม้วนบานชนิดทึบ
ทาสีภายนอก ภายในโรงเรียนบ้านถนน ต.ถนน อ.มายอ จ.ปัตตานี

150,000

(11684) 11684 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก ขนาด 7 ห้อง ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ ง
เคลือบโรงเรียนบ้านบาเงง ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
(11685) 11685 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ทาสีภายนอก ซ่อมพืน้
ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านบราโอ ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
(11686) 11686 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29 งานผนัง ซ่อมผนังฉาบปูนเรียบ
งานประตู -หน้าต่าง เปลี่ยนกระจกบานเกร็ด เปลี่ยนหน้าต่างบานเกร็ด
เปลี่ยนหน้าต่างบานทึบโรงเรียนบ้านควนประ ต.นานประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

100,000

(11687) 11687 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก 4 ห้อง งานผนัง งานรื้อถอนฝ้าไม้
ไม้ส้าเร็จรูปพร้อมคร่าวฝา ผนังไม้ส้าเร็จรูปคร่าวโลหะชุบสังกะสี ซ่อมพืน้
พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

150,000

(11688) 11688 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก ซ่อมฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้ายิปซัมบอร์ดโรงเรียนบ้านเกาะตา ต.ทุง่ พลา อ.
โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
(11689) 11689 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก 4 ห้อง ทาสีอาคารเรียน ทาสีน้าอะครีลิคโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ต.โคก
โพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
(11690) 11690 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ ซ่อมเพดานโรงเรียนบ้านบินยา
ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
(11691) 11691 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29 ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเครือบ ท้าแผงกั้นลวดตาข่าย
โรงเรียนบ้านกระหวะ ต.กระหวะ อ.มายอ จ.ปัตตานี
(11692) 11692 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ซ่อมส้วม สพฐ.4 ทีน่ งั่ เปลี่ยนหลังคา
กระเบือ้ งลอนคู่ งานรื้อถอนวั
้
สดุมุงหลังคา ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
เปลี่ยนโถส้วมนัง่ ราบราดน้้า งานรื้อสุขภัณฑ์ งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม ต.ทุงพลา
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

100,000

(11693) 11693 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 105/29 ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านด่าน ต.ลางา อ.มายอ จ.
ปัตตานี
(11694) 11694 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29 8 ห้อง ซ่อมเปลี่ยนกระเบือ้ ง
ลอนคู่ใหญ่
2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29 6 ห้อง ทาสีน้าพลาสติก ทาสีน้ามันโรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม ต.
เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

100,000

150,000

100,000
100,000

150,000
100,000
150,000
100,000

150,000

หน ้าที่ 472

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11695) 11695 1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก งานมุงหลังคา ติดตั้งรางน้้า
ซ่อมพืน้ พืน้ คอนกรีตขัดหยาบ ปูพนื้ บล็อคทางเดิน
2.ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม 601/26 งานมงหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนบ้านบราโอ (สาขากูนิง) ต.
ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

100,000

(11696) 11696 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ขนาด 8 ห้อง
ซ่อมเปลี่ยนหน้าต่างบานทีบไม้เนือ้ แข็ง พร้อมอุปกรณ์ ทาสีน้าพลาสติก
ทาสีน้ามันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

150,000

(11697) 11697 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ซ่อมพืน้ พืน้ คอนกรีต
ขัดหยาบ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
(11698) 11698 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.2/28 ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านกระเสาะ ต.กระเสาะ อ.มายอ
จ.ปัตตานี
(11699) 11699 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานก่ออิฐฉาบปูน ก่อกิฐบล็อค ฉาบปูนเรียบ ทาสี ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนบ้านตุปะ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
(11700) 11700 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ซ่อมฝ้าเพดานฝ้ายิบซั่มบอร์ด
2. ลานกีฬาอเนกประสงค์ ซ่อมพืน้ ปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดหยาบโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน
จ.ปัตตานี

150,000

(11701) 11701 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา งานมุงหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ เปลี่ยน
ครอบกระเบือ้ งลอนคู่ ทาสีน้าอะครีลิคโรงเรียนตลาดปรีกี ต.กระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
(11702) 11702 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสี ทาสีน้าพลาสติก
ทาสีน้ามันโรงเรียนบ้านปลักปรือ ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
(11703) 11703 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 017 4 ห้อง งานทาสี ซ่อมคานบันได
2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก 3 ห้อง งานทาสี ทาสีน้าอะคริลิค
3. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ทาสีน้าอะคริลิคโรงเรียนบ้านอีบุ๊ ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

150,000

(11704) 11704 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ซ่อมเปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่
ทาสีน้าพลาสติก ทาสีน้ามันโรงเรียนบ้านละหารยามู ต.กอล้า อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
(11705) 11705 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก ซ่อมฝ้าเพดาน รื้อฝาเพดานพร้อมโครงคร่าว ซ่อมเพดานฝ้ายิบซั่มบอร์ด
ซ่อมพืน้ เทพืน้ คอนกรีต
2. อาคารเรียนชั่วคราว ซ่อมโครงหลังคาเปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบกระเบือ้ งลอนคู่พร้อมอุปกรณ์ยึดกระเบือ้ ง
คอนกรีตโรงเรียนบ้านน้้าใส ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี

150,000

(11706) 11706 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอเนกประสงค์ (โรงฝึกงานแบบ 312)
สร้างปี 2525 ซ่อมเปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ เปลี่ยนครอบสันโค้งกระเบือ้ งลอนคู่ โรงเรียนบ้านบากง ต.สะดาวา อ.
ยะรัง จ.ปัตตานี

150,000

(11707) 11707 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 017 งานประตู เปลี่ยนประตูทบึ ไม้เนือ้ แข็ง
พร้อมอุปกรณ์ เปลี่ยนคานไม้เนือ้ แข็ง ทาสีน้ามัน ทาสีน้าโรงเรียนบ้านต้นแซะ ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
(11708) 11708 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 017 ทาสีน้ามัน ทาสีน้าอะคริลิค
2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ทาสีน้าอะคริลิค
3. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก ทาสีน้าอะคริลิค
4. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29 ทาสีน้าอะคริลิคโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ ต.ปิตุมูดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

150,000

150,000
100,000
150,000

100,000
100,000

150,000

150,000
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รายการ

จานวนเงิน

(11709) 11709 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานแบบ 312 งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ ง
ลอนคู่ ครอบสันโค้งลอนคู่ ครอบสันโค้งสามทาง ครอบข้างปิดชายคา
ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านนาเกตุ ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

150,000

(11710) 11710 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 และอาคารต่อเติม รื้อถอน
วัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ เปลี่ยนครอบกระเบือ้ งลอนคู่ ทาสีน้าอะคริลิคโรงเรียนบ้านกระโด ต.กระโด
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

150,000

(11711) 11711 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 8 ห้องสร้าง พ.ศ.2550
ซ่อมพืน้ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านยางแดง ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
(11712) 11712 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ ซ่อมพืน้ ปูกระเบื้องเคลื
้
อบ งานประตู -หน้าต่าง เปลี่ยน
บานประตูไม้เนือ้ แข็ง
2. ส้วมแบบ สปช.604/45 ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านปานัน ต.ปานัน อ.มายอ จ.ปัตตานี

100,000

(11713) 11713 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนรางน้้าเคลือบสังกะสี
ทาสีน้าพลาสติก ทาสีน้ามันโรงเรียนวัดเกาะหวาย ต.วัด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
(11714) 11714 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีน้ามันส้าหรับงานไม้ โรงเรียนวัดป่าสวย ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
(11715) 11715 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก 1 ห้อง ซ่อมฝ้าเพดาน ฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์ แผ่นเรียบหนา เคร่าไม้เนือ้
แข็ง เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาลอนคู่ ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนประตูทบึ ไม้สัก ทาสีน้าอะคริลิคภายนอก
ภายในโรงเรียนบ้านสามยอด ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

150,000

(11716) 11716 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารแบบ 104/26 ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านดอนเค็ด ต.ป่าบอน อ.
โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
(11717) 11717 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก เปลี่ยนประตู-หน้าต่าง ทาสีน้ามันส้าหรับงานไม้
2. อาคารเรียน 017 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง
3. ส้วม สพฐ.401/7 เปลี่ยนประตูบานทึบไม้เนือ้ แข็ง เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ เปลี่ยนฝ้าเพดาน ฝ้า
กระเบือ้ งซิเมนต์โรงเรียนวัดนาประดู่ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

100,000

(11718) 11718 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสปช.101/26 ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านมะหุด ต.ปะโด อ.มา
ยอ จ.ปัตตานี

150,000

(11719) 11719 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 ทาสีอาคาร ซ่อมพืน้
ปูกระเบือ้ งเคลือบ
2. ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านเขาวัง ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี

150,000

(11720) 11720 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานรื้อ เปลี่ยนเสาคอนกรีต
ซ่อมเปลี่ยนฝาผนัง เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสีน้าพลาสติก ทาสีน้ามันโรงเรียน
วัดมะกรูด ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

150,000

(11721) 11721 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 105/29 ทาสีน้าพลาสติก 750 ตรม.โรงเรียนวัดบุพนิมิต ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน
จ.ปัตตานี
(11722) 11722 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสปช.105/29 ติดตั้งรางน้้าฝน ติดตั้งโครงเหล็กกันสาดหลังคาเมทัลชีท ซ่อมฝ้า
เพดาน ทาสีน้าอะคริลิค โรงเรียนต้นพิกุล ต.วัด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
(11723) 11723 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีน้าอะคริลิค ทาสีน้า้น
มั
2. ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ 601/26 และ 604/45 ทาสีน้าอะคริลิคโรงเรียนบ้านกรือเซะ ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.
ปัตตานี

100,000

(11724) 11724 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ซ่อมฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ
โรงเรียนบ้านกูวิง ต.สาคอใต้ อ.มายอ จ.ปัตตานี

150,000

150,000

100,000
150,000

150,000

150,000
150,000

หน ้าที่ 474

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11725) 11725 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีภายนอก
ขูดลอกสีเดิม เปลี่ยนประตูบานทึบไม้ ทาสีน้ามัน
2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนรางน้้าสังกะสี
โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ ต.สาคอบน อ.มายอ จ.ปัตตานี

150,000

(11726) 11726 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29 ทาสีน้ามันและสีน้าพลาสติกโรงเรียนบ้านควนแตน ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์
จ.ปัตตานี
(11727) 11727 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสปช.105/29 เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ด
2. ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงานแบบ 312 เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ด โรงเรียนบ้านลางสาด ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.
ปัตตานี

100,000

(11728) 11728 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก งานมุงหลังคา เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ เปลี่ยนครอบสันโค้งกระเบือ้ ง
ลอนคู่โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี
(11729) 11729 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานมุงหลังคา เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสันโค้ง
กระเบือ้ งลอนคู่ โรงเรียนบ้านตันหยง ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
(11730) 11730 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนประตูทบึ ไม้เนือ้ แข็ง เปลี่ยนหน้าต่างบานพับไม้เนือ้ แข็ง
ทาสีโรงเรียนบ้านคลองช้าง ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
(11731) 11731 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ซ่อมหลังคาเปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสันโค้งกระเบือ้ งลอนคู่
โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภผู า) ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี
(11732) 11732 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.206/26 งานมุงหลั้งคา
เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ ทาสีน้าอะคริลิคโรงเรียนบ้านยะรัง ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
(11733) 11733 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดธนาภิมุข ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
(11734) 11734 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสปช.105/29 ซ่อมหลั้งคาเปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสันโค้ง
กระเบือ้ งลอนคู่ ทาสีน้าอะคริลิคโรงเรียนบ้านศาลาสอง ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
(11735) 11735 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ซ่อมหลังคา รื้อวัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่
ครอบกระเบือ้ งลอนคู่ โรงเรียนบ้านอาโห ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
(11736) 11736 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนปบบ ป.1 ก ทาสีน้ามัน ทาสีน้า โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.
ปัตตานี
(11737) 11737 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ส้วม เค เอฟ ซี ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกเหรียง ต .แม่ลาน อ.แม่
ลาน จ.ปัตตานี

150,000

(11738) 11738 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านบูโกะ ต.ประจัน อ.ยะรัง
จ.ปัตตานี
(11739) 11739 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสีภายนอก ภายใน สีน้าอะคริลิ
คโรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
(11740) 11740 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/21 ซ่อมหลังคาเปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา
เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสันโค้ง ทาสีภายนอก ทาสีภายใน ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านระ
แว้ง ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

150,000

(11741) 11741 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก ซ่อมหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสันโค้งกระเบือ้ งลอนคู่ งานรื้อ
ถอนวัสดุมุงหลังคาโรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
(11742) 11742 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านตรัง ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี
(11743) 11743 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสปช.105/29 ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านบาโง ต.ปานัน อ.มายอ
จ.ปัตตานี

150,000

150,000

100,000
150,000
200,000
200,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000

150,000
150,000

150,000
100,000

หน ้าที่ 475

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11744) 11744 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก ทาสีน้าพลาสติก ทาสีน้ามันโรงเรียนบ้านสมาหอ ต.สาคอใต้ อ.มายอ จ.
ปัตตานี
(11745) 11745 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสีภายในโรงเรียนบ้านเกาะจัน ต.
เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี
(11746) 11746 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ งานทาสี ทาสีน้าอะคริลิคโรงเรียน
บ้านกาแลสะนอ ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
(11747) 11747 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช.105/29 งานทาสี ทาสีภายนอก ภายใน ทาสีน้าอะครีลิคโรงเรียนบ้านนาค้อใต้
ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
(11748) 11748 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ซ่อมหล้งคาเปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ เปลี่ยนครอบสันโค้ง ทาสีน้า
อะคริลิคโรงเรียนบ้านราวอ ต.กระหวะ อ.มายอ จ.ปัตตานี
(11749) 11749 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ซ่อมโครงหลังคา เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ เปลี่ยนครอบสันโค้ง
กระเบือ้ งลอนคู่ งานฝ้าเพดาน
งานรื้อถอนฝ้ายิบซั่มบอร์ด ฝ้ายิบซั่มบอร์ด คร่าวไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านคางา ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

100,000

(11750) 11750 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานทาสีภายใน
ทาสีน้าอะคริลิค
2. ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/26 ซ่อมเปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ เปลี่ยนครอบสันโค้งกระเบือ้ ง
ลอนคู่โรงเรียนบ้านควนแปลงงู ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

150,000

(11751) 11751 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ และปูกระเบือ้ งเซรามิคโรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองโคกโพธิ์ ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
(11752) 11752 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานประตู เปลี่ยนประตูบานทึบไม้เนือ้ แข็ง เปลี่ยนประตูกระจก
อะลูมิเนียมบานสไลด์ ซ่อมพืน้
พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสีน้าอะคริลิคโรงเรียนบ้านทุง่ ยาว ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

150,000

(11753) 11753 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสีน้าอะครีลิค ซ่อมรางน้้าและท่ารับน้้าฝน
ติดตั้งรางน้้าสังกะสีโรงเรียนวัดนิคมสถิต ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
(11754) 11754 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีภายนอก ภายใน
ทาสีน้าอะคริลิคโรงเรียนบ้านควนลาแม ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
(11755) 11755 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสปช.105/29 ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านนาค้อกลาง ต.ป่าบอน อ.โคก
โพธิ์ จ.ปัตตานี
(11756) 11756 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก ทาสีอาคารเรียน
2. ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารประกอบ(โรงฝึกงาน) เปลี่ยนประตูม้วน
บานทึบ โรงเรียนวัดภมรคติวัน ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

100,000

(11757) 11757 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีน้าอะคริลิค ทาสีรองพืน้ ทาสีน้ามัน
อินาเมล เปลี่ยนรางน้้าสังกะสีโรงเรียนบ้านท่าคลอง ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
(11758) 11758 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ทาสีน้าอะคริลิค ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านคลองทราย ต.
แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
(11759) 11759 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบป.1 ก ซ่อมหลังคาเปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ ทาสีภายนอก ภายใน
เปลี่ยนประตู
2. ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ 601/26 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก ต.เขาตูม อ.ยะรัง
จ.ปัตตานี

100,000

(11760) 11760 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) แบบ สปช.312 ซ่อมฝ้าเพดาน ภายใน ภายนอกโรงเรียนวัด
สุนทรวารี ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

100,000
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150,000
100,000
100,000
150,000

150,000

150,000
100,000
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100,000
150,000
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11761) 11761 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ซ่อมฝ้าเพดาน ฝ้า
กระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบเคร่าไม้เนือ้ แข็ง ทาสีน้าอะคริลิค ทาสีน้ามันโรงเรียนบ้านอินทนิล ต.เขาตูม อ.ยะ
รัง จ.ปัตตานี

150,000

(11762) 11762 ปรับปรุงห้องสมุด ซ่อมฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด ทาสีน้าอะคริลิคโรงเรียนวัดโคกหญ้าคา ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.
ปัตตานี
(11763) 11763 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก ซ่อมหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสันโค้งกระเบือ้ งลอนคู่ โรงเรียนบ้านแขน
ท้าว ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี
(11764) 11764 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ซ่อมพืน้ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านควนหยี ต.ปะโด อ.มายอ จ.
ปัตตานี
(11765) 11765 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ซ่อมหลังคาเปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ ง
เคลือบ
2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสีอาคารภายนอก ภายในโรงเรียนบ้านคู
ระ ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

100,000

(11766) 11766 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
(11767) 11767 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก 2 หลัง ทาสีภายนอก ภายใน
ทาสีน้าอะครีลิค โรงเรียนบ้านบาละแต ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี
(11768) 11768 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ซ่อมเปลี่ยนรางน้้า รางน้้าสังกะสี ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเซรามิค
2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเซรามิก
โรงเรียนบ้านป่าบอน ต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

100,000

(11769) 11769 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ซ่อมเปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู
้
่ ครอบกระเบือ้ งลอนคู่สี
ต่าง ๆ โรงเรียนบ้านควนลังงา ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
(11770) 11770 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ซ่อมประตูไม้ ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเซรามิกภายในและภายนอกโรงเรียนบ้านสายชล
(สาขากูแบสีรา) ต.กอล้า อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
(11771) 11771 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ซ่อมส้วม เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
ทาสีภายนอก ภายใน งานสุขภัณฑ์เปลี่ยนโถส้วมโรงเรียนบ้านโผงโผง ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
(11772) 11772 ปรับปรุงซ๋อมแซมสนามกีฬา ถมดินปรับระดับพืน้ ทีโ่ รงเรียนบ้านเจาะบาแน ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี
(11773) 11773 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29 ทาสีน้าพลาสติกโรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

150,000

(11774) 11774 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน จัดท้าขอบคันดิน คอนกรีตส้าเร็จรูปโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนา
ราม ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
(11775) 11775 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเซรามิคโรงเรียนบ้านดูวา ต.ถนน อ.มายอ จ.
ปัตตานี
(11776) 11776 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ส้วมแบบ 601/26 งานรื้อถอน ้อกระเบื
รื้
้องหลั
้ งคา รื้อถอนสุขภัณฑ์ เปลี่ยน
หลังคากระเบือ้ งลอนคู่ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนประตูอลูมิเนียม เปลี่ยนโถส้วมแบบนัง่ ราบ โถส้วมแบบ
นัง่ ยอง ทาสีน้าพลาสติก ทาสีน้ามัน โรงเรียนบ้านคลองหิน ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

150,000

(11777) 11777 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ เปลี่ยนประตู -หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านต้นโตนด ต.ป่าไร่ อ.แม่
ลาน จ.ปัตตานี

100,000

100,000
100,000
100,000

150,000
100,000

100,000
150,000
100,000
100,000

100,000
100,000

หน ้าที่ 477

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11778) 11778 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก ซ่อมพืน้ ถมดินปรับพืน้ ที่ เทพืน้ คอนกรีต พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียน
บ้านควนโนรี ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
(11779) 11779 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก เปลี่ยนฝ้ายิบซั่มบอร์ด โรงเรียนวัดทรายขาว ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.
ปัตตานี
(11780) 11780 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ทาสีอาคาร ทาสีน้าอะครีลิค
ซ่อมรางน้้าโรงเรียนบ้านบูดน ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี
(11781) 11781 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ซ่อมเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านสะก้า ต.สะก้า อ.มายอ จ.ปัตตานี

100,000

(11782) 11782 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ซ่อมประตู หน้าต่าง
เปลี่ยนประตูบานเลื่อน เปลี่ยนหน้าต่างบานเลื่อน ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสีภายนอกโรงเรียนบ้านนาค้อ
เหนือ ต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

100,000

(11783) 11783 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีน้าอะครีลิคโรงเรียนบ้านวังกว้าง ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.
ปัตตานี
(11784) 11784 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ขอบกันหิน ดินถมโรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ ต.ทุงพลา อ.โคกโพธิ์
จ.ปัตตานี
(11785) 11785 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก ซ่อมเพดาน ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านบูเกะกุง ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ
จ.ปัตตานี
(11786) 11786 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านล้อแตก ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์
จ.ปัตตานี
(11787) 11787 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ต.ช้างให้ตก อ.
โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
(11788) 11788 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.
ปัตตานี
(11789) 11789 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ซ่อมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านสิเดะ ต.สะดาวา อ.ยะ
รัง จ.ปัตตานี
(11790) 11790 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีน้าอะคริลิค ทาสีน้าพลาสติกโรงเรียนบ้านชะเมา ต.นาเกตุ
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
(11791) 11791 ปรับปรุงภูมิทศั น์ ถมหินคลุกโรงเรียนบ้านป่าไร่ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
(11792) 11792 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 (6 ห้องเรียน) ซ่อมเปลี่ยนรางน้้า ทาสีน้าพลาสติก และสีน้ามัน
โรงเรียนบ้านสายชล ต.กอล้า อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
(11793) 11793 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 ทาสีภายนอก ภายในโรงเรียนบ้านคลองช้าง ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.
ปัตตานี
(11794) 11794 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีภายนอก ภายในโรงเรียนบ้านกูบงั บาเดาะ ต.สะก้า อ.มา
ยอ จ.ปัตตานี
(11795) 11795 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่า ทาสีน้ามันโรงเรียนสพป.ปัตตานี
เขต 2 ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
(11796) 11796 อาคารเรียน 108ล/30 - งานพืน้ - งานหน้าต่าง
อาคารส้วม สปช.601/26 ขนาด 4 ทีน่ งั่ - งานรื้อถอน - งานหลังคา - งานผนัง - งานสีโรงเรียนบ้านเขาดิน ต.ปากู
อ.ทุง่ ยางแดง จ.ปัตตานี

150,000

(11797) 11797 อาคารเรียนสปช.105/29
- งานฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

150,000

100,000
150,000
150,000

100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
300,000
150,000

หน ้าที่ 478

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11798) 11798 ภูมิทศั น์บริเวณโรงเรียน
- งานสีรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านช่องแมว ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
(11799) 11799 ภูมิทศั น์หน้าอาคารเรียน สปช.105/29
- งานถมดินโรงเรียนบ้านป่าม่วง ต.มะนังดาล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
(11800) 11800 อาคารเรียน สปช.105/29
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านบน ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
(11801) 11801 ภูมิทศั น์บริเวณโรงเรียน
- งานพืน้ โรงเรียนบ้านป่าทุง่ ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
(11802) 11802 อาคารเรียน สปช.105/29
- งานพืน้ โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทศิ ) ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
(11803) 11803 อาคารโรงอาหาร
- งานผนัง
- งานพืน้ โรงเรียนบ้านรังมดแดง ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

150,000

(11804) 11804 อาคารเรียน ป1ก.
- งานพืน้ โรงเรียนบ้านวังไชย ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
(11805) 11805 อาคารเรียน สปช.105/29
- งานพืน้ โรงเรียนบ้านมะนังยง ต.ปากู อ.ทุง่ ยางแดง จ.ปัตตานี
(11806) 11806 ภูมิทศั น์บริเวณโรงเรียน
- งานสีรั้วโรงเรียนบ้านโต๊ะชูด ต.พิเทน อ.ทุง่ ยางแดง จ.ปัตตานี
(11807) 11807 อาคารเรียน สปช.105/29
- งานพืน้ โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู 2502) ต.พิเทน อ.ทุง่ ยางแดง จ.ปัตตานี
(11808) 11808 อาคารเรียน สปช.105/29
- งานพืน้ โรงเรียนบ้านตือเบาะ ต.พิเทน อ.ทุง่ ยางแดง จ.ปัตตานี
(11809) 11809 ภูมิทศั น์บริเวณโรงเรียน
- งานป้ายโรงเรียนโรงเรียนบ้านปลักแตน ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
(11810) 11810 อาคารเรียน สปช.102/26
- งานพืน้
ภูมิทศั น์บริเวณโรงเรียน
- งานพืน้ โรงเรียนบ้านโลทู ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

100,000

(11811) 11811 อาคารเรียน ป1ก.
- งานพืน้ โรงเรียนบ้านบีติง ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
(11812) 11812 ภูมิทศั น์บริเวณโรงเรียน
- งานสีรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านกาหงษ์ ต.มะนังดาล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
(11813) 11813 อาคารเรียน สปช.105/29
- งานสี
- งานพืน้ โรงเรียนบ้านตะโละแมะนา ต.ตะโละแมะนา อ.ทุง่ ยางแดง จ.ปัตตานี

100,000

(11814) 11814 อาคารอเนกประสงค์ สปช.205/26
- งานสี
ภูมิทศั น์บริเวณโรงเรียน
- งานเสาธงโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

150,000

150,000
150,000
150,000
150,000
100,000

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

100,000
150,000
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11815) 11815 อาคารเรียน สปช.105/29
- งานกันสาดโรงเรียนบ้านอุแตบือราแง ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
(11816) 11816 ภูมิทศั น์บรเวณโรงเรียน
- งานกันสาด
- งานโครงหลังคาโรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

150,000

(11817) 11817 อาคารเรียน สปช.105/29
- งานหลังคา
- งานสี
- งานพืน้ โรงเรียนบ้านบาโงยือริง ต.บือเระ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

150,000

(11818) 11818 ภูมิทศั น์บริเวณโรงเรียน
- งานถมดิน
- งานพืน้ โรงเรียนบ้านสือดัง ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

150,000

(11819) 11819 อาคารเรียน สปช.105/29
- งานพืน้
อาคารเรียน ป1พ.
- งานรางน้้าฝนโรงเรียนบ้านทุง่ เค็จ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

100,000

(11820) 11820 ภูมิทศั น์บริเวณโรงเรียน
- งานสีรั้วโรงเรียน
- งานหลังคา
- งานสีโรงเรียนบ้านแซะโมะ ต.ตะบิง้ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

100,000

(11821) 11821 ภูมิทศั น์บริเวณโรงเรียน
- งานสีรั้วโรงเรียน
- งานหลังคา
- งานสีโรงเรียนบ้านละอาร์ ต.กะดุนง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

100,000

(11822) 11822 อาคารเรียน สปช.105/29
- งานหลังคา

100,000

100,000

โรงเรียนบ้านจ่ากอง ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
(11823) 11823 ภูมิทศั น์บริเวณโรงเรียน
- งานเสาธง
- งานพืน้ โรงเรียนบ้านกะลาพอ ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

150,000

(11824) 11824 อาคารเรียน แบบ017
- งานสีผนังและฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านแลแวะ ต.ตะโละแมะนา อ.ทุง่ ยางแดง จ.ปัตตานี
(11825) 11825 อาคารเรียน สปช.105/29
- งานถมดิน
- งานพืน้ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

150,000

(11826) 11826 อาคารอเนกประสงค์
- งานหลังคา
- งานสี
- งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านพอเหมาะ ต.ทุง่ คล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

100,000

150,000

หน ้าที่ 480

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11827) 11827 อาคารเรียน สปช.105/29
- งานพืน้ โรงเรียนบ้านกระจูด ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
(11828) 11828 อาคารเรียน สปช.105/29
- งานประตูและหน้าต่าง
- งานถมดินโรงเรียนบ้านบือเระ ต.บือเระ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

150,000

(11829) 11829 อาคารเรียน สปช.105/29
- งานพืน้ โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่ คล้า ต.ทุง่ คล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
(11830) 11830 อาคารอเนกประสงค์
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านบาเลาะ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
(11831) 11831 อาคารเรียน ป1ก.
- งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านละเวง ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
(11832) 11832 ภูมิทศั น์บริเวณโรงเรียน
- งานเสาธงโรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
(11833) 11833 ภูมิทศั น์บริเวณโรงเรียน
- งานสีรั้วโรงเรียน
- งานประตู
- งานพืน้ โรงเรียนพระราชประสงค์บา้ นทรายขาว ต.ปากู อ.ทุง่ ยางแดง จ.ปัตตานี

100,000

(11834) 11834 อาคารเรียน แบบ017
- งานประตูและหน้าต่างโรงเรียนบ้านมะกอ ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
(11835) 11835 อาคารเรียน สปช.102/26
- งานพืน้
ภูมิทศั น์บริเวณโรงเรียน
- งานรางระบายน้้าโรงเรียนบ้านวังกะพ้อ 'เพียรอนุสรณ์' ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

100,000

(11836) 11836 ภูมิทศั น์บริเวณโรงเรียน
- งานสีรั้วโรงเรียน
- งานผนังโรงเรียนบ้านตะบิง้ ต.ตะบิง้ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

150,000

(11837) 11837 ภูมิทศั น์บริเวณโรงเรียน
- งานถมดิน
อาคารส้วม สปช.401
- งานรื้อถอน
- งานถมดิน
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านตะโละดารามัน ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

100,000

(11838) 11838 อาคารเรียน สปช.105/29
- งานพืน้
อาคารอเนกประสงค์
- งานสี
อาคารส้วม สปช.401
- งานพืน้
ภูมิทศั น์บริเวณโรงเรียน
- งานกันสาดโรงเรียนบ้านจะเฆ่ ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

150,000

150,000

100,000
150,000
100,000
150,000

150,000

หน ้าที่ 481

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11839) 11839 อาคารเรียน สปช.2/28
- งานกันสาดโรงเรียนบ้านเจาะกือแย ต.ตะบิง้ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
(11840) 11840 อาคารเรียน ป1ก.
- งานพืน้ โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาล้า ต.มะนังดาล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
(11841) 11841 อาคารเรียน สปช.105/29
- งานหลังคา
- งานพืน้ โรงเรียนบ้านปายอ ต.กะดุนง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

150,000

(11842) 11842 ภูมิทศั น์บริเวณโรงเรียน
- งานพืน้ ถนนโรงเรียนชุมชนบ้านแป้น (แก้วมะแป้น) ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
(11843) 11843 ภูมิทศั น์บริเวณโรงเรียน
- งานป้ายโรงเรียนโรงเรียนบ้านน้้าด้า ต.น้้าด้า อ.ทุง่ ยางแดง จ.ปัตตานี
(11844) 11844 อาคารโรงอาหาร
- งานโครงหลังคา
- งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดโบกขรณี ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

100,000

(11845) 11845 อาคารส้วม
- งานท่อประปา
ภูมิทศั น์บริเวณโรงเรียน
- งานโครงหลังคา
- งานสีโรงเรียนบ้านลานช้าง ต.ตะบิง้ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

150,000

(11846) 11846 อาคารเรียน สปช.104/26
- งานหลังคา
- งานพืน้ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

100,000

(11847) 11847 อาคารอเนกประสงค์ แบบ312
- งานผนัง
- งานประตูและหน้าต่างโรงเรียนบ้านมือลอ (มะอาแดอุทศิ ) ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

150,000

(11848) 11848 ภูมิทศั น์บริเวณโรงเรียน
- งานพืน้ โรงเรียนบ้านโคกนิบง ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
(11849) 11849 ภูมิทศั น์บริเวณโรงเรียน
- งานสีรั้วโรงเรียน
- งานประตู
- งานพืน้ ถนน
- งานถมดินโรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส ต.ปากู อ.ทุง่ ยางแดง จ.ปัตตานี

150,000

(11850) 11850 อาคารเรียน สปช.105/29
- งานสี
อาคารอเนกประสงค์
- งานสีโรงเรียนบ้านโตะบาลา ต.กะดุนง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

150,000

(11851) 11851 อาคารเรียน ป1ก. 2 หลัง
- งานสี
- งานฝ้าเพดาน
อาคารโรงฝึกงาน
- งานสีโรงเรียนบ้านมะแนดาแล ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

150,000

150,000
150,000

150,000
100,000

150,000

หน ้าที่ 482

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11852) 11852 ภูมิทศั น์บริเวณโรงเรียน
- งานหลังคาศาลา
- งานพืน้ ลาน
- งานรางน้้าฝนโรงเรียนบ้านทุง่ กินนร ต.มะนังดาล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

100,000

(11853) 11853 อาคารเรียน สปช.105/29 3 หลัง
- งานสีโรงเรียนบ้านกะรุบี ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
(11854) 11854 อาคารห้องสมุด
- งานพืน้
- งานประตูและหน้าต่าง
- งานรางระบายน้้า
- งานสี
โรงเรียนบ้านละหาร ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

150,000

(11855) 11855 อาคารส้วม แบบ401
- งานรื้อถอน
- งานหลังคา
- งานพืน้
- งานสุขภัณฑ์
- งานสี
- งานท่อประปาโรงเรียนวัดโชติรส ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

100,000

(11856) 11856 อาคารส้วม แบบสพฐ. 2 หลัง
- งานประตู
- งานสุขภัณฑ์
- งานพืน้
- งานไฟฟ้า
โรงเรียนบ้านป่าไหม้ ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

150,000

(11857) 11857 อาคารเรียน สปช.102/26
- งานสี
อาคารเรียน แบบป1ก.
- งานสีโรงเรียนบ้านบือแต ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

100,000

(11858) 11858 อาคารส้วม - งานท่อประปา ภูมิทศั น์บริเวณโรงเรียน - งานโครงหลังคา - งานสีโรงเรียนบ้านปล่องหอย ต.ปล่อง
หอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
(11859) 11859 อาคารเรียน สปช.105/29
- งานประตูและหน้าต่างโรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) ต.ปากู อ.ทุง่ ยางแดง จ.ปัตตานี
(11860) 11860 อาคารเรียน แบบป1ก.
- งานประตู
- งานพืน้
อาคารส้วม สปช.601/26
- งานพืน้
- งานสีโรงเรียนวัดสารวัน ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

150,000

100,000

100,000
150,000

หน ้าที่ 483

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11861) 11861 อาคารเรียน แบบป1ก.
- งานถมดิน
- งานพืน้
- งานหลังคา
- งานผนัง
- งานประตูโรงเรียนบ้านบือจะ ต.พิเทน อ.ทุง่ ยางแดง จ.ปัตตานี

150,000

(11862) 11862 อาคารเรียน สปช.101/26
- งานประตูและหน้าต่าง
อาคารเรียน แบบป1ก.
- งานหลังคา
- งานสีโรงเรียนบ้านบาโงมูลง ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

150,000

(11863) 11863 อาคารส้านักงานเขตพืน้ ทีฯ่
- งานตู้ไม้ แบบบิวท์อิน ส้าหรับเก็บเอกสารโรงเรียนสพป.ปัตตานี เขต 3 ต.ทุง่ คล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
(11864) 11864 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11865) 11865 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน งานฝาผนัง งานทาสี ปรับปรุงบ้านพักครู งานประตูหน้าต่าง งานหลังโรงเรียนวัดพระ
งาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
(11866) 11866 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนวัดปากกราน ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
(11867) 11867 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนวัดบ้านแถว 'ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์' ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11868) 11868 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ่อแร่ ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
(11869) 11869 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนวัดบัวงาม ต.จ้าปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
(11870) 11870 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนวัดนนทรีย์ ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
(11871) 11871 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนวัดอินกัลยา ต.บ้านลี่ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
(11872) 11872 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

300,000

(11873)
(11874)
(11875)
(11876)

11873 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบลู ย์บ้ารุง) ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
11874 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนวัดน้้าเต้า ต.น้้าเต้า อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
11875 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านกะทุม่ ลาย ต.ล้าตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
11876 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000
100,000
100,000
100,000

(11877)
(11878)
(11879)
(11880)
(11881)
(11882)
(11883)

11877 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านเป็ด ต.ข้าวเม่า อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา
11878 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ ต.โพสาวหาญ อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา
11879 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษโรงเรียนวัดหันตรา ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
11880 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม รั้วโรงเรียนวัดอุทการาม ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
11881 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดโตนด ต.ข้าวเม่า อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา
11882 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษโรงเรียนวัดไก่ ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
11883 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษโรงเรียนบ้านสร้าง (ส้าริต ภูเ่ งิน อนุสรณ์ ) ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000

(11884) 11884 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษโรงเรียนวัดพรานนก ต.โพสาวหาญ อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา
(11885) 11885 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษโรงเรียนวัดโคกมะยม ต.คานหาม อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000

100,000
100,000

หน ้าที่ 484

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11886) 11886 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษโรงเรียนวัดสะแก ต.ข้าเม่า อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา
(11887) 11887 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษโรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) ต.บางระก้า อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000
150,000

(11888) 11888 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดบางเดื่อ ต.บางเดื่อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000

(11889) 11889 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000

(11890) 11890 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร ต.ส้าเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11891) 11891 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนสุดินสหราษฎร์ ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11892) 11892 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) ต.ปากกราน อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
(11893) 11893 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดไผ่ ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11894) 11894 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนวัดพระงาม ต.บางเดื่อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
(11895) 11895 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) ต.บ้านรุน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11896) 11896 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11897) 11897 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดช้าง ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11898) 11898 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) ต.ทับน้้า อ.บาง
ปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
(11899) 11899 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ ต.ส้าเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11900) 11900 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดนาค ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11901) 11901 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมฯโรงเรียนวัดหนองเป้า ต.หนองน้้าใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
(11902) 11902 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดกุฎลี าย ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11903) 11903 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000

(11904) 11904 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11905) 11905 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดตูม ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000

(11906) 11906 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) ต.มหาราช อ.มหาราช จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11907) 11907 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พทิ ยา ต.ชะแมบ อ.วัง
น้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000

150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
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150,000
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150,000

100,000

150,000

หน ้าที่ 485

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(11908) 11908 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดศิวาราม ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11909) 11909 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนมุสลิมบ้ารุง ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
(11910) 11910 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดพะยอม ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
(11911) 11911 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดดอนกลาง ต.พระแก้ว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
(11912) 11912 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11913) 11913 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดกุ่มแต้ ต.สามบัณฑิต อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา
(11914) 11914 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ต.ล้าตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา
(11915) 11915 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11916) 11916 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดศาลาลอย 'ราษฏร์รังสรรค์' ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11917) 11917 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดกษัตราธิราช ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11918) 11918 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดพระญาติการาม ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11919) 11919 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดแค ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
(11920) 11920 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดสามเรือน ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
(11921) 11921 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดวังแดงเหนือ ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
(11922) 11922 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดท้าใหม่ ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11923) 11923 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11924) 11924 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดสฎางค์ ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
(11925) 11925 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดโพธิ์เอน ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
(11926) 11926 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดหัวหิน ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
(11927) 11927 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน
จ.พระนครศรีอยุธยา
(11928) 11928 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดดอกไม้ ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
(11929) 11929 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) ต.ทางกลาง อ.บาง
ปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
(11930) 11930 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดดาวคะนอง ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11931) 11931 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร ต.กระจิว อ.ภาชี จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11932) 11932 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดบ้านม้า ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000

(11933) 11933 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนวัดส้าพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) ต.ส้าพะเนียง อ.บ้าน
แพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
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รายการ

จานวนเงิน

(11934) 11934 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดหัวคุ้ง ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
(11935) 11935 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000
200,000

(11936) 11936 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดภาชี ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
(11937) 11937 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดโคกสังข์ 'ประชานุกูล' ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11938) 11938 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดหนองนาง ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
(11939) 11939 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภธู รอุปภัมภ์ ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11940) 11940 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดผดุงธรรม ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
(11941) 11941 ปรับปรุงสนาม รั้ว และอื่นๆโรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง ต.บ้านใหม่ อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
(11942) 11942 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดมาบโพธิ์ ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
(11943) 11943 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) ต.บ้านขล้อ อ.บางปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11944) 11944 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดหนองบัว ต.พระแก้ว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
(11945) 11945 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดมเหยงค์ ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
(11946) 11946 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11947) 11947 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ ต.คลองน้อย อ.บ้านแพรก จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11948) 11948 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บ้ารุง ต.สองห้อง อ.บ้านแพรก จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11949) 11949 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บ้ารุง) ต.อุทยั อ.อุทยั จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11950) 11950 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านช้าง ต.บ้านช้าง อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา
(11951) 11951 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดบ้านหีบ ต.บ้านหีบ อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา
(11952) 11952 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดสามบัณฑิต ต.สามบัณฑิต อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000
100,000

(11953) 11953 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม รั้วโรงเรียนนครหลวง (พิบลู ประเสริฐวิทย์) ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11954) 11954 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ ต.พยอม อ.วังน้อย จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11955) 11955 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม ร้ว และอื่นๆโรงเรียนเชาวน์วัศ ต.คานหาม อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา
(11956) 11956 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดธรรมจริยา ต.ข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

200,000

(11957) 11957 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม รั้วฯโรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
(11958) 11958 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านล้าแดง ต.หันตะเภา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000
150,000

(11959) 11959 ปรับปรุงสนาม รั้ว และอื่นๆโรงเรียนวัดคานหาม ต.คานหาม อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา
(11960) 11960 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000
100,000

150,000
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(11961) 11961 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดยมนาตามธรรม ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11962) 11962 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดบึง ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
(11963) 11963 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดบ้านช้าง ต.ล้าตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
(11964) 11964 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) ต.ธนู อ.อุทยั จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11965) 11965 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
(11966) 11966 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดลาดทราย ต.ล้าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
(11967) 11967 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนกลางคลอง 27 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000

(11968) 11968 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนคอตันคลอง 27 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000

(11969) 11969 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ ต.ล้าตาเสา อ.วังน้อย จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11970) 11970 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม รั้ว และอื่นๆโรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบ้ารุงประชาวิทยา) ต.หนองปลิง อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
(11971) 11971 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดศรีประชา ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
(11972) 11972 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช
จ.พระนครศรีอยุธยา
(11973) 11973 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ฯโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11974) 11974 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์ ) ต.บางนา อ.มหาราช
จ.พระนครศรีอยุธยา
(11975) 11975 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดกระโจมทอง ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11976) 11976 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดโพธิ์ ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
(11977) 11977 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมโรงเรียนวัดเทพคันธาราม ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
(11978) 11978 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11979) 11979 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บา้ รุง) ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11980) 11980 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11981) 11981 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านข่อยโทน ต.เสนา อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา
(11982) 11982 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม รั้ว และอื่นๆโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ต.คลองสะแก อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
(11983) 11983 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านคู้คด ต.หนองน้้าส้ม อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา
(11984) 11984 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บ้ารุง) ต.ธนู อ.อุทยั จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11985) 11985 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย ต.อุทยั อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา
(11986) 11986 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมโรงเรียนชุมชนวัดระโสม ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
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(11987) 11987 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดไทรงาม ต.บ้านหีบ อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา
(11988) 11988 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดส้ามะกัน (เปีย่ มวิทยาราษฎร์บ้ารุง) ต.แม่ลา อ.นคร
หลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
(11989) 11989 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดโคกโพธิ์ ต.โพสาวหาญ อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา
(11990) 11990 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดดอนประดู่ ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
(11991) 11991 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดอุทยั (เชาวนวิทยา) ต.เสนา อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000
100,000

(11992) 11992 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดศรีภวังค์ ต.ทันน้้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
(11993) 11993 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) ต.กะทุม่ อ.มหาราช จ.
พระนครศรีอยุธยา
(11994) 11994 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอนข่อย ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
(11995) 11995 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดปรีดาราม ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000
100,000

(11996) 11996 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดราษฎร์บ้าเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) ต.บ่อโพง อ.นคร
หลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
(11997) 11997 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) ต.ท่าช้าง อ.นคร
หลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
(11998) 11998 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000

(11999) 11999 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) ต.วังน้อย อ.วัง
น้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
(12000) 12000 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดดอนพุดซา ต.สามบัณฑิต อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000

(12001) 12001 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมโรงเรียนวัดนาอุ่น ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
(12002) 12002 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนต้าหนักเพนียด ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12003) 12003 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว ต .คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
(12004) 12004 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดลาย (ทวีปญ
ั ญา) ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12005) 12005 ปรับปรุงว่อมแซมสนาม รั้วฯโรงเรียนวัดทุง่ มน ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
(12006) 12006 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดนางชี ต.บ้านหีบ อ.อุทยั จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12007) 12007 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดโบสถ์ ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000
100,000

(12008) 12008 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดหนองน้้าส้ม (เจียนวิทยาคาร) ต.
หนองน้้าส้ม อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา
(12009) 12009 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดเขียนลาย (ทองค้าวิทยานุสรณ์) ต.บ้านแพรก อ.บ้าน
แพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
(12010) 12010 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดโพธิ์หอม ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยา
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(12011) 12011 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดเทพอุปการามฯ ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12012) 12012 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม รั้ว และอื่นๆโรงเรียนวัดตลาด ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
(12013) 12013 ปรับปรุงสนาม รั้ว และอื่นๆโรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
(12014) 12014 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนวัดล้าพระยา (แช่มช้อยวิทยา) ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
(12015) 12015 ปรับปรุงสนาม รั้ว และอื่นๆโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ต.หนองไม้ซุง อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา
(12016) 12016 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดกุฎปี ระสิทธิ์ ต.ล้าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
(12017) 12017 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดจ้าปา ต.อุทยั อ.อุทยั จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12018) 12018 ปรับปรุงสนาม รั้ว และอื่นๆโรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000

(12019) 12019 ปรับปรุงสนาม รั้ว และอื่นๆโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทศิ ) ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

200,000

(12020) 12020 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12021) 12021 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน อาคารประกอบโรงเรียนสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ต.ลุมพลี อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
(12022) 12022 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) ต.นครหลวง อ.
นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
(12023) 12023 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ ต.บ้านขวาง อ.
มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
(12024) 12024 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนประตูชัย ต.ท่าวาสุกรี อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
(12025) 12025 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดไก่จ้น (ชลประทานอุปถัมภ์) ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12026) 12026 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12027) 12027 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) ต.เสาธง อ.บางปะหัน
จ.พระนครศรีอยุธยา
(12028) 12028 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดไก่เตี้ย ต.คลองน้อย อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

200,000

(12029) 12029 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดแก้วตา ต.บางเพลิง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000

(12030) 12030 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดสะตือ ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
(12031) 12031 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดหนองเครือบุญ ต.หนองน้้าใส อ.ภาชี จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12032) 12032 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดช้างใหญ่ ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12033) 12033 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม รั้ว และอื่นๆโรงเรียนปฐมวิทยาคาร ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000
100,000

100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

300,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,000
150,000

หน ้าที่ 490

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(12034) 12034 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดพนัญเชิง ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12035) 12035 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บ้ารุง) ต.หนองปลิง อ.
นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
(12036) 12036 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) ต.บ้านลี่ อ.บางปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12037) 12037 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนประชาสามัคคี ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12038) 12038 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทศิ ) ต.บางเพลิง อ.บางปะหัน
จ.พระนครศรีอยุธยา
(12039) 12039 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12040) 12040 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12041) 12041 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 ต.หนองไม้ซุง อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา
(12042) 12042 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุง้ อุทศิ ) ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา
(12043) 12043 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12044) 12044 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12045) 12045 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12046) 12046 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศโรงเรียนวัดบ้านดาบ ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000

(12047) 12047 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000

(12048)
(12049)
(12050)
(12051)

150,000
100,000
100,000
150,000

12048 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนวัดนางคุ่ม ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
12049 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดจ้าปา ต.จ้าปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
12050 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดโคกกรวด ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
12051 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน
ทาสีภายใน ภานนอก สีน้าอครีลิค 1,714 ตรม.โรงเรียนวัดสามเพลง ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย จ.
พระนครศรีอยุธยา

(12052) 12052 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.๑๗๕/๒๙
พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบขนาด 12x12 นิว้ โรงเรียนคอตัน ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
(12053) 12053 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ สนามคอกรีต
ปูกระเบือ้ งเซรามิก 280 ตรม.โรงเรียนศรีบางไทร ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
(12054) 12054 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข 7 ห้องเรียน
ต่อเติมมุขหน้าอาคาร
โรงเรียนวัดสุนทราราม ต.ห่อหมก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000

100,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 491

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(12055) 12055 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียน
ทาสีน้ามัน, ทาสีอะครีลิค 1160 ตรม.โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) ต.บ้านกลึง อ.บางไทร จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000

(12056) 12056 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ
งานฝาเพดานยิบซัมบอร์ด 162 ตรม. ทาสีน้าอครีลิด,สีน้ามัน 252 ตรม.โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์
วิทยา) ต.น้้าเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000

(12057) 12057 ปรับปรุงซ่อมแซม ปูกระเบือ้ งอาคารเรียน แบบ ป.1
ปูกระเบือ้ งเคลือบ 142 ตรม. เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนวัดบางบาล ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000

(12058) 12058 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.แบบ ป 1 ข
เป็นพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนวัดน้้าเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) ต.น้้าเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
(12059) 12059 ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม อาคารเรียนดนตรี แบบสร้างเอง
งานคอนกรีต ฝ้ากระเบือ้ ง ทาสีน้าอครีลิค ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) ต.พระขาว อ.บาง
บาล จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000

(12060) 12060 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารเสงี่ยม กิจจาทร ป.ข.
เสาไม้เนือ้ แข็ง ไม้เนือ้ แข็ง ยิปซั่มบอร์ดหนาโรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000

(12061) 12061 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.021 และ สปช.204/26ทาสีน้าพลาสติก เปลี่ยนหลังคากันสาดมัลเตอร์ซี
ลพร้อมโครงเหล็กโรงเรียนวัดตาลานเหนือ ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
(12062) 12062 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ข ดัดแปลง อาคาร สปช.105/29 อาคาร สปช. 204 /26 ดัดแปลง
แผ่นเมทัลซีต 216 ตรม. ท่อเหล็กกลม
โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000

(12063) 12063 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช.105/29 4 ห้องเรียน
ปูกระเบือ้ งเคลือบ 320 ตรม.โรงเรียนรอซีดี ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
(12064) 12064 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข 5 ห้อง เรียน , 3 ห้องเรียน และอาคารเอนก ทาสีน้ามัน 1114 ตรม.
โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
(12065) 12065 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบแบบ 008
ทาสีโรงอาหาร 375 ตรม. ปูกระเบือ้ ง 140 ตรม.โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000

(12066) 12066 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ หน้าอาคารเรียนพร้อมระบบระบายน้้า
เทพืน้ คอนกรีต พร้อมวัสดรองพืน้ 575 ตรม.โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบลู ประสิทธิ์) ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000

(12067) 12067 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามคอนกรีตเสริมเหล็ก
เทพืน้ สนาม คอนกรีต คสล. 315 ตรม.โรงเรียนวัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยา) ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000

(12068) 12068 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช. 105/2529 เปลี่ยนฝ้าและเพดานแบบสมทบอร์ด พร้อมทาสี 237
ตรม.โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) ต.ลาดชิด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
(12069) 12069 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบสร้างเอง
ปูกระเบือ้ งเซรามิก 270 ตรม.โรงเรียนวัดกระแชง ต.กระแชง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000

200,000

150,000

150,000
100,000

150,000

หน ้าที่ 492

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(12070) 12070 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
ฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแบบเรียบ คร่าวโลหะชุบสังกะสี 295 ตรม.โรงเรียนสัตตปทุมบ้ารุง ต.สามเมือง อ.
ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000

(12071) 12071 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1 ข ผนังกระเบือ้ งซีเมนต์ 46 ตรม. ประตูหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์โรงเรียน
ราษฎร์บา้ รุง ต.ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
(12072) 12072 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. แบบ สปช. 204/26 ใต้ถุนสูง
ปูกระเบือ้ งภายใน 238 ตรม. ทาสีอครีลิค 500 ตรม.โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) ต.
มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000

(12073) 12073 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข 6 ห้องเรียน
พืน้ ไม้เนือ้ แข็งเข้าลิ้นวางบนตรงไม้เนือ้ แข็ง พร้อมค่าแรง 54 ตรม.โรงเรียนสินสังวาลย์อุทศิ ต.บางยี่โท อ.บาง
ไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000

(12074) 12074 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105 /29 ปูกระเบือ้ งเคลือบ 180 ตรม.โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพทั ธ์ส
หราษฎร์) ต.บางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
(12075) 12075 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ 008
ซ่อมฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์ 330 ตรม.โรงเรียนชุมชนวัดก้าแพง ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000

(12076) 12076 ปรับปรุงซ่อมแซมเทพืน้ คสล. หน้าอาคารเรียน ลาน คสล. พร้อมอุปกรณ์ 390 ตรม.โรงเรียนวัดรางจระเข้ ต.
บ้านโพธิ์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
(12077) 12077 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 104/26
เปลี่ยนบันได พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวิทยานนท์ ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
(12078) 12078 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช.104/26
ฝากระเบือ้ งซีเมนต์ พร้อมทาสี 240 ตรม.โรงเรียนวัดบันลือธรรม(ล้ากะประชารัฐ) ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัว
หลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000

(12079) 12079 ปรับปรุงทางเท้า คอนกรีต 15 ลบ.ม. โรงเรียนวัดท้าเลไทยโปรดสัตว์ ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12080) 12080 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1 ข
ทาสีน้ามัน 890 ตรม. สีน้าอคีลิค 245 ตรม.โรงเรียนวัดลาดระโหง ต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา

200,000

150,000

150,000
100,000

55,500
100,000

(12081) 12081 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.104/2526 งานกันสาด แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ ทาสีเหล็ก
โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000

(12082) 12082 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ แบบ กรมสามัญ จอย.และ ป.1ข.โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม ต.
คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
(12083) 12083 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 105/29
ปูกระเบือ้ ง 275 ตรม.โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
(12084) 12084 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร)
เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา 14000 แผ่นโรงเรียนวัดโพธิ์ ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
(12085) 12085 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ แบบ สปช. 105/29โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ ต.ดอนทอง อ.เสนา จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12086) 12086 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ แบบ ป.1 ข เปลี่ยนฝ้าผนัง ทาสีโรงเรียนวัดบุญกันนาวาส ต.ไทร
น้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000
150,000
150,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 493

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(12087) 12087 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.205/29 ทาสีน้าอะคลลิค 975 ตรม.โรงเรียนวัดไทรน้อย ต.ไทรน้อย
อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
(12088) 12088 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข
ัขัดพืน้ ,ยูริเทน(เคลือบแข็ง) 384 ตรม.โรงเรียนบางไทร ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
(12089) 12089 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร กรมสามัญ 017
ท้าระเบียงผนัง ปูกระเบือ้ ง ขัดพืน้ พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) ต.อมฤต อ.ผักไห่ จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000

(12090) 12090 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แบบ สปช. 204/26
เปลี่ยนกระเบือ้ ง 650 แผ่น ทาสีพลาติก สีน้ามัน 350 ตรม.โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์
อุปถัมย์) ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000

(12091) 12091 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู สปช. 301/2526 ,สปช.203/27, อาคาร สปช.105/26 เปลี่ยนกระเบือ้ ง ทาสี
โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
(12092) 12092 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
งานหลังคา กระเบือ้ งลอนคู่ 1000 แผ่น พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) ต.กุฎี อ.ผักไห่ จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000

(12093) 12093 ปรับปรุงทางเดินไปห้องสุขา ยาว 24 เมตรโรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์ ) ต.บ้านเกาะ
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
(12094) 12094 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.01
พืน้ กระเบือ้ งยาง 68 ตรม. ฝ้ายิบซัมบอร์ด 324 ตรม.โรงเรียนวัดหัวเวียง ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000

(12095) 12095 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.204/26 จ้านวน 1 หลัง งานหลังคา พร้อมอุปกรณ์โรงเรียน
วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) ต.บ้านกระทุม่ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
(12096) 12096 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จ้านวน 8 ห้องเรียน ทาสีน้าอะครีลิค 1130 ตรม.
โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) ต.บ้านหลวง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
(12097) 12097 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
ซ่อมแซมฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ ต.ลาดงา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
(12098) 12098 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.204/26 และอาคาร แบบ ป.1 ข
เปลี่ยนกระเบือ้ ง ทาสีพลาสติก สีน้ามัน โรงเรียนวัดทางยาว ต.บ้านม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
(12099) 12099 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 008 และสปช. 105/29
ทาสีน้ามัน 650 ตรม. ทาสีน้ามันยูนิเทน 350 ตรม.โรงเรียนวัดสุทธาวาส ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000

(12100) 12100 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017
งานขัดพืน้ 700 ตรม. ทาสีอาคาร 700 ตรม.โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000

(12101) 12101 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ(โรงอาหาร)
เปลี่ยนกระเบือ้ ง ทาสี พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) ต.บ้านใหญ่ อ.ผักไห่ จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000

(12102) 12102 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ไม้ อาคาเรียนแบบ ป.1ขโรงเรียนปราสาททองวิทยา ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12103) 12103 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
เทพืน้ ถนน คสล. พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา ต.บ้านหลวง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

199,000

100,000
100,000

100,000

150,000

100,000
100,000
150,000
100,000

100,000

หน ้าที่ 494

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(12104) 12104 ปรับปรุงซ่อมแซมแบบอาคารประกอบเรียนดนตรี คานคอดิน ปูกระเบือ้ ง พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวัดลาดชะโด
ต.หนองน้้าใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
(12105) 12105 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สามัญ 008 ถมทรายรองพืน้ พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ ต.หัว
เวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
(12106) 12106 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข
เปลี่ยนฝาไม้ ทาสีน้า สีพลาติกโรงเรียนสามัคคีวิทยา ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

200,000

(12107) 12107 ปรับปรุงรั้วโรงเรียน ยาง 95 เมตร คันกั้นดินชายแม่น้า ข้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดกลาง ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
(12108) 12108 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน
ปูกระเบือ้ ง 320 ตรม.โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) ต.ลาดน้้าเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
(12109) 12109 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ ป.1 ข
ปูกระเบือ้ ง 212 ตรม.โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

149,000

(12110) 12110 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงยิมพละศึกษา
โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) ต.กุฎี อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
(12111) 12111 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนฝาผนังโรงเรียนชายนาพัฒนา (ส้าเนียง สนิทอุปถัมภ์) ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000

(12112) 12112 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วมนักเรียนและสานอเนกประสงค์ ปูกระเบือ้ ง 215 ตรม.โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒ
นราษฎร์อุปถัมภ์) ต.บางหัก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
(12113) 12113 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต โรงเรียนวัดบันไดช้าง ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
(12114) 12114 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข
ทาสีย้อมไม้,ทายูริเทน,ขัดพืน้ ไม้ 522 ตรม.โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12115) 12115 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข 7 ห้องเรียน ,อาคารแบบ สปช.104/26 4 ห้องเรียน งานทาสี
โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
(12116) 12116 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข งานหลังคาโรงเรียนวัดสนามไชย ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12117) 12117 งานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารแบบ ป.1 ข
เสริมเหล็กรับน้้าหนักอาคารโรงเรียนวัดโพธิ์ ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
(12118) 12118 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข
ปูกระเบือ้ ง 212 ตรม.โรงเรียนวัดปราสาททอง ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
(12119) 12119 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ทาสีน้าอะครีลิค 930 ตรม.โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ ต.บางหลวง อ.บางบาล จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12120) 12120 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.105/2525 ดัดแปลง ปูกระเบือ้ ง 280 ตรม.โรงเรียนวัดบางเคียน ต.บางกระสั้น
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
(12121) 12121 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าและอาคารประกอบ
ทาสี เปลี่ยนกระเบือ้ ง โรงเรียนวัดขวิด ต.บ้านคลัง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
(12122) 12122 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.204/26 เปลี่ยนกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนวัดอินทอารี(ส้านักงาน
สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
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(12123) 12123 ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณโรงเรียน
ถมดินปรับสนามโรงเรียน 800 ลบ.ม.โรงเรียนวัดท่าดินแดง ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
(12124) 12124 ปรับปรุงเทพืน้ คสล. อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง ต.บ้านแป้ง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
(12125) 12125 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน อาคารประกอบ แบบ 017
ทาสีน้ามัน 800 ตรม.โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) ต.ลาดงา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
(12126) 12126 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุงโครงหลังคาโรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)์ ต.
ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
(12127) 12127 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 004 (2 ชั้น 16 ห้องเรียน) งานผนัง รื้อ กั้น 395 ตรม.โรงเรียนวัดชุมพล
นิกายาราม ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
(12128) 12128 ปรับปรุงซ่อมพืน้ ผนัง อาคาเรียนแบบ ป.1ฉ และสะพานเดินไปห้องน้้านักเรียนโรงเรียนวัดแจ้ง ต.มหาพราหมณ์
อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
(12129) 12129 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29
เปลี่ยนฝากระเบือ้ ง ทาสี 175 ตรม.โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000

(12130) 12130 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข. ,โรงอาหาร เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา 1290 แผ่นโรงเรียนวัดบ้าน
หว้า (ชมพูวิทยา) ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
(12131) 12131 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ(เคาน์เตอร์โรงอาหาร)โรงเรียนวัดบ้านแค ต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12132) 12132 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 อาคารอเนกประสงค์ ส้วม แบบ สปช.106/26โรงเรียนลาด
บัวหลวง (นิม่ นวลอุทศิ ) ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
(12133) 12133 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 งานเทพืน้ คสล.คอนกรีตโรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ต.คลองพระ
ยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
(12134) 12134 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ แบบ ป.1 ข 1 หลัง 5 ห้องเรียนโรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกร
ประชาอนุสรณ์) ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
(12135) 12135 งานเทพืน้ คสล. หน้าเสาธงโรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
(12136) 12136 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ
ท้าหลังคากันสาด ปรับปรุงถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
(12137) 12137 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 และอาคารประกอบ ทาสี 350 ตรม. ปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนคู้
สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
(12138) 12138 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.105/29
เชื่อมต่ออาคารเรียน กว้าง 3.5 เมตร ยาว 11 เมตรโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000

(12139) 12139 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ 003 ดัดแปลง
งานบันไดโรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบ้ารุง) ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
(12140) 12140 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข
งานขัดพืน้ ทาแลกเกอร์ ยูริเทน 459 ตรม.โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา

100,000

(12141) 12141 ปรับปรุงอาคารและบริเวณโรงเรียน
ปรับปรุงถนน อาคาร 1 แบบ 008/1/17 โรงเรียนวัดบ้านแพน ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
(12142) 12142 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามหน้าอาคารเรียน
ปรับปรุงสนาม ถมดิน ทรายโรงเรียนวัดเชิงเลน ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
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(12143) 12143 ปรับปรุงอาคาอาคาร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 57 เมตรโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

150,000

(12144) 12144 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดสง่างาม ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
(12145) 12145 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.หน้าอาคารเรียน
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์) ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
(12146) 12146 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม ถมดิน ทราย 243 ลบ.ม.โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ ต.โพแตง อ.บางไทร จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12147) 12147 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข
งานพืน้ ลูกกรงสแตนเลสโรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
(12148) 12148 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ
ทาสีอาคารเรียน โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
(12149) 12149 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 เปลี่ยนกระเบือ้ ง 760 แผ่นโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ต.มารวิชัย อ.
เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
(12150) 12150 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา และปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียน เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก,เปลี่ยนเสาบ้านพักครู,
ซ่อมแซมห้องน้้าโรงเรียนวัดไชยภูมิ ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
(12151) 12151 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 105/29
เปลี่ยนยิบซัมบอร์ดและทาสีโรงเรียนวัดล้าตะเคียน (วิริยศึกษา) ต.ล้าตะเคียน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
(12152) 12152 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12153) 12153 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข พิเศษ และอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก พช.03/3/36โรงเรียนวัดหน้าต่าง
ใน (จงนิลอุปถัมภ์) ต.หน้าไม้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
(12154) 12154 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบ้ารุง) ต.ไผ่พระ อ.บางไทร จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12155) 12155 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ข
ฝ้ายิบซั่มบอร์ด 200 ตรม.โรงเรียนวัดปิน่ แก้ว ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
(12156) 12156 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม เทพืน้ คสล.คอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา
(12157) 12157 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สปช.104/26 และอาคารแบบ 008
งานฝ้าเพดาน งานพืน้ -งานทาสีโรงเรียนวัดสามตุ่ม ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
(12158) 12158 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตลูกกรงเหล็ก 66 เมตรโรงเรียนราษฎร์นิรมิตร ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12159) 12159 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ แบบ สปช.105 เปลี่ยนกระเบือ้ ง ฝาเพดาน ทาสีโรงเรียนเชียง
รากน้อย ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
(12160) 12160 ปรับปรุงซ่อมแซมลานหน้าอาคารเรียน
งานปูกระเบือ้ ง 267 ตรม.โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
(12161) 12161 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีอาคาร 1270 ตรม.โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) ต.
ลาดน้้าเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
(12162) 12162 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีอาคารเรียน 1265 ตรม.โรงเรียนวัดโพธิ์เผือก ต.โคกช้าง
อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
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(12163) 12163 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
ปูกระเบือ้ ง 230 ตรม.โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
(12164) 12164 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 2 หลัง ทาสีอาคารเรียน 1,324 ตรม.โรงเรียนวัดดอนลาน
ต.ดอนลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
(12165) 12165 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน แบบ ป.1 ข ดัดแปลง 9 ห้องเรียน โรงเรียนวัดยม ต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12166) 12166 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 โรงเรียนวัดเปรมปรีชา ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12167) 12167 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอลโรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ ต.มารวิชัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
(12168) 12168 ปรับปรุงอาคารประกอบโรงอาหารและบ้านพักครูโรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12169) 12169 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ
เปลี่ยนฝาทาสี โรงเรียนวัดศิริสุขาราม ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
(12170) 12170 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 008
เปลี่ยนฝ้าเพดาน โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
(12171) 12171 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
เปลี่ยนกระเบือ้ ง พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวัดราษฎร์ปณ
ุ ณาราม ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

100,000

(12172) 12172 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร และหลังคาทางเท้าโรงเรียนวัดธรรมนาวา ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12173) 12173 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข
เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนวัดสุคนธาราม ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
(12174) 12174 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/26
เปลี่ยนหลังคา ฝ้า เพดานโรงเรียนวัดเศวตศิลาราม ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
(12175) 12175 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข
เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนโคกตาพรหม ต.เต่าเล่า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
(12176) 12176 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.2/28
เปลี่ยนกระเบือ้ งโรงเรียนวัดมฤคทายวัน ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
(12177) 12177 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/26โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12178) 12178 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 และอาคารแบบสร้างเองโรงเรียนวัดเทพมงคล ต.เทพมงคล อ.บาง
ซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
(12179) 12179 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ขโรงเรียนวัดบางซ้ายใน ต.แก้วฟ้า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
(12180) 12180 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.204/26โรงเรียนวัดบางซ้ายนอก ต.เต่าเล่า อ.บางซ้าย จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12181) 12181 ปรับปรุงซ่อมสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน เทปูน เสริมเหล็กโรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม ต.วังพัฒนา อ.บางซ้าย จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12182) 12182 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.105/29 โรงเรียนวัดวังชะโด ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
(12183) 12183 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ อาคารเรียนแบบ ป.1 ขโรงเรียนคชเวกวิทยา ต.วังพัฒนา อ.บางซ้าย จ.
พระนครศรีอยุธยา
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(12184) 12184 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ แบบ ป.1 ขโรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) ต.วังพัฒนา
อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
(12185) 12185 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.3โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12186) 12186 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.204/26 ,ส้วม แบบ สปช.601/26โรงเรียนวัดฤกษ์บญ
ุ มี ต.
บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
(12187) 12187 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณโรงเรียน แบบ 008 กรมสามัญโรงเรียนวัดตะกู
(เมตตาชนูปการ) ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
(12188) 12188 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ
เปลี่ยนกระเบือ้ ง พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บรู ณะ) ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
(12189) 12189 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12190) 12190 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมนอกอาคาร แบบ (04)401โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12191) 12191 ปรัปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข จ้านวน 2 หลังโรงเรียนวัดสามเรือน ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12192) 12192 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.2 ขโรงเรียนวัดคู้สลอด ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
(12193) 12193 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1 ข
เปลี่ยนพืน้ ไม้รางลิ้นโรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย ต.เชียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
(12194) 12194 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบลู เกียรติ) ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12195) 12195 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ข
ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดอินทาราม (ค้าเทศวิทยาคาร) ต.ทางช้าง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
(12196) 12196 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1 ข
เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งโรงเรียนวัดโบสถ์ ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
(12197) 12197 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1 ข
เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดโคก ต.บางชะนี อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
(12198) 12198 ปรับปรุงซ่อมแซม สนามเด็กเล่น ถมทราย ทาสี ซ่อมถนนปูนโรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) ต.บาง
ประแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
(12199) 12199 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้า 2 หลังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
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(12200) 12200 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ท้ารั้วสนามเด็กเล่น ทาสีรั้วสนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดเชิงท่า ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12201) 12201 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น โครงหลังคาเหล็ก ทาสี ถมทรายโรงเรียนวัดท้าใหม่ ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา
(12202) 12202 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 ข 2 หลัง ทาสีน้ามัน พืน้ อาคารเรียนโรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชา
คาร) ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
(12203) 12203 ปรับปรุงซ่อมแซม ท้ารั้ว แบบ สพฐ ทาสีโรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) ต.วัดยม อ.บางบาล จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12204) 12204 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1 ข
ทาสี กั้นห้องโรงเรียนวัดอมฤต (สิทธิประสิทธิ)์ ต.อมฤต อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
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(12205) 12205 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
เปลี่ยนหลังคา ทาสีโรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุขป ต.บ้านใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
(12206) 12206 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนทางเข้าอาคารเรียนแบบสพฐ.โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12207) 12207 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข
โครงหลังคาเมลธอลซีทโรงเรียนวัดขุนจ่าธรรมาราม ต.ห่อหมก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
(12208) 12208 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ขโรงเรียนวัดเทพสนทวารี ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
(12209) 12209 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข 6 ห้องเรียนโรงเรียนเสริมปัญญา (ไวยกัญญาอนุเคราะห์) ต.บ้านหว้า
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
(12210) 12210 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12211) 12211 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
เทพืน้ คอนกรีต คสลโรงเรียนบ้านบางกระสั้น ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
(12212) 12212 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดชีปะขาว ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12213) 12213 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา
(12214) 12214 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงานโรงเรียนสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
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12215 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสาง ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
12216 ทาสีอาคารเรียน แบบ พย.1โรงเรียนบ้านร่องค้า ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
12217 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด (แบบสร้างเอง)โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
12218 1. ซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์
2.เปลี่ยนหลังคาบ้านพักนักเรียนหญิงโรงเรียนเจริญใจ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา
12219 ซ่อมแซมเพดานอาคารเรียนโรงเรียนบ้านร่องห้า ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
12220 ปรับปรุง ซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล) กว้าง 5
เมตร)โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา
12221 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านแม่ต๋้าบุญโยง ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
12222 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนบานหน้าต่างเลื่อนกระจกใส 29 ชุด ประตูบานสวิงกระจกใส 11 ชุด อาคารเรียน พย.
004โรงเรียนบ้านค่า ต.ป่าซาง อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา
12223 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 กโรงเรียนบ้านสันขวาง ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา
12224 ปรับปรุงซ่อมแซม ประตูหน้าต่าง ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านดงอินตา ต .
บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
12225 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคารเรียน สปช105/29โรงเรียนบ้านไร่อ้อย ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
12226 ปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนบ้านต๋อม ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
12227 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีอาคาร สปช.105/29โรงเรียนบ้านดง ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา
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(12228) 12228 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
(12229) 12229 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 102/26 ปี 2537โรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฏร์บ้ารุง) ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา
จ.พะเยา
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รายการ

จานวนเงิน

(12230) 12230 ซ่อมแซมพืน้ เปลี่ยนประตูหน้าต่างอาคารเรียน แบบ สปช 102/2526โรงเรียนบ้านปาง ต.คือเวียง อ.ดอกค้าใต้
จ.พะเยา
(12231) 12231 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนบ้านแม่จว้า ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
(12232) 12232 ซ่อมแซมถนนบริเวณหน้าอาคาร สปช.105/29 ก่อสร้างรางระบายน้้า คลส.พร้อมฝาปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46
(ดอกค้าใต้) ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา
(12233) 12233 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านจ้าป่าหวาย ต.จ้าป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
(12234) 12234 1.ซ่อมแซมประตูหอ้ งน้้าและโถส้วม
2.เปลี่ยนกระเบือ้ ง อาคารเรียน แบบ ป.1ขโรงเรียนบ้านแม่กา ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
(12235) 12235 ปรับปรุงซ่อมแซมผนังกั้นห้องเรียน และทาสีอุปกรณ์เครื่องเล่น สนามเด็กเล่น BBLโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ ต.
บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
(12236) 12236 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคา และปูกระเบือ้ งพืน้ อาคารเรียน โรงเรียนบ้านต๊้าพระแล ต .บ้านต๊้า อ.เมือง
พะเยา จ.พะเยา
(12237) 12237 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านสันต้นม่วง ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
(12238) 12238 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ชั้นล่าง 2 ห้องโรงเรียนอนุบาลพะเยา ต.เวียง อ.เมืองพะเยา
จ.พะเยา
(12239) 12239 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเพือ่ จัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนอนุบาลดอกค้าใต้ (ชุมชนบ้านสันช้างหิน) ต.บุญเกิด
อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา
(12240) 12240 ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (พืน้ ปูกระเบือ้ ง) 211 ตร.ม.โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว
จ.พะเยา
(12241) 12241 ซ่อมแซมปรับปรุงเพดาน และทาสีผนังห้องเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
(12242) 12242 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมโรงเรียนบ้านหนองสระ ต .ป่าแฝก
อ.แม่ใจ จ.พะเยา
(12243) 12243 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ พย 017โรงเรียนบ้านค่าบน ต.ป่าซาง อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา
(12244) 12244 ซ่อมแซมหลังคา อาคารเรียน แบบ พย.01โรงเรียนบ้านห้วยเคียน ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
(12245) 12245 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนและห้องเรียน (ทาสี)โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
(12246) 12246 ทาสีอาคารเรียน สปช.105 /29โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
(12247) 12247 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ พย017โรงเรียนบ้านทุง่ ต้นศรี ต.ห้วยลาน อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา
(12248) 12248 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านศาลา ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
(12249) 12249 1.เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาอาคารอเนกประสงค์
2.เปลียนบานประตูอาคารเรียน พย.01โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน ต.ห้วยลาน อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา
(12250) 12250 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 ขนาด 3 ห้องเรียนโรงเรียนบ้านภูเงิน ต.แม่ปมื อ.เมืองพะเยา
จ.พะเยา
(12251) 12251 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง อาคารเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ต.ท่าจ้าปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
(12252) 12252 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมโรงเรียนบ้านดงบุญนาค ต .บ้าน
เหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
(12253) 12253 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารและอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านร่องจว้า ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา
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(12254) 12254 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน เพือ่ ปรับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนชุมชนบ้านป่า
แฝกสามัคคี ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
(12255) 12255 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด 5 ห้องเรียนโรงเรียนบ้านต๋อมดง ต.บ้านต๋อม อ.
เมืองพะเยา จ.พะเยา
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รายการ

จานวนเงิน

(12256) 12256 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา อาคารเรียน แบบ พย.01/4โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
(12257) 12257 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด แบบสร้างเอง และโรงฝึกงาน แบบ พย.05โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะ
วิทยาการ) ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
(12258) 12258 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์) ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา
จ.พะเยา
(12259) 12259 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 105/29โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) ต.จ้าป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.
พะเยา
(12260) 12260 ปรับปรุงสีอาคารเรียน แบบ ป1กโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
(12261) 12261 ปรับปรุงสีอาคารเรียน แบบ ป1กโรงเรียนบ้านอิงโค้ง ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
(12262) 12262 ปรับปรุงสีอาคารเรียน แบบ พย.02โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
(12263) 12263 ปรับปรุงสีอาคารเรียน แบบ พย.102/26โรงเรียนบ้านร่องปอ ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
(12264) 12264 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์้จกรรมหน้
กิ
าเสาธง , กิจกรรม BBLโรงเรียนบ้านไร่ ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
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12265 ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้างโรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
12266 ปรับปรุงสีอาคารเรียน แบบ ป1กโรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทศั น์อุปถัมภ์) ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
12267 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ ต.ห้วยลาน อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา
12268 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอาคารมัธยมกึ่งถาวรโรงเรียนบ้านปางงุ้น ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา
12269 ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านกาดถี ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
12270 ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสันต้นแหน ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
12271 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ พย.017โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฏร์ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
12272 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านทุง่ ป่าข่า ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.
พะเยา
12273 ปรับปรุงซ่อมแซม สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี ต.ศรีถ้อย อ.แม่
ใจ จ.พะเยา
12274 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ชั้น อนุบาล 1-2, ป.2-5 และห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านแม่อิง ต.ดงเจน อ.ภูกาม
ยาว จ.พะเยา
12275 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ พย.04โรงเรียนบ้านป่าตึง ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
12276 ปูกระเบือ้ งพืน้ อาคาร ทาสีอาคาร อาคารแบบ สปช. แบบ 105/26 และอาคาร แบบ 201/29โรงเรียนบ้าน
หนองหล่ม ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา
12277 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบทีป่ ระสบภัยธรรมชาติ และช้ารุดโรงเรียนบ้านม่วงค้า ต .ห้วยแก้ว
อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
12278 เปลี่ยนหลังคาอาคารเอนกประสงค์ สปช 202/26, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
ทีช่ ้ารุดทรุดโทรมโรงเรียนบ้านต๊้าม่อน ต.บ้านต๊้า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
12279 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนร้้โรงเรียนบ้านต๊้าดอนมูล ต .
บ้านต๊้า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
12280 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
12281 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน พย 017โรงเรียนบ้านป่าคา ต.แม่ปมื อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
12282 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก ต.แม่กา อ.เมือง
พะเยา จ.พะเยา
12283 ปรับปรุงซ่อมแซมเพดานห้องเรียนโรงเรียนบ้านโป่ง ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
12284 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านสันจกปก ต.ดอกค้าใต้ อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา
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รายการ

จานวนเงิน

(12285) 12285 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ พย.017โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
(12286) 12286 ทาสีอาคารเรียนแบบ ป1 ก พืน้ ที่ 1,060 ตารางเมตรโรงเรียนต้าบลสันป่าม่วง ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.
พะเยา
(12287) 12287 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช105/29โรงเรียนบ้านห้วยบง ต.แม่ปมื อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
(12288) 12288 ปูกระเบือ้ งพืน้ อาคารเรียน สปช.101/29โรงเรียนบ้านวังขอนแดง ต.ห้วยลาน อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา
(12289) 12289 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ อาคาร ถมและปูกระเบือ้ งพืน้ อาคาร ป .1กโรงเรียนบ้านทุง่ หลวง ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค้าใต้
จ.พะเยา
(12290) 12290 ปรับปรุงซ่อมแซมเพดาน อาคารเรียน ป.1ขโรงเรียนบ้านถ้า้ ประชานุเคราะห์ ต.บ้านถ้า้ อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา
(12291) 12291 1. เปลี่ยนบานประตู อาคารเรียน พย.01
2. ทาสีอาคารเรียน สปช. 105/29โรงเรียนบ้านปิน ต.บ้านปิน อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา
(12292) 12292 ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสี อาคาร พย.107 อาคาร พย.102 อาคารอเนกประสงค์ ห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้าน
เหล่า ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
(12293) 12293 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพเดาน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านจ้าไก่ ต.สันโค้ง อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา
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(12294) 12294 ปรับปรุงซ่อมแซมปูกระเบือ้ งพืน้ และทางเดินอาคารอเนกประสงค์ ท้าหลังคาเชื่อมต่ออาคารโรงเรียนบ้านแม่พริก
ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา
(12295) 12295 ปรับปรุง ซ่อมแซม ปูกระเบือ้ งพืน้ อาคาร พย.01โรงเรียนบ้านปินเหนือ ต.บ้านปิน อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา
(12296) 12296 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ และปูกระเบือ้ งพืน้ อาคารเรียน ป.1กโรงเรียนบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์) ต.บุญเกิด
อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา
(12297) 12297 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียน ป. 1ก ซ่อมแซมหน้าต่าง
โรงเรียนบ้านต๊้าเหล่า ต.ท่าจ้าปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
(12298) 12298 ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสี อาคารเรียน แบบ พย. 017โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง ต.คือเวียง อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา
(12299) 12299 ปรับปรุง ซ่อมแซม ปูกระเบือ้ งพืน้ อาคารเรียน แบบ พย.01โรงเรียนบ้านถ้า้ ประชาบ้ารุง ต.บ้านถ้า้ อ.ดอกค้าใต้
จ.พะเยา
(12300) 12300 ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีภายในอาคาร พย.02 ต่อเติม ซ่อมแซมประตู หน้าต่าง อาคาร พย.04โรงเรียนบ้าน
ใหม่ ต.หนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา
(12301) 12301 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านน้้าปุก ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
(12302) 12302 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านปัวศรีพรม ต.ฝายกวาง อ.เชียงค้า จ.พะเยา
(12303) 12303 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอนเงิน ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
(12304) 12304 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านบ่อเบีย้ ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
(12305) 12305 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านผาฮาว ต.ทุง่ ผาสุข อ.เชียงค้า จ.พะเยา
(12306) 12306 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนชัยชุมภู ต.น้้าแวน อ.เชียงค้า จ.พะเยา
(12307) 12307 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านแม่ต๋้า ต.น้้าแวน อ.เชียงค้า จ.พะเยา
(12308) 12308 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านวังบง ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา
(12309) 12309 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลปง ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
(12310) 12310 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านสักลอ ต.หงส์หนิ อ.จุน จ.พะเยา
(12311) 12311 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ(ห้องโสตทัศนูปกรณ์ )โรงเรียนบ้านร่องแมด ต.ทุง่ รวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
(12312) 12312 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงค้านาคโรวาท) ต.หย่วน อ.เชียงค้า จ.
พะเยา
(12313) 12313 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ต.ทุง่ รวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
(12314) 12314 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านร่องย้าง ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา
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รายการ
(12315)
(12316)
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(12318)
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(12344)
(12345)
(12346)
(12347)
(12348)
(12349)
(12350)
(12351)
(12352)
(12353)

12315 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านน้้าจุน ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา
12316 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว ต.ทุง่ รวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
12317 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านม่วง ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
12318 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านแบ่ง ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
12319 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
12320 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียนบ้านเลี้ยว ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
12321 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านเวียงลอ ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา
12322 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านดู่ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
12323 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
12324 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านถ้า้ ผาลาด ต.แม่ลาว อ.เชียงค้า จ.พะเยา
12325 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านสะแล่ง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
12326 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม ต .ออย อ.ปง จ.พะเยา
12327 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านใหม่พฒ
ั นา ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา
12328 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านหลวง ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
12329 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านบุญยืน ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
12330 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านใหม่น้าเงิน ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
12331 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านผาลาด ต.น้้าแวน อ.เชียงค้า จ.พะเยา
12332 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านสบบง ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา
12333 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบอน ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
12334 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านน้้าเปือ๋ ย ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
12335 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านแม่ทะลาย ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา
12336 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านบุญเรือง ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
12337 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านปางถ้า้ ต.ร่มเย็น อ.เชียงค้า จ.พะเยา
12338 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา
12339 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนบ้านก๊อน้อย ต.ทุง่ กล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา
12340 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านสันหลวง ต.ทุง่ รวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
12341 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านร่องค้อม ต.เจดีย์ค้า อ.เชียงค้า จ.พะเยา
12342 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านยางขาม ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา
12343 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านทุง่ เย็น ต.แม่ลาว อ.เชียงค้า จ.พะเยา
12344 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงค้า จ.พะเยา
12345 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านสบทุ "คีรีราษฎร์สงเคราะห์" ต.แม่ลาว อ.เชียงค้า จ.
พะเยา
12346 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านสร้อยศรี ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา
12347 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา
12348 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านสันติสุข ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
12349 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
12350 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
12351 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ(ห้องสมุด)โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
12352 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านพวงพยอม ต.หงส์หนิ อ.จุน จ.พะเยา
12353 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนราชานุเคราะห์ ต .ผา
ช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา

จานวนเงิน
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จานวนเงิน

12354 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านขุนก้าลัง ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
12355 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ(ห้องกิจกรรมนักเรียน)โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
12356 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านปัว ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
12357 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น ต.ร่มเย็น อ.เชียงค้า จ.พะเยา
12358 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านป่าคา ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา
12359 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอนมูล ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา
12360 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านหัวขัว ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา
12361 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ(ห้องคอมพิวเตอร์ )โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา
12362 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ต.ร่มเย็น อ.เชียงค้า จ.พะเยา
12363 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านสบขาม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
12364 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านป่าสัก ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา
12365 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านหัวทุง่ ต.ทุง่ ผาสุข อ.เชียงค้า จ.พะเยา
12366 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ต.ห้วยข้าวก่า้ อ.จุน จ.พะเยา
12367 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านฝายกวาง ต .ฝายกวาง อ.เชียงค้า จ.พะเยา
12368 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านควรดง ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา
12369 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านสา ต.ทุง่ กล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา
12370 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและห้องพิเศษ(ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องศิลปะ ห้องการงานอาชีพ )โรงเรียนบ้านปงใหม่
ต.ทุง่ กล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา
12371 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านทุง่ กล้วย ต.ทุง่ กล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา
12372 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านผาตั้ง ต .ขุนควร
อ.ปง จ.พะเยา
12373 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก ต .ผาช้างน้อย อ.ปง จ.
พะเยา
12374 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.
พะเยา
12375 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบ้านทุง่ (อินมีอุปถัมภ์) ต.ห้วยข้าวก่า้ อ.จุน จ.พะเยา
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12376 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านโจ้โก้ ต.ร่มเย็น อ.เชียงค้า จ.พะเยา
12377 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงค้า จ.พะเยา
12378 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน โรงเรียนสพป.พะเยา เขต 2 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา
12379 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านนาบัว ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
12380 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านแฮะ ต.แม่ลาว อ.เชียงค้า จ.พะเยา
12381 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านปางวัว ต.เชียงบาน อ.เชียงค้า จ.พะเยา
12382 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ(ห้องสมุด)โรงเรียนบ้านน้้ามิน ต.แม่ลาว อ.เชียงค้า จ.พะเยา
12383 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ(ห้องโสตทัศนูปกรณ์ )โรงเรียนอนุบาลเชียงค้า(วัดพระธาตุสบแวน) ต.หย่วน อ.เชียงค้า
จ.พะเยา
12384 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านทุง่ หล่ม ต.ฝายกวาง อ.เชียงค้า จ.พะเยา
12385 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านหล่ายทุง่ ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
12386 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านแม่ทาย ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
12387 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านร่องส้าน ต.ร่มเย็น อ.เชียงค้า จ.พะเยา
12388 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ต.เชียงบาน อ.เชียงค้า จ.พะเยา
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12389 ปรับปรุงซ่อมแซมอห้องเรียนโรงเรียนบ้านหมุน้ ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
12390 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาห์ อนุสรณ์ ) ต.ร่มเย็น อ.เชียงค้า จ.พะเยา
12391 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
12392 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านพระนัง่ ดิน ต.เวียง อ.เชียงค้า จ.พะเยา
12393 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านทุง่ มอก ต .เชียงบาน อ.เชียงค้า จ.พะเยา
12394 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านแวน ต.น้้าแวน อ.เชียงค้า จ.พะเยา
12395 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
12396 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านสีพรม ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา
12397 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน ต.อ่างทอง อ.เชียงค้า จ.พะเยา
12398 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ(ห้องสมุด)โรงเรียนบ้านควร ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
12399 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ(ห้องสมุด)โรงเรียนบ้านปงสนุก ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
12400 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านแก ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา
12401 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านปางผักหม ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
12402 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านดอนไชย ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
12403 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านสถาน ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
12404 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านสันปูเลย ต.อ่างทอง อ.เชียงค้า จ.พะเยา
12405 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านปางมดแดง ต.อ่างทอง อ.เชียงค้า จ.พะเยา
12406 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านทุง่ ติ้ว ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
12407 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
12408 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านจ้าบอน ต.อ่างทอง อ.เชียงค้า จ.พะเยา
12409 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนบ้านทุง่ มอก ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
12410 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านท่าม่าน ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
12411 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
12412 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านทุง่ แต ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
12413 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนปัวพิทยา ต.เจดีย์ค้า อ.เชียงค้า จ.พะเยา
12414 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอนลาว ต.เจดีย์ค้า อ.เชียงค้า จ.พะเยา
12415 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา
12416 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านสระ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
12417 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา
12418 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
12419 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านทุง่ หนอง ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
12420 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านปง ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา
12421 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านแฮะ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
12422 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
12423 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
12424 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ(ห้องวิชาการ ห้องพักครู )โรงเรียนบ้านนาอ้อม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
12425 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านไชยพรม ต.เวียง อ.เชียงค้า จ.พะเยา
12426 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านแกใหม่นิคม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
12427 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านก๊อหลวง ต.ทุง่ กล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา
12428 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านหนองท่าควาย ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
12429 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านหนุน ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
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จานวนเงิน

12430 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านสักทุง่ ต.หงส์หนิ อ.จุน จ.พะเยา
12431 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านจุน ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา
12432 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ ต.เจดีย์ค้า อ.เชียงค้า จ.พะเยา
12433 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านไชยสถาน ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
12434 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว ต.ห้วย
ข้าวก่า้ อ.จุน จ.พะเยา
12435 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านแม่วังช้าง ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา
12436 อาคารเรียน งานหลังคา รางน้้าโรงเรียนบ้านตากแดด ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
12437 อาคารเรียน กระเบือ้ งหลังคา ประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านสะพานเสือ ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา
12438 อาคารเรียน ป.1 ก งานหลังคา ฝ้าเพดาน รางรับน้้าฝนโรงเรียนบ้านท่าเขา ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา

150,000
150,000
100,000
150,000
100,000

(12439) 12439 ส้วม สปช.601/26 พืน้ ทาเท้า พืน้ ปูกระเบือ้ ง ไม้ระแนง โถส้วม อ่างล้างหน้า กระจกเงา ถังเก็บน้้า ทาสีโรงเรียน
บ้านต้าหนัง ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา
(12440) 12440 อาคารเรียน ป.1 ก หน้าต่าง เสา ฝ้าเพดาน ทาสี ผนังก่ออิฐ รางน้้าโรงเรียนบ้านย่านสะบ้า ต.คลองเคียน อ.ตะกั่ว
ทุง่ จ.พังงา
(12441) 12441 อาคารเรียน ป. 1 ก หน้าต่าง ประตู เชิงชาย ห้องน้้า พืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านทุง่ ใหญ่ ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
(12442) 12442 อาคารเรียน สปช.101/26 พ.ศ.2529 กระเบือ้ งหลังคา ทาสี สปช.101/26 พ.ศ. 2535 เชิงชาย กระเบือ้ งหลังคา
ทาสีโรงเรียนบ้านเกาะนก ต.ทุง่ มะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
(12443) 12443 ห้องเรียน ฝ้าเพดาน โครงเหล็ก ฝ้าเพดาน ทาสี พืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา
(12444) 12444 อาคารเรียน 017 หน้าต่างกระจกกรอบอลูมิเนียมโรงเรียนบ้านปากถัก ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา
(12445) 12445 อาคารเรียน ป.1 ข พ.ศ.2511 เสา คสล.
โรงเรียนเกาะปันหยี ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา
(12446) 12446 อาคารเรียน ป.1 ก พ.ศ.2519 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา
(12447) 12447 อาคารเรียน สปช.103/26 พืน้ ระเบียง ทาสี
โรงเรียนบ้านทุง่ ละออง ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา
(12448) 12448 อาคารเรียน ป. 1 ก งานหลังคา ฝ้าเพดาน ผนังคอนกรีตโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ต.ถ้า้ อ.ตะกั่วทุง่ จ.พังงา
(12449) 12449 อาคารเรียน ป 1 ก งานหลังคา อาคารเรียน สปช.103/26 ฝ้าเพดาน ทาสี
โรงเรียนบ้านท่าจูด ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
(12450) 12450 อาคารเรียน ป. 1 ก ทาสี กันสาด โรงอาหาร โครงหลังคา พืน้ ผนังโรงเรียนบ้านในวัง ต .ถ้า้ ทองหลาง อ.ทับปุด จ.
พังงา
(12451) 12451 อาคารเรียนอนุบาล ผนัง ทาสี ประตู หน้าต่าง ห้องส้วม ประตู โถส้วม พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านห้วย
ทราย ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
(12452) 12452 อาคารเรียน สปช.105/29 ฝ้าเพดาน หน้าต่าง ประตู
โรงเรียนบ้านกลาง ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา
(12453) 12453 อาคารเรียน ป.1 ก พ.ศ.2513 ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านบางแก้ว ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา
(12454) 12454 อาคารเรียน สปช.102/26 งานหลังคา ฝ้าเพดาน พืน้ ปูกระเบือ้ ง สปช. 102/26 หลังที่ 2 พืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านท่าเรือ ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา

100,000

(12435)
(12436)
(12437)
(12438)

100,000
100,000
100,000
100,000

99,900
100,000
81,700
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
98,800
150,000
150,000
145,500

หน ้าที่ 507

หน่วย : บาท

รายการ
(12455) 12455 อาคารเรียน สปช.105/26 งานหลังคา ฝ้าเพดาน หน้าต่าง อ่างล้างหน้า ระบบน้้า ทาสี ท่อน้้าฝน,ส้วม 601/26
ทาสี โถส้วม บ้านพักครู สปช.301/26 ประตู หน้าต่าง อเนกประสงค์ ชุดกุญแจประตูเหล็กโรงเรียนบ้านสวน
ใหม่ ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา

จานวนเงิน
92,700

(12456) 12456 อาคารเรียน สปช.105/29 ประตู มุง้ ลวด ฝ้าเพดาน ทาสี โรงเรียนวัดคมนียเขต ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
(12457) 12457 อาคารเรียน 017 ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านคลองเคียน ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุง่ จ.พังงา
(12458) 12458 อาคารเรียน 017 กระเบือ้ งหลังคา เชิงชาย
โรงเรียนวัดโคกสวย ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา
(12459) 12459 อาคารเรียน 017 หน้าต่าง เหล็กดัด บ้านพักครู กระจกฝ้า บันได เชิงชาย พืน้ ไม้ ผนังไม้ส้าเร็จรูป บ้านพักครู
หลังที่ 2 บันได พืน้ ไม้ กระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดช้างนอน ต.ล้าภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
(12460) 12460 สปช. 105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา
(12461) 12461 อาคารเรียน 017 ฝ้าเพดาน เชิงชาย กระเบือ้ งหลังคา ผนังคอนกรีตโปร่งโรงเรียนบ้านกะปง ต.กะปง อ.กะปง จ.
พังงา
(12462) 12462 อาคารเรียน สปช.105/29 หลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี รางน้้าโรงเรียนบ้านคุระ ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา
(12463) 12463 อาคารเรียน 017 ประตู
โรงเรียนอ่าวกะพ้อ ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา
(12464) 12464 อาคารเรียน ป.1 ก งานหลังคา โรงเรียนบ้านคลองไส ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุง่ จ.พังงา
(12465) 12465 อาคารเรียน 017 ประตูกระจก พืน้ ปกระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านบางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

150,000
100,000
150,000

(12466) 12466 อาคารเรียน 105/29 ฝ้าเพดาน กระเบือ้ งหลังคา โรงเรียนวัดนิโครธาราม ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
(12467) 12467 อาคารเรียน 017 หน้าต่าง บันได ราวบันได เชิงชายโรงเรียนวัดประชาธิการาม ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

150,000
150,000

(12468) 12468 อาคารเรียน ป. 1 ก พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนเกาะหมากน้อย ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา
(12469) 12469 อาคารเรียน 017 งานหลังคา
โรงเรียนกะปง ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา
(12470) 12470 อาคารเรียน 017 ผนังไม้ส้าเร็จรูป ทาสีโรงเรียนเกาะยาว ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา
(12471) 12471 ส้วม สปช. 601/26 กระเบือ้ งหลังคา พืน้ ผนังปูกระเบือ้ ง ทาสี ประตู โถส้วม อ่างล้างหน้า ระบบน้้า ส้วม สปช.
601/26 หลัง2 กระเบือ้ งหลังคา พืน้ ผนังปูกระเบือ้ ง ประตู โถส้วม อ่างล้างหน้า ระบบน้้าโรงเรียนบ้านสามช่อง
ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุง่ จ.พังงา

150,000
100,000

(12472) 12472 อาคารเรียน 017 หน้าต่างกระจก พืน้ ปูกระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านโคกยาง ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า
จ.พังงา
(12473) 12473 อาคารเรียน สปช.2/28 ประตู, บ้านพักครู สปช.301/26 ประตู บันได ราวบันได, อาคารอนุบาล ฝ้าเพดาน
ประตู หน้าต่าง เชิงชาย , บ้านพักครู ฝ้าเพดาน ประตู,
โรงเรียนเกียรติประชา ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา

150,000

(12474) 12474 อาคารเรียน 017 ผนังโรงเรียนบ้านท่าสนุก ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา
(12475) 12475 อาคารเรียน 017 ผนังไม้ส้าเร็จรูป เชิงชาย ฝ้าเพดาน กระดานด้า
โรงเรียนบ้านล้าแก่น ต.ล้าแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
(12476) 12476 อาคารเรียน สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดปัจจันตคาม ต.ทุง่ คาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา
(12477) 12477 อาคารเรียน 017 ทาสี ป. 1 ก พืน้ ปูกระเบือ้ ง หน้าต่าง ทาสี โรงอาหาร พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านปากพู่ (รอง
หงส์ทองรัฐรังสรรค์) ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา

150,000
150,000

148,700
100,000
100,000
150,000
150,000
95,600
150,000

150,000
99,600

99,800

150,000
149,800

หน ้าที่ 508

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(12478) 12478 อาคารเรียน สปช.105/29 กระเบือ้ งหลังคา ส้วม สปช.601/26 ประตู ทาสี โรงเรียนบ้านพรุใน ต.พรุใน อ.เกาะ
ยาว จ.พังงา
(12479) 12479 อาคารเรียน สปช.103/26 อาคารเรียน ป.1 ก 3 หลัง พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทางเท้า
โรงเรียนบ้านบางติบ ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา
(12480) 12480 อาคารเรียน สปช.102/26 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านในหยง ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุง่ จ.พังงา
(12481) 12481 อาคารเรียน ป. 1 ก หลังคา ทางเชื่อม พืน้ หลังคาโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา
(12482) 12482 บ้านพักครู งานหลังคา ผนัง พืน้ ปูกระเบือ้ ง โถส้วม บ้านพักภารโรง เสา ผนัง ปรตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน
โรงเรียนบ้านบางม่วง ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
(12483) 12483 ส้วม สปช.602/26 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี ประตู อ่างล้างหน้า กระจกเงา ระบบประปา พืน้ คสล.โรงเรียนวัด
ประชุมศึกษา ต.ทุง่ มะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
(12484) 12484 อาคารเรียน ป. 1 ก ทาสี ศาลาอ่านหนังสือ หลังคาโรงเรียนบ้านช้างเชื่อ ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา
(12485) 12485 อาคารอเนกประสงค์ ฝ้าเพดาน เคาน์เตอร์ ผนังคอนกรีต ทาสี
โรงเรียนเกาะเคี่ยม ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา
(12486) 12486 อาคารเรียน สปช.104/26 รางน้้าฝน กันสาดโรงเรียนบ้านคลองบอน ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
(12487) 12487 อาคารบริจาค ฝ้าเพดาน ทาสี อาคารเรียน ป.1 ก ฝ้าเพดาน ทาสี กระดานด้า
โรงเรียนบ้านบางครั่ง ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา
(12488) 12488 อาคารเรียน ป.1 ก ทาสี
โรงเรียนบ้านบางด้ง ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
(12489) 12489 อาคารเรียน สปช.105/29 ยางกันรั่ว ฝ้าเพดาน ทาสี เชิงชายโรงเรียนบ้านบางจัน ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุง่ จ.พังงา

150,000

(12490) 12490 โรงอาหาร งานหลังคา ประตู -หน้าต่างเหล็กดัด ฝ้าเพดาน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา
(12491) 12491 อาคารอเนกประสงค์ สปช. 201/26 แผงลวดตาข่าย ประตู ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านฝ่ายท่า ต.ทุง่ มะพร้าว อ.ท้าย
เหมือง จ.พังงา
(12492) 12492 โรงฝึกงานแบบกรมสามัญ พืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา
(12493) 12493 อาคารเรียน ป.1 ก ทาสี โรงอาหาร ทาสีโรงเรียนบ้านท่าหัน ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา
(12494) 12494 อาคารเรียน สปช.102/26 ฝ้าเพดาน รางน้้า ทาสี โรงเรียนบ้านคลองเหีย ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา

150,000

(12495) 12495 ส้วม สปช.6021/26 พืน้ ทางเท้า พืน้ ปูกระเบือ้ ง โถส้วม ประตู อ่างล้างหน้า กระจกเงา ท่อโสโครก ท่อน้้าดี ทาสี
โรงเรียนบ้านบางวัน ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา
(12496) 12496 อาคารเรียน 017 รางน้้าฝน อาคารเรียน ป. 1 ก รางน้้าฝน โรงเรียนบ้านกะไหล ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุง่ จ.พังงา

100,000

(12497) 12497 สนามบาสเก็ตบอล ทาสี ห้องพยาบาล งานหลังคา อาคารศิลปะ พืน้ ปูกระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน ทาสี ส้านักอ้านวยการ
พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านน้้าเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
(12498) 12498 ส้วม 601/26 โครงหลังคา ประตูเหล็กโรงเรียนบ้านบ่อแสน ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา
(12499) 12499 อาคารอเนกประสงค์ สปช. 202/26หน้าต่าง เหล็กดัด ฝ้าเพดาน ทาสี
โรงเรียนบ้านในไร่ ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
(12500) 12500 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา ประสงค์ 312 งานหลังคา โรงเรียนวัดบางเสียด ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา

148,700

(12501) 12501 เสาธง ฐานพระพุทธรูป ป้ายชื่อโรงเรียนโรงเรียนบ้านปากคลอง ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา

100,000

150,000
100,000
100,000
187,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000

150,000
150,000
99,900
100,000

150,000

198,800
150,000
100,000

หน ้าที่ 509

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(12502) 12502 อาคารเรียน ป.1 ก ทาสี หน้าต่า กระดานไวท์บอร์ด โรงเรียนบ้านย่าหมี ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
(12503) 12503 อาคารเรียน สปช.105/29 ฝ้าเพดาน อาคารเรียน ป.1 ก พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคุรอด ต.บางวัน อ.คุระบุรี
จ.พังงา
(12504) 12504 อาคารเรียน แบบ 017 หน้าต่างกระจกกรอบวงกบอลูมิเนียม ทาสี กันสาด รางน้้าฝนโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้ง
ตรงจิตร 11 ฯ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง่ จ.พังงา
(12505) 12505 สนามบาสเก็ตบอล พืน้ คอนกรีต อาคารเรียน ทาสี โรงเรียนบ้านบางกรัก ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
(12506) 12506 โรงอาหาร พืน้ ปูกระเบือ้ ง ประตูโรงเรียนบ้านทุง่ ต่อเรือ ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา
(12507) 12507 รั้วมาตรฐานแบบโปร่งโรงเรียนวัดสองแพรก ต.สองแพรก อ.เมืองพังงา จ.พังงา
(12508) 12508 อาคารเรียน 017 พืน้ ไม้ โรงเรียนวัดปัตติการาม ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
(12509) 12509 อาคารเรียน ป. 1 ก ทาสี พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนอ่าวมะม่วง ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา
(12510) 12510 สนามวอลเล่ย์บอล พืน้ ขัดหยาบ อาคารอเนกประสงค์ ผนังก่ออิฐ โรงเรียนบ้านรมณีย์ ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา

100,000
150,000

(12511) 12511 อาคารประกอบ กระเบือ้ งหลังคา รางน้้า ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเตรียม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
(12512) 12512 อาคารเรียน 017 ประตูกระจก พืน้ ปูกระเบือ้ ง ส้วม สปช.601/26 ประตู พืน้ ปูกระเบือ้ ง โรงฝึกงาน ฝ้าเพดาน
โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุง่ จ.พังงา
(12513) 12513 รั้วมาตรฐานแบบโปร่งโรงเรียนบ้านบางใหญ่ ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
(12514) 12514 อาคารอเนกประสงค์ หลังคา ประตูม้วน พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี หน้าต่างโรงเรียนบ้านเขาน้อย ต.ท้ายเหมือง อ.ท้าย
เหมือง จ.พังงา
(12515) 12515 สนามเด็กเล่น พืน้ คสล. ทาสี
โรงเรียนวัดศรัทธาราม ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา
(12516) 12516 รั้วคอนกรีต ทาสี โรงเรียนวัดนารายณิการาม ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา
(12517) 12517 ทางเท้าโรงเรียนบ้านบางกัน ต.ทุง่ คาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา
(12518) 12518 บ้านพักครู ฝ้าเพดาน ผนัง ประตูโรงเรียนบ้านช่องหลาด ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
(12519) 12519 ห้องส้วมกาชาดอเมริกัน 2 หลัง ประตู PVC และประตูเหล็ก โรงเรียนบ้านหินลาด ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
(12520) 12520 ห้องส้วม สปช.601/26 604/45 กระเบือ้ งโปร่งใส พืน้ ผนังปูกระเบือ้ ง โถปัสสาวะ ประตู โถส้วม ทาสีโรงเรียน
บ้านเขาเปาะ ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุง่ จ.พังงา
(12521) 12521 โรงอาหาร ฝ้าเพดาน
โรงเรียนบ้านบางมรวน ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
(12522) 12522 สนามเด็กเล่น พืน้ คสล. ทาสีโรงเรียนบ้านถ้า้ ทองหลาง ต.ถ้า้ ทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา
(12523) 12523 โรงอาหาร ผนังตาข่าย ห้องส้วม โถส้วม พืน้ ปูกระเบือ้ ง รางน้้า
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ต.ทุง่ มะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
(12524) 12524 รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนเมืองพังงา ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
(12525) 12525 ประตูทางเข้าโรงเรียน อาคารอเนกประสงค์ ทาสี โรงเรียนบ้านน้้าจืด ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา
(12526) 12526 ก้าแพง ทาสี อาคารเรียน สปช.104/26 ทาสี รางน้้าฝนโรงเรียนบ้านทุง่ รักชัยพัฒน์ ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
(12527) 12527 ส้วม สปช.601/26 พืน้ ผนังปูกระเบือ้ ง โถส้วม อ่างล้างหน้า ประตู ทาสี ส้วม 401 กระเบือ้ งหลังคา ประตู อ่าง
ล้างหน้า พืน้ ผนังปูกระเบือ้ ง โถส้วม อ่างล้างหน้า ทาสีโรงเรียนบ้านป่ายาง ต .กะไหล อ.ตะกั่วทุง่ จ.พังงา
(12528) 12528 สนามเด็กเล่น พืน้ คสล. ทาสีโรงเรียนบ้านทุง่ ไทรงาม ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
(12529) 12529 รั้วมาตรฐานแบบลวดหนาม
โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
(12530) 12530 อาคารเรียน ป.1 ก ฝ้าเพดาน เชิงชาย กระเบือ้ งหลังคา อาคารเรียน สปช.102/26 ฝ้าเพดาน เชิงชายโรงเรียน
บ้านท่าแตง ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

150,000
149,700

150,000
150,000
99,800
97,900
150,000
100,000
100,000

150,000
100,000
98,400
132,000
92,600
150,000
150,000
99,800
98,000
99,200
82,200
150,000
60,000
150,000
100,000
99,200
150,000
100,000

หน ้าที่ 510

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(12531) 12531 รั้ว ทาสี ประตูเหล็ก โรงเรียนบ้านริมทะเล ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา
(12532) 12532 อาคารเรียน ป. 1 ก พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านทับช้าง ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา
(12533) 12533 อาคารเรียน ป. 1 ก ทาสี กระเบือ้ ง ประตู เสา ผนัง เชิงชาย ทาสี
โรงเรียนบ้านหินสามก้อน ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุง่ จ.พังงา
(12534) 12534 ปรับพืน้ ที่ โรงเรียนบ้านนอกนา ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
(12535) 12535 สระว่ายน้้า ทาสี รั้วโรงเรียน ทาสี
โรงเรียนบ้านคอกช้าง ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา
(12536) 12536 อาคารเรียน ป. 1 ก พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบางทอง ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
(12537) 12537 อาคารอเนกประสงค์ ประตูยืดโรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
(12538) 12538 อาคารอเนกประสงค์ 312 งานหลังคา ผนังตาข่าย เหล็กดัดประตู หน้าต่างโรงเรียนวัดตรัยรัตนากร ต.ถ้า้ อ.
ตะกั่วทุง่ จ.พังงา
(12539) 12539 อาคารส้านักงาน หน้าต่างกระจกวงกบอลูมิเนียม
โรงเรียนทับปุด ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
(12540) 12540 อาคารเรียน 017 ทาสี กระจกช่องแสงโรงเรียนวัดลุมพินี ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
(12541) 12541 อาคารอเนกประสงค์ พืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนคุระบุรี ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
(12542) 12542 อาคารเรียน สปช.102/26 พืน้ ทางเท้า โรงอาหาร พืน้ ทางเท้าโรงเรียนบ้านติเตะ ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุง่ จ.พังงา

100,000
99,900
100,000

(12543) 12543 ถนน คสล.โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา
(12544) 12544 ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนบ้านบางหว้า ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
(12545) 12545 อาคารเรียนป. 1 ก พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี
โรงเรียนบ้านบกปุย ต.ล้าภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
(12546) 12546 อาคารเรียน ป. 1 ก ทาสีโรงเรียนบ้านนาแฝก ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
(12547) 12547 สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี
โรงเรียนบ้านบางหลาม ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุง่ จ.พังงา
(12548) 12548 บ้านพักครู สปช.301/26 งานหลังคา ฝ้าเพดาน หน้าต่างโรงเรียนบ้านเจ้าขรัว ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุง่ จ.พังงา

150,000
149,600
100,000

(12549) 12549 อาคารอเนกประสงค์ กันสาด
โรงเรียนบ้านท่าดินแดง ต.ล้าแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
(12550) 12550 อาคารเรียน พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านพอแดง ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
(12551) 12551 โรงอาหาร ผนังตาข่าย ทาสี ห้องกิจกรรม ผนังกระจก ประตูกระจก
โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุง่ จ.พังงา
(12552) 12552 อาคารเรียน ป.1 ก พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดอินทนิน ต.ทุง่ มะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
(12553) 12553 โรงอาหาร งานหลังคา ทาสี พืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนวัดดิตถาราม ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุง่ จ.พังงา
(12554) 12554 อาคารเรียน 105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ห้องส้วม ประตูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ต.ล้าภี อ.ท้ายเหมือง จ.
พังงา
(12555) 12555 อาคารเรียน ป.1 ก ทาสี
โรงเรียนบ้านแหลมหิน ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุง่ จ.พังงา
(12556) 12556 อาคารเรียน พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบางคลี ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

100,000

60,000
146,700
100,000
99,200
100,000
200,000
100,000
200,000
100,000

100,000
100,000
100,000

100,000
150,000
100,000
145,000
150,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 511

หน่วย : บาท

รายการ
(12557) 12557 รั้วแบบมาตรฐานแบบโปร่ง
โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง่ จ.พังงา
(12558) 12558 อาคารเรียน สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดสุวรรณาวาส ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
(12559) 12559 ป้ายโรงเรียน ถนนหินคลุก อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนบานเกล็ดหน้าต่าง ปรับปรุงภูมิทศั น์ โรงเรียนบ้านควน
ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุง่ จ.พังงา
(12560) 12560 หอประชุม ทาสีโรงเรียนพระราชทานทับละมุ ต.ล้าแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
(12561) 12561 อาคารอเนกประสงค์ 312 งานหลังคา ฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านดอน ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง่ จ.พังงา
(12562) 12562 โรงฝึกงาน 312 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบ่อดาน ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
(12563) 12563 อาคารเรียน ป. 1 ก ทาสี
โรงเรียนบ้านล้าวะ ต.ถ้า้ อ.ตะกั่วทุง่ จ.พังงา
(12564) 12564 สนามเด็กเล่นและโรงอาหาร เทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านทุง่ ดอน ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
(12565) 12565 บ้านพักครู เสาไม้ โครงหลังคา ผนังโรงเรียนบ้านนาใน ต.ทุง่ มะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
(12566) 12566 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โรงเรียนบ้านท่านุน่ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง่ จ.พังงา
(12567) 12567 ถนนคอนกรีต โรงเรียนบ้านทองหลาง ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุง่ จ.พังงา
(12568) 12568 บ้านพักครู เสาไม้ งานหลังคา ผนัง พืน้ โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดมทักษิณอนุสรณ์ ) ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.
พังงา
(12569) 12569 ป้ายโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะกลาง ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุง่ จ.พังงา
(12570) 12570 บ้านพักครู งานหลังคา เสา ผนัง พืน้ โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
(12571) 12571 ถนน คสล.โรงเรียนบ้านหินร่ม ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุง่ จ.พังงา
(12572) 12572 ถนน คสล. โรงเรียนบ้านใหญ่ ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
(12573) 12573 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านควนแรด ต.ทุง่ มะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
(12574) 12574 ถนนคอนกรีต โรงเรียนบ้านล้าปี (พิบลู สงครามอุปถัมภ์) ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
(12575) 12575 ทางเชื่อมอาคาร หลังคาเมทัลชีสโรงเรียนอนุบาลพังงา ต.ถ้า้ น้้าผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
(12576) 12576 อาคารเรียน ป. 1 ก งานหลังคาโรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุง่ จ.พังงา
(12577) 12577 อาคารเรียน สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ ง สปช.2/28 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทุง่ เจดีย์ ต.ท้ายช้าง อ.เมือง
พังงา จ.พังงา
(12578) 12578 โรงอาหาร ผนังก่ออิฐ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบากัน ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุง่ จ.พังงา
(12579) 12579 อาคารเรียน 017 ทาสีโรงเรียนวัดชนาธิการาม ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
(12580) 12580 อาคารเรียน ป.1ก กั้นห้องเรียนพร้อมประดูบานเลื่อน โรงเรียนวัดเขาอ้อ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(12581) 12581 อาคารเรียน ป.1ข (ปี 2520) เปลี่ยนฝาไม้ส้าเร็จรูป (ไฟเบอร์ซีเมนต์)
โรงเรียนวัดประดู่เรียง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(12582) 12582 อาคารเรียน ป.1 ก งานประตู หน้าต่าง กระจกฝ้าเหนือประตู หน้าต่าง
โรงเรียนบ้านควนกุฎ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
(12583) 12583 อาคารเรียน ป.1ก (ขนาด 6 ห้อง) งานทาสี อาคารเรียน 102/26 (4 ห้อง) งานทาสี
โรงเรียนบ้านเนินทราย ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
(12584) 12584 อาคารเรียน ป. 1ก (ขนาด 4 ห้องเรียน) งานทาสี โรงเรียนบ้านแหลมยาง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
(12585) 12585 อาคาร 101/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง ซ่อมแซมราวบันไดโดยใช้เหล็กรางตัวซี
โรงเรียนบ้านไทรทอง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
(12586) 12586 อาคารเรียน ป.1ก งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ 1 ห้องเรียน อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

จานวนเงิน
150,000
150,000
99,700
148,800
100,000
100,000
99,900
100,000
100,000
150,000
99,800
150,000
94,000
150,000
150,000
100,000
99,800
100,000
200,000
100,000
200,000
100,000
93,300
94,000
100,000
97,700
97,400
100,000
99,000
96,000

หน ้าที่ 512

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(12587) 12587 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน 4 ห้องเรียน งานทาสี โรงเรียนวัดเกาะยาง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(12588) 12588 อาคารเรียน ป.1ก (ขนาด 7 ห้อง) ซ่อมแซมฝาผนัง ไม้ส้าเร็จรูป ,ทาสี อาคาร ป.1ก (ขนาด 5 ห้อง) งานปู
กระเบือ้ ง ส้วม แบบ 603/29 ปูกระเบือ้ งภายใน ภายนอก บันได ส้วม(ขนาด 5 ทีน่ งั่ ) เปลี่ยนบานประตู เปลี่ยนไม้
เชิงชาย
โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม ต.ต้านาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

100,000
99,800

(12589) 12589 อาคารเรียน ป.1ข (ขนาด 6 ห้อง) งานประตู-หน้าต่าง งานทาสี
โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(12590) 12590 อาคารเรียน แบบ 105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ 3 ห้องเรียน
โรงเรียนบ้านไสเลียบ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
(12591) 12591 อาคารเรียน ป.1ก (ขนาด 3 ห้องเรียน) ซ่อมเปลี่ยนประตูบานทึบไม้สัก 6 บาน ก่อสร้างรั้ว ยาว 60 เมตร
โรงเรียนวัดร่มเมือง ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
(12592) 12592 อาคาร 105/29 (ปี 2526) เปลี่ยนบานประตู 8 บาน อาคารเรียน 105/29 (ปี 2538) งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
และเปลี่ยนประตูเหล็กม้วน 1 ชุด อาคารโรงอาหาร เปลี่ยนประตูเหล็กม้วน 2 ชุด โรงเรียนวัดแหลมโตนด ต.
แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

100,000

(12593) 12593 อาคารเรียน ป.1ก อาคาร 105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ต.ทะเล
น้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(12594) 12594 อาคารเรียน ป.1ก (หลังที่ 1) งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนวัดบ่วงช้าง ต.โหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
(12595) 12595 อาคารเรียน ป.1ข งานพืน้ ขัดพืน้ อาคารและเคลือบยูริเทน อาคารเรียน 105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนราว
บันได จมูกบันได
โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

150,000

(12596) 12596 อาคารเรียน ป.1ก งานรื้อถอนกระเบือ้ งหลังคา งานฝ้าเพดาน งานติดตั้งกระเบือ้ งลอนคู่ งานเชิงชายแผ่นซีเมนต์
โรงเรียนบ้านโตน ต.ล้าสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

150,000

(12597) 12597 อาคารเรียน ป.1ก งานรื้อถอนบานประตู-หน้าต่าง และติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง
โรงเรียนวัดสุนทราวาส ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(12598) 12598 อาคารเรียน ป.1ก งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ อาคารเรียน 004 งานทาสี ภายใน ภายนอก ขัดพืน้ ไม้ งานหน้าต่าง
กระจกขอบอลูมิเนียมบานเลื่อน 2 บาน โรงเรียนวัดควนแพรกหา ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(12599) 12599 อาคารเรียน ป.1ก (5 ห้องเรียน) งานทาสีภายใน งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนวัดโพรงงู ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต
จ.พัทลุง
(12600) 12600 อาคารเรียน ป.1ก ติดเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง อาคาร 105/26 เปลี่ยนประตู 2 ชุด ทาสี ห้องสมุด เปลี่ยน
ประตู 1 ชุด หน้าต่าง 9 ชุด
โรงเรียนวัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์) ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

150,000

(12601) 12601 อาคารเรียน ป.1ก งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ อาคาร 004 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ อาคารอเนกประสงค์
205/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนวัดบ้านสวน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
(12602) 12602 อาคารเรียน ป.1ก ยกระดับพืน้ ห้องเรียนและปูกระเบือ้ ง โรงเรียนวัดทุง่ ยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) ต.ชุมพล อ.ศรี
นครินทร์ จ.พัทลุง
(12603) 12603 อาคารเรียน ป.1ก และอาคารเรียน 105/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนบ้านปากเหมือง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
(12604) 12604 อาคารเรียน 105/29 งานฝ้าเพดาน
โรงเรียนบ้านส้านักกอ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

150,000

90,700
150,000
150,000

100,000
100,000

150,000
141,100
150,000

140,000
149,500
150,000

หน ้าที่ 513

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(12605) 12605 อาคารเรียน 105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ 5 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านควนขนุน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.
พัทลุง
(12606) 12606 อาคารเรียน 105/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง ห้องสมุดกั้นฝาผนังอะลูมีเนียม
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
(12607) 12607 อาคารเรียน 105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านไสกุน ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
(12608) 12608 ปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์ งานผนัง งานประตูกรอบอะลูมิเนียม งานหน้าต่าง กรอบอะลูมิเนียม โรงเรียนบ้าน
ห้วยน้้าด้า ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
(12609) 12609 อาคารอเนกประสงค์ แบบ201/26 (พ.ศ. 2528) งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนวัดลานแซะ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(12610) 12610 อาคารเรียน แบบ ป.มาลากุล งานพืน้ เปลี่ยนพืน้ ไม้เนือ้ แข็ง ขัดพืน้ ไม้เคลือบผิวไม้ยูริเทน
โรงเรียนวัดทะเลน้อย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(12611) 12611 อาคารเรียน 105/29 (อาคาร 2) งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านเขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
(12612) 12612 อาคารเรียน ป.1ก (3 ห้องเรียน) งานฝ้าเพดาน งานทาสีฝ้าเพดาน
โรงเรียนชุณหะวัณ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
(12613) 12613 อาคารเรียน ป.1ก (ขนาด 4 ห้องเรียน) งานเปลี่ยนประตู-หน้าต่าง โรงเรียนวัดโคกแย้ม ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง
จ.พัทลุง
(12614) 12614 อาคารเรียน 105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนบ้านหัสคุณ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
(12615) 12615 อาคารเรียน ป.1ก (ขนาด 4 ห้องเรียน)งานพืน้ ปรับระดับพืน้ และปูกระเบือ้ งเคลือบ อาคารเรียน 105/26 (ขนาด
4 ห้องเรียน) งานเปลี่ยนกระจก งานทาสี
โรงเรียนบ้านไสถั่ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

150,000

(12616) 12616 อาคารเรียน ป.1ก งานทาสี
โรงเรียนวัดปากประ ต.ล้าปา อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
(12617) 12617 อาคารเรียน 105/29 งานทาสีภายใน-ภายนอก
โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) ต.ล้าปา อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
(12618) 12618 อาคารเรียน ป.1ก (ขนาด 4 ห้องเรียน) 2 หลัง งานทาสี โรงเรียนวัดบ้านนา ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

100,000

(12619) 12619 อาคารเรียน 105/29 งานทาสีภายใน-ภายนอก
โรงเรียนบ้านทุง่ ชุมพล ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
(12620) 12620 อาคารเรียน สปช. 104 ติดตั้งกันสาดและเปลี่ยนราวบันไดและราวระเบียงหน้าอาคารเรียน รวมโครงเคร่า
โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
(12621) 12621 อาคารเรียน ป.1ก (ขนาด 4 ห้องเรียน) งานหลังคา เปลี่ยนโครงหลังคาและกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านโคกโดน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(12622) 12622 อาคารเรียน 105/28 ติดตั้งกันสาดเมทัลชีทด้านหลังอาคารเรียน
โรงเรียนวัดท่าส้าเภาใต้ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
(12623) 12623 อาคารเรียนอนุบาล งานทาสีฝ้าเพดาน ทาสีผนังอาคารเรียน ปรับปรุงติดตั้งกันสาด
โรงเรียนวัดควนปันตาราม ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(12624) 12624 อาคารเรียนแบบ 004 (2 หลัง) เปลี่ยนฝาผนังไม้ฝาส้าเร็จรูป เปลี่ยนฝาผนังอาคารเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

143,800

200,000
150,000
147,300
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000

150,000
150,000

100,000
150,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 514

หน่วย : บาท

รายการ
(12625) 12625 อาคารเรียน ป.1ก (ขนาด 4 ห้องเรียน) งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่และอุปกรณ์
โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุม่ พูนพิทยา) ต.ล้าปา อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
(12626) 12626 อาคารเรียน แบบมิตรภาพ (ขนาด 8 ห้องเรียน) งานฝาผนังไม้ งานทาสี งานซ่อมราวระเบียง
โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที8่ 9) ต.ท่ามิหร้า อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
(12627) 12627 อาคารเรียน ป1ก (หลังที่ 1) งานทาสีภายใน - ภายนอก
โรงเรียนวัดปากสระ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
(12628) 12628 อาคารเรียน 004 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งแบบกันลื่น
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
(12629) 12629 อาคารเรียน 105/29 งานทาสีภายใน-ภายนอก
โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
(12630) 12630 อาคารเรียน ป.1ก งานทาสี งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร ต.ท่ามิหร้า อ.เมืองพัทลุง จ.
พัทลุง
(12631) 12631 อาคารเรียน สปช. 102 งานทาสี
โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปติ ประชาสรรค์ ) ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
(12632) 12632 อาคารเรียน 101/26 งานทาสีภายใน - ภายนอก โรงเรียนบ้านเตาปูน ต.ล้าปา อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
(12633) 12633 อาคารเรียน 105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 22 เมตร
โรงเรียนวัดไทรโกบ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(12634) 12634 อาคารอเนกประสงค์ รื้อถอนผนังเก่า งานผนังก่อคอนกรีตบล๊อก กระจกใสกรอบบานอะลูมิเนียม กุญแจฝังใน
ประตูบานเลื่อน ทาสีผนัง รื้อถอนกระเบือ้ งเก่า งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ฝ้ายิบซั่มคร่าวโลหะชุบสังกะสี เปลี่ยน
สายไฟฟ้า หลอดไฟ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(12635) 12635 อาคารเรียน ป.1ก (พ.ศ.2521) งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ งานปูบล็อกทางเดินระหว่างอาคาร โรงเรียนวัดท่า
ส้าเภาเหนือ ต. อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
(12636) 12636 อาคารเรียน ป.1ก งานทาสี
โรงเรียนวัดดอนศาลา ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(12637) 12637 อาคารเรียน ป.1ก (ขนาด 4 ห้องเรียน) งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ ง งานฝ้าเพดาน งานทาสีเพดาน อาคารเรียน
004 (ขนาด 8 ห้องเรียน) งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานประตู เปลี่ยนประตูบานทึบ 7 บาน
โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

จานวนเงิน
98,900
99,900
97,000
200,000
150,000
100,000
150,000
100,000
146,900
97,000

99,800
140,300
100,000

(12638) 12638 อาคารเรียน 105/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนวัดล้าใน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
(12639) 12639 อาคารเรียน ป.1ก (ขนาด 3 ห้องเรียน) งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานเปลี่ยนบานหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ 12 บาน
เปลี่ยนกระจกแผ่นฝ้า
โรงเรียนวัดไทรงาม ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

100,000

(12640) 12640 อาคารเรียน ป.1ก (หลังที่ 5) งานทาสีภายนอกอาคาร อาคารประกอบ (ศูนย์ภาษาอังกฤษ) งานทาสี ทาสีก้าแพง
โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

100,000

(12641) 12641 อาคารเรียน 008 งานฝ้าเพดาน
โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
(12642) 12642 อาคารเรียน ป.1ก งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ถมดิน ถมหินเกร็ดโรงจอดรถ
โรงเรียนบ้านห้วยกรวด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

150,000

89,300
99,200

หน ้าที่ 515

หน่วย : บาท

รายการ
(12643) 12643 อาคารเรียน ป.1ก งานทาสี
โรงเรียนบ้านต้นไทร ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
(12644) 12644 อาคารเรียน ป.1ก งานฝ้าเพดาน งานทาสี
โรงเรียนบ้านควนพลี ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(12645) 12645 ห้องประชุม งานผนังและตกแต่ง งานประตูหน้าต่าง งานฝาผนัง งานทาสี
โรงเรียนวัดพิกุลทอง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(12646) 12646 ส้วม แบบ 401 งานรื้อถอน งานหลังคา งานประตู สุขภัณฑ์ งานทาสี งานเดินท่อ ส้วมแบบ 601/26 งานรื้อ
ถอน งานหลังคา งานประตู สุขภัณฑ์ งานทาสี งานเดินท่อ
โรงเรียนบ้านใสอ้อย ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

จานวนเงิน
81,500
150,000
150,000
80,400

(12647) 12647 ส้วม แบบ 601/26 งานรื้อถอน งานหลังคา งานพืน้ งานผนัง งานประตู สุขภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า ทาสี งานเดิน
ท่อ
โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

100,000

(12648) 12648 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานประตู งานทาสี
โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
(12649) 12649 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานหลังคา งานประตู อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านบ่อทราย ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
(12650) 12650 อาคารหอประชุม งานก่อผนัง ทาสีโครงหลังคาเหล็ก และงานประตู
โรงเรียนวัดพังดาน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(12651) 12651 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานหลังคา งานประตู งานพืน้
โรงเรียนบ้านระหว่างควน ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(12652) 12652 อาคารอเนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านขันหมู่ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(12653) 12653 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคา งานประตู งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
(12654) 12654 ส้วม แบบ 401 งานรื้อถอน งานหลังคา ลาน ค.ส.ล. งานผนัง งานประตู งานสุขภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า ทาสี งานเดิน
ท่อ
โรงเรียนบ้านโคกวา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

100,000

(12655) 12655 ส้วม แบบ 601/26 งานหลังคา งานปูกระเบือ้ ง งาน ค.ส.ล. งานผนัง งานประตู ทาสี งานสุขภัณฑ์ โคมไฟฟ้า
โรงเรียนวัดประดู่ทอง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
(12656) 12656 โรงฝึกงาน งานหลังคา บริเวณเสาธง ปูคอนกรีตบล๊อค โรงเรียนวัดเขาแดง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
(12657) 12657 ส้วม แบบ 601/29 งานรื้อถอน งานหลังคา ลาน ค.ส.ล. ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานผนัง สุขภัณฑ์งานประตู ระบบ
ไฟฟ้า งานทาสี งานเดินท่อ โรงเรียนบ้านสวนโหนด ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
(12658) 12658 ส้วม แบบ สปช.601/26 หลังที่ 1 งานประตู สุขภัณฑ์ งานประตู ทาสี ส้วม แบบ สปช.604/45 หลังที่ 2 ปู
พืน้ กระเบือ้ ง สุขภัณฑ์ งานประตู ทาสี
โรงเรียนวัดควนถบ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

100,000

(12659) 12659 ส้วม แบบ 401 งานรื้อถอน งานหลังคา ลาน ค.ส.ล. พืน้ ปูกระเบือ้ ง งานผนัง งานประตู งานสุขภัณฑ์ ระบบ
ไฟฟ้า ทาสี งานเดินท่อ
โรงเรียนบ้านนาโหนด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

100,000

(12660) 12660 โรงอาหาร งานรื้อถอน งานหลังคา ทาสี
โรงเรียนวัดนาท่อม ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

150,000
97,000
99,100
92,300
150,000
98,000

149,800
127,000
95,300

99,000

หน ้าที่ 516

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(12661) 12661 โรงฝึกงาน แผงลวดตาข่าย ประตูเหล็กม้วน อาคารเรียน 004 แผงลวดตาข่าย
โรงเรียนวัดหัวหมอน ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
(12662) 12662 โรงอาหาร แผงลวดตาข่าย ประตูเหล็กบานเลื่อน โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอ้านวย) ต.เขาเจียก อ.เมือง
พัทลุง จ.พัทลุง
(12663) 12663 ส้วม แบบ 401 งานรื้อถอน งานหลังคา ลาน ค.ส.ล. งานผนัง งานประตู สุขภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า ทาสี งานเดิน
ท่อ
โรงเรียนวัดป่าตอ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

150,000

(12664) 12664 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ วงกบ ประตู เรือนเพาะช้า อิฐบล๊อก เสาปูนตีนช้าง ท่อเหล็กกลมผิวด้า ลวด
ตาข่าย
โรงเรียนวัดควนแร่ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

150,000

(12665) 12665 ห้องน้้าห้องส้วม ปูพนื้ กระเบือ้ ง สุขภัณฑ์ งานประตู ทาสี ทางเท้าบริเวณโรงเรียน คอนกรีตส้าเร็จรูป ท่อ
เหล็กกลม เมทัลชีส ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนวัดอภยาราม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
(12666) 12666 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 งานทาสี โรงเรียนบ้านปากสระ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(12667) 12667 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานหลังคา
โรงเรียนวัดใสประดู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
(12668) 12668 ส้วม หลังที่ 1 งานรื้อถอน งานหลังคา ทางเท้า ค.ส.ล. ปูกระเบือ้ ง งานผนัง ประตู สุขภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า งาน
เดินท่อ เชิงชาย ส้วมหลังที่ 2 งานหลังคา ทางเท้า ค.ส.ล. ปูกระเบือ้ ง ประตู สุขภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า ทาสี
งานเดินท่อ เชิงชาย โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

150,000

(12669) 12669 รั้ว ก่ออิฐบล๊อกโปร่ง ห้องประชุม อิฐบล๊อค ปูกระเบือ้ ง ลานกิจกรรมหน้าเสาธง ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนวัด
ต้านาน (วรพัฒนประชาสรรค์) ต.ต้านาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
(12670) 12670 ถนนหน้าอาคารเรียน งานถนน ค.ส.ล. พืน้ ที่ 700 ตร.ม. โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) ต.พนางตุง อ.
ควนขนุน จ.พัทลุง
(12671) 12671 ลานอเนกประสงค์ ปูบล๊อกทางเท้า ถมทราย
โรงเรียนวัดตะแพน ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
(12672) 12672 สนามเด็กเล่น ถมทราย งานเสา งานทาสี
โรงเรียนบ้านขัน ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
(12673) 12673 พืน้ ถนนหรือทางเท้า ปูบล๊อค
โรงเรียนวัดโงกน้้า ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(12674) 12674 ปรับภูมิทศั น์ ศาลาทีอ่ ่านหนังสือ ปูกระเบือ้ ง ถมหินย่อย
โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(12675) 12675 ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน ปูพนื้ ตัวหนอน
โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ต.ล้าสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
(12676) 12676 ซ่อมแซมถนน งานถนน ค.ส.ล. ยาว 32.25 เมตร
โรงเรียนบ้านลานข่อย ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
(12677) 12677 ซ่อมแซมเสาธง ถมดิน งานทาสี พืน้ หินอ่อน
โรงเรียนบ้านเตง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(12678) 12678 สนามเด็กเล่น งานปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงอาหาร ตะแกรงส้าเร็จรูป เหล็กเส้นกลม งานทาสี
โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(12679) 12679 ปรับปรุงบริเวณหน้าเสาธง ลาดพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถมดินปรับระดับ
โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พพิ ฒ
ั น์) ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
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(12680) 12680 ถนน ค.ส.ล. รื้อถอนพืน้ เดิม งานถนน ค.ส.ล. ยาว 13.50 ม. งานปรับพืน้ เทคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้าน
ถ้า้ ลา ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
(12681) 12681 ถนนหน้าอาคารเรียน ถนน ค.ส.ล. พืน้ ที่ 280 ตร.ม. โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

100,000

(12682) 12682 ปรับปรุงถนน งานถนน ค.ส.ล. ยาว 56 ม.
โรงเรียนวัดหรังแคบ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(12683) 12683 สนามเด็กเล่น ทางเท้าปูบล๊อค 206 ตร.ม.
โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
(12684) 12684 ปรับปรุงถนน งานถนน ค.ส.ล. ยาว 33 ม.
โรงเรียนบ้านนาวง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
(12685) 12685 ระเบียงทางเท้า อาคารเรียน ป.1ก หลังที่ 1 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ระเบียงทางเท้า อาคารเรียน ป.1 ก หลังที่ 2 ปูพนื้
กระเบือ้ ง ระเบียงทางเท้า อาคาเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านศาลาน้้า ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

150,000

(12686) 12686 ปรับปรุงถนน งานถนน ค.ส.ล. ยาว 73 ม.
โรงเรียนประชารัฐบ้ารุง 2 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
(12687) 12687 รางระบายน้้า ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. แบบรางวีพร้อมบ่อพัก
โรงเรียนวัดเขาทอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(12688) 12688 รั้ว ต่อเติมรั้วคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็ม โรงเรียนบ้านควนดินแดง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(12689) 12689 รั้ว ต่อเติมรั้วคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(12690) 12690 รั้ว ต่อเติมรั้วคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
(12691) 12691 รั้ว ซ่อมแซมรั้วมาตรฐาน สพฐ.
โรงเรียนบ้านโหละหนุน ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
(12692) 12692 ก้าแพงโรงเรียน งานทาสี
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(12693) 12693 รั้ว ต่อเติมรั้วมาตรฐาน 9 ก้อน ฐานรากไม่มีเสาเข็ม
โรงเรียนบ้านอ่างทอง ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
(12694) 12694 ก้าแพง ซ่อมแซมผนังก้าแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) ต.ชัยบุรี อ.เมือง
พัทลุง จ.พัทลุง
(12695) 12695 ท้าแนวกั้นขอบก้าแพงทางเข้า-ออก อาคาร ป.1ก ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบด้านนอกอาคาร
โรงเรียนวัดทุง่ ขึงหนัง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(12696) 12696 รั้ว ก่อสร้างรั้วคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็ม โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
(12697) 12697 รั้ว ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วมาตรฐาน 9 ก้อน ชนิดฐานรากตอกเสาเข็ม
โรงเรียนบ้านชายคลอง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(12698) 12698 รั้ว งานประตูรั้ว เสารั้ว งานทาสี
โรงเรียนทุง่ ยางเปล ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(12699) 12699 ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าบริเวณโรงเรียน ปูบล๊อค วางขอบคันหินคอนกรีต
โรงเรียนวัดกลาง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
(12700) 12700 อาคารอุทยานการศึกษา ปรับปรุงห้องส้วม งานทาสี งานเพดาน งานปูกระเบือ้ งเคลือบ งานสุขภัณฑ์ เปลี่ยนโถ
ส้วม โถปัสสาวะ เปลี่ยนอ่างน้้า งานเจาะผนังคอนกรีตติดตั้งบานกระจกช่องลมโรงเรียนสพป.พัทลุง เขต 1 ต.เขา
เจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
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(12701) 12701 ?ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง
โรงเรียนวัดสะทัง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
(12702) 12702 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก หลังที่ 2 งานหลังคา
โรงเรียนบ้านนาหยา ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
(12703) 12703 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 102/26 งานหลังคา
โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
(12704) 12704 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 101/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านทุง่ หนองสิบบาท ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
(12705) 12705 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 102/26 งานเสา คสล. งานหน้าต่าง งานทาสี
โรงเรียนบ้านเกาะโคบ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
(12706) 12706 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก งานหลังคา
โรงเรียนบ้านคลองขุด ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
(12707) 12707 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานหลังคา
โรงเรียนวัดปลักปอม ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
(12708) 12708 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานทาสี
โรงเรียนบ้านไสนายขัน ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
(12709) 12709 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
(12710) 12710 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานเพดาน งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
(12711) 12711 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานเพดาน โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

100,000

(12712) 12712 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 102/26 งานพืน้ ช่องแสง และคันกั้นดิน
โรงเรียนบ้านเกาะเสือ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
(12713) 12713 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานทาสี โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8) ต.เขาชัยสน
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
(12714) 12714 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคา งานทาสี งานคูระบายน้้า
โรงเรียนมิตรมวลชน 1 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
(12715) 12715 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก และ สปช 103/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
(12716) 12716 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานทาสี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) ต.หานโพธิ์ อ.เขา
ชัยสน จ.พัทลุง
(12717) 12717 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก งานเพดาน งานทาสี, อาคารอเนกประสงค์ งานเพดาน งานทาสี โรงเรียน
บ้านแหลม ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
(12718) 12718 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานหลังคา งานเพดาน โรงเรียนวัดแหลมจองถนน ต.จองถนน อ.เขา
ชัยสน จ.พัทลุง
(12719) 12719 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคา โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ด้าประชาอุทศิ ) ต.โคกม่วง อ.เขา
ชัยสน จ.พัทลุง
(12720) 12720 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานประตู-หน้าต่าง โรงเรียนบ้านช่องฟืน ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน
จ.พัทลุง
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(12721) 12721 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก งานประตู-หน้าต่าง โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม ต.เกาะนางค้า อ.ปากพะยูน จ.
พัทลุง
(12722) 12722 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 008 งานเพดาน โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

100,000

(12723) 12723 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก หลังที่ 1 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง, อาคารเรียน สปช 102/26 งานพืน้ ปู
กระเบือ้ ง,อาคารเรียน แบบ 008 งานประตูเหล็กม้วน
โรงเรียนบ้านควนโคกยา ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

100,000

(12724) 12724 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 102/26 งานหลังคา โรงเรียนวัดไทรพอน ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน
จ.พัทลุง
(12725) 12725 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานประตู โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.
พัทลุง
(12726) 12726 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานเพดาน โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

100,000

(12727) 12727 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านปากพล ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.
พัทลุง
(12728) 12728 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานหลังคา โรงเรียนบ้านเทพราช ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
(12729) 12729 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 102/26 งานหลังคา ประตู ส้วม แบบ สปช 601/26 งานหลังคา
โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
(12730) 12730 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 งานราวระเบียง, อาคารเรียน แบบ 008 งานทาสี, ถนนคอนกรีต
โรงเรียนปากพะยูน ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
(12731) 12731 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก 2 หลัง งานประตู โรงเรียนบ้านต้นสน ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
(12732) 12732 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ห้องคอมพิวเตอร์ ) งานเพดาน งานประตู โรงเรียนบ้านบางมวง ต.ฝาละมี อ.ปาก
พะยูน จ.พัทลุง
(12733) 12733 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก 3 หลัง งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง และปรับปรุงถนนคอนกรีต โรงเรียนบ้านพน
ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
(12734) 12734 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนวัดท่าควาย ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

100,000

(12735) 12735 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง งานทาสี
โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
(12736) 12736 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานหลังคาโรงเรียนวัดควนเผยอ ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

150,000

(12737) 12737 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานเพดานโรงเรียนวัดหวัง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
(12738) 12738 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานเพดานโรงเรียนวัดแหลมดินสอ ต.เกาะนางค้า อ.ปากพะยูน จ.
พัทลุง
(12739) 12739 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนวัดท่าดินแดง ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
(12740) 12740 ปรับปรุงซ่อมแแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานหน้าต่าง งานผนัง งานประตู ,อาคารอเนกประสงค์ สปช
202/26 งานหลังคาโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
(12741) 12741 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก 3 หลัง งานทาสี, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสี
โรงเรียนบ้านคู ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
(12742) 12742 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก งานเพดาน งานหลังคาโรงเรียนวัดบางขวน ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

150,000
150,000

100,000

100,000
100,000

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

150,000

150,000
150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 520

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(12743) 12743 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก หลังที่ 1 งานทาสี งานเพดาน,อาคารเรียน ป.1ก หลังที่ 2 งานทาสี, อาคาร
เรียน สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านหัวช้าง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
(12744) 12744 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนส้านักสงฆ์หว้ ยเรือ ต.หารเทา อ.
ปากพะยูน จ.พัทลุง
(12745) 12745 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 หลัง งานเพดานโรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
(12746) 12746 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก (4 ห้อง) งานพืน้ ซีเมนต์,อาคารเรียน แบบ ป.1ก (5 ห้อง) งานเพดาน
งานพืน้ ซีเมนต์ และปรับปรุงถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านดอนประดู่ ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
(12747) 12747 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ต.ปาก
พะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
(12748) 12748 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานทาสี และปรับปรุงบริเวณโรงเรียน ถมทรายโรงเรียนบ้านเกาะทอง
สม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
(12749) 12749 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานเพดาน และปรับปรุงลานคอนกรีตหน้าเสาธงโรงเรียนบ้านด่านโลด
ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
(12750) 12750 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกสัก ต.โคกสัก อ.บางแก้ว
จ.พัทลุง
(12751) 12751 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง, อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนวัดหัวควน ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
(12752) 12752 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานเพดาน ทาสีน้ามัน และพื้นปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านควนพระสาคริ
นทร์ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
(12753) 12753 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานเพดานโรงเรียนบ้านนาทุง่ โพธิ์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
(12754) 12754 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ก งานเพดาน,บ้านพักครู งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสี รางน้้าฝน, ส้วม
แบบ สปช.601/26 หลังคา และทาสีโรงเรียนบ้านทอนตรน ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
(12755) 12755 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานประตูเหล็กม้วน,อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช 202/26 งานทาสี โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ต.ทุง่ นารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
(12756) 12756 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 008 งานเหล็กดัดหน้าต่าง, อาคารเรียน สปช 102/26 งานเหล็กดัดประตูหน้าต่างโรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
(12757) 12757 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 จ้านวน 2 หลัง งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง และปรับปรุงพืน้ ทางเท้าโรงเรียน
บ้านควนประกอบ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
(12758) 12758 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 จ้านวน 2 หลัง งานทาสีโรงเรียนบ้านควนยวน ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน
จ.พัทลุง
(12759) 12759 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง, ถมดินปรับปรุงบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองธง ต.
หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
(12760) 12760 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 008 งานเสาตอม่อ โรงเรียนบ้านหารเทา ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

150,000

(12761) 12761 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานเพดานโรงเรียนบ้านทุง่ นารี ต.ทุง่ นารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
(12762) 12762 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 004 งานเหล็กดัดหน้าต่าง งานทาสี,อาคารเรียน (เพียรศึกษา) งานทาสี,
อาคารเรียน (ปัน้ หยา) งานเหล็กดัดหน้าต่าง งานประตูโรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.
พัทลุง

200,000
200,000

(12763) 12763 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง,อาคารเรียน แบบ017 หลังที่ 1 งานเพดาน,อาคาร
เรียน แบบ 017 หลังที่ 2 งานเพดานโรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

200,000

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 521

หน่วย : บาท

รายการ
(12764) 12764 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานหลังคา งานเพดานโรงเรียนอนุบาลป่าบอน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน
จ.พัทลุง
(12765) 12765 ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าเชื่อมต่ออาคารเรียน งานหลังคา งานพืน้ ปูนทรายปรับระดับโรงเรียนบ้านควนหินแท่น
ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
(12766) 12766 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) ต.หารโพธิ์ อ.
เขาชัยสน จ.พัทลุง
(12767) 12767 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานเพดานโรงเรียนวัดสังฆวราราม ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
(12768) 12768 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานทาสี , ปรับปรุงรั้วลวดหนามโรงเรียนวัดนาปะขอ ต.นาปะขอ อ.บาง
แก้ว จ.พัทลุง
(12769) 12769 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคากันสาด งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดโรจนาราม ต .ฝาละมี อ.
ปากพะยูน จ.พัทลุง
(12770) 12770 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานแผงลวดตาข่ายโรงเรียนวัดฝาละมี ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
(12771) 12771 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ จ้านวน 2 หลัง งานหลังคาโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.ตะ
โหมด จ.พัทลุง
(12772) 12772 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านหน้าวัง ต .คลอง
ทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
(12773) 12773 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ห้องคอมพิวเตอร์ ) งานหลังคา, อาคารอเนกประสงค์ งานเพดาน งานพืน้ ปู
กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเกาะนางค้าเหนือ ต.เกาะนางค้า อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
(12774) 12774 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง, ปรับปรุงบริเวณโรงเรียนถมดินโรงเรียนวัดพรุพอ้ ต.โคกทราย อ.ป่า
บอน จ.พัทลุง
(12775) 12775 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านควนนกหว้า ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
(12776) 12776 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 202/26 งานหลังคา,บ้านพักครู แบบ สปช 301/26 งาน
หลังคา งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านยางขาคีม ต.ทุง่ นารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
(12777) 12777 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานหลังคาโรงเรียนบ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) ต.เขาชัยสน อ.
เขาชัยสน จ.พัทลุง
(12778) 12778 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง รางรับน้้าฝนโรงเรียนอนุบาลกงหรา ต .
คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
(12779) 12779 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 งานหลังคา, ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน ถมดินโรงเรียน
บ้านควนอินนอโม ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
(12780) 12780 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดรัตนวราราม ต .ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.
พัทลุง
(12781) 12781 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร (ห้องสมุด) งานหลังคา รางรับน้้าฝน งานทาสีโรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทร
ประดิษฐ์) ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
(12782) 12782 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ 401 (6 ที)่ งานหลังคา งานพืน้ ทางเท้า งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง ผนังบุกระเบือ้ ง ผนังอิฐ
บล็อก งานทาสีโรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
(12783) 12783 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าห้องส้วม งานประตู งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนอุปกรณ์โถปัสสาวะโรงเรียนวัดตะโหมด
(หมุนคณานุสรณ์) ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
(12784) 12784 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านพูด กรป .กลาง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
(12785) 12785 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 203/26 งานเพดาน งานทาสี โรงเรียนบ้านต้นประดู่ ต.ชะรัด อ.กงหรา
จ.พัทลุง
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(12786) 12786 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 206/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ต.นาปะขอ
อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
(12787) 12787 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านควนหมอทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
(12788) 12788 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต , เปลี่ยนกระจกช่องแสงอาคารเรียนโรงเรียนวัดท่านางพรหม ต.ควนขนุน อ.เขา
ชัยสน จ.พัทลุง
(12789) 12789 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดโตนด ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
(12790) 12790 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ สนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดปัณณาราม ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
(12791) 12791 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วลวดหนามโรงเรียนวัดพังกิ่ง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
(12792) 12792 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดควนเคี่ยม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
(12793) 12793 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ต.ป่าบอน อ.ป่า
บอน จ.พัทลุง
(12794) 12794 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ สนามกีฬาโรงเรียนวัดพระเกิด ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
(12795) 12795 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านทุง่ คลองควาย ต .ทุง่ นารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
(12796) 12796 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านโคกทราย ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
(12797) 12797 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ สนาม ปูบล็อกโรงเรียนวัดเขาวงก์ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
(12798) 12798 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านทะเลเหมียง ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
(12799) 12799 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนวัดควนเพ็ง ต.ควนเพ็ง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
(12800) 12800 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านน้้าตก ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
(12801) 12801 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านม่วงทวน ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
(12802) 12802 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านท่าเชียด ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
(12803) 12803 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบ้านพรุนายขาว ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
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12804 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดลอน ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
12805 ปรับปรุงบริเวณสนามฟุตบอล ถมดินและหินคลุกโรงเรียนบ้านป่าแก่ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
12806 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านท่าลาด ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
12807 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านควนแหวง ต.ควนแหวง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
12808 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนวัดป่าบอนต่้า ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
12809 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบ้านเกาะนางค้า ต.เกาะนางค้า อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
12810 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน และปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณโดยรอบส้านักงานโรงเรียนสพป.พัทลุง เขต 2 ต.
แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
12811 อาคารเอนกประสงค์ เทพืน้ และปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร
จ.พิจิตร
12812 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีพลาสติก และทาสีน้ามันโรงเรียนวัดดงป่าค้า ต.ดงกลาง อ.เมือง
พิจิตร จ.พิจิตร
12813 อาคารอเนกประสงค์ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บ้ารุง ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
12814 อาคารเรียน ป.1 ข ใต้ถุนสูง 3 ห้องเรียน และอาคารเรียน แบบ 105/29 6 ห้องเรียนโรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม
ต.ก้าแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
12815 อาคารอเนกประสงค์ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนอนุบาลสามง่าม ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
12816 โรงฝึกงานแบบกรมสามัญ เทพืน้ ค.ส.ล. ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.
พิจิตร
12817 อาคารอเนกประสงค์ เทพืน้ ค.ส.ล.รอบอาคารโรงเรียนบ้านโนนทอง ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
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(12818) 12818 รั้วลวดตาข่ายฐานราก ไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร
(12819) 12819 อาคารอเนกประสงค์ แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบซิงค์โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
(12820) 12820 อาคารอเนกประสงค์ เทพืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

100,000
100,000
150,000

(12821) 12821 รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนวัดจระเข้ผอม ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร
(12822) 12822 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 (4 ห้องเรียน) พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ และอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 (3
ห้องเรียน) กันสาดเมทัลซีสโครงเหล็กโรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
(12823) 12823 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 (4 ห้องเรียน) พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านนิคม ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี
จ.พิจิตร
(12824) 12824 อาคาร แบบ สปช.105/29 และ อาคาร แบบ สปช.2/28 เปลี่ยนประตูบานทึบไม้สัก โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน
ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
(12825) 12825 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานติดตั้งประตูบา้ นเลื่อนอลูมิเนียม หน้าต่าง กระจกสีชา และงานทาสีภายใน
โรงเรียนบ้านป่าแซง ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
(12826) 12826 รั้วลวดตาข่าย ฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบ้านวังทับยา ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
(12827) 12827 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ทาสีน้ามันโรงเรียนบ้านเนินพยอม ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
(12828) 12828 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ผนังไม้ และทาสีน้ามันโรงเรียนวัดเนินปอ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
(12829) 12829 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 กันสาดเมทัลซีสโครงเหล็ก และปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองหูช้าง ต.
บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
(12830) 12830 อาคารอเนกประสงค์ หลังคาแผ่นเหล็ก และอาคาร ป.1 ฉ ประตูบานทึบไม้สักโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้า
ปล้อง ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
(12831) 12831 อาคารเรียนอนุบาล ฝ้ายิบซั่มบอร์ด และทาสีพลาสติกโรงเรียนวัดโนนป่าแดง ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

100,000
150,000

(12832) 12832 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข (7 ห้องเรียน) สีน้ามัน และยูริเทนโรงเรียนวัดวังมะเดื่อ ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

100,000

(12833) 12833 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26, แบบ สปช.105/29 , แบบ ป.1 ข และ ห้องสมุด เทพืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนบ้าน
หนองขาว ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
(12834) 12834 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 กันสาดเมทัลซีสโครงเหล็กโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

150,000

(12835) 12835 อาคารประกอบ (โรงอาหาร) ฝ้าแผ่นเรียบยิปซั่มบอร์ด และทาสีน้าพลาสติกโรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) ต.
ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
(12836) 12836 อาคารโรงอาหารสร้างเอง พืน้ ปูกระเบือ้ งเซรามิคโรงเรียนบึงบัวพิทยาคม ต .บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
(12837) 12837 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 6 ห้องเรียน แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ ผนังก่ออิฐ ท่อเหล็ก บานหน้าต่างไม้สัก
และประตูเหล็กโรงเรียนบ้านบัวยาง ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
(12838) 12838 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีพลาสติก ปูกระเบือ้ งเคลือบ และอาคารเรียน แบบ ป.1 ข ทาสีน้ามัน
โรงเรียนวัดโนนสะเดา ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
(12839) 12839 อาคารเรียน ป.1 ข ทาสีน้ามัน กันสาด และฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์ ส้วม สพฐ.4 ทาสีน้ามัน โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ
ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
(12840) 12840 บ้านพักครู เปลี่ยนเสา เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านสายค้าโห้ ต.สายค้าโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
(12841) 12841 อาคารเรียน แบบ สปช.004 พืน้ เสาธงชาติ อาคารเอนกประสงค์ แบบ 202/26 บ้านพักครู และส้วม สปช. พืน้ ปู
กระเบือ้ งโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

100,000

150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000

100,000

150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 524

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(12842) 12842 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 8 ห้องเรียน (ห้องดนตรี) และโรงอาหาร (ห้องคหกรรม) พืน้ ปูกระเบือ้ ง และฝ้า
ยิบซั่มบอร์ดโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
(12843) 12843 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข และ อาคาร แบบ 017 ฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1)
ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
(12844) 12844 ฝ้าเพดานห้องประชุมและห้องสมุดโรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
(12845) 12845 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับ
ช้าง จ.พิจิตร
(12846) 12846 ลานกีฬาเอนกประสงค์ พืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนวัดท่าบัวทอง ต.โพธิ์ปะทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
(12847) 12847 อาคารเรียน (มิตรภาพ) พืน้ ไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
(12848) 12848 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข กันสาดแผ่นเหล็กรีดลอน พร้อมโครงสร้างเหล็กโรงเรียนบ้านหนองพระ ต.หนองพระ อ.
วังทรายพูน จ.พิจิตร
(12849) 12849 อาคารเรียน พืน้ ค.ส.ล. เหล็กตะแกรงส้าเร็จรูปโรงเรียนบ้านมาบกระเปา ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
(12850) 12850 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ผนังยิบซั่มบอร์ด ฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์ และหน้าต่างบานทึบไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนชุมชนวัด
หนองลากฆ้อน ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
(12851) 12851 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ฝ้าเพดาน กระเบือ้ งแผ่นเรียบหนา และทาสีโรงเรียนวัดเขารูปช้าง ต.ดงป่าค้า อ.
เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
(12852) 12852 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 4 ห้องเรียน พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีน้ามันโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ต.เนินสว่าง
อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
(12853) 12853 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดท่าข่อย ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
(12854) 12854 ห้องคหกรรม พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

150,000

(12855) 12855 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม ต.บ้านบุง่ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

150,000

(12856) 12856 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข (2 ห้องเรียน) เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนวัดดงชะพลู ต.
คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
(12857) 12857 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ใต้ถุนสูง 3 ห้องเรียน พืน้ ไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านมาบฝาง ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

100,000

(12858) 12858 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ทาสีน้าอะคีริค และปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านยางตะพาย ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.
พิจิตร
(12859) 12859 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเงาโรงเรียนชุมชนบ้านก้าแพงดิน ต.ก้าแพงดิน อ.สามง่าม
จ.พิจิตร
(12860) 12860 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข และอาคารประกอบ ทาสีน้ามัน ส้าหรับงานไม้โรงเรียนบ้านปากดง ต.สากเหล็ก อ.สาก
เหล็ก จ.พิจิตร
(12861) 12861 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. เหล็กตะแกรงส้าเร็จรูปโรงเรียนบ้านทุง่ โม่ง ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

150,000

(12862) 12862 อาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง แบบ ป.1 ข แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนวัดบ้านนา ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี
จ.พิจิตร
(12863) 12863 อาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง แบบ ป.1 ฉ แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบ้านหนองริ้น ต.วังโมกข์ อ.วชิร
บารมี จ.พิจิตร
(12864) 12864 โรงฝึกงาน แบบ 313 ฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์ สีน้าพลาสติก และสีน้ามันโรงเรียนบ้านหัวดง ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.
พิจิตร

100,000
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100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000

100,000

150,000
100,000
100,000

100,000
150,000

หน ้าที่ 525

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(12865) 12865 อาคารเอนกประสงค์ ฝ้าแผ่นเรียบยิปซั่มบอร์ด สีน้าพลาสติก และประตูเหล็กม้วนเคลือบสีโรงเรียนบ้านทุง่ ส้าราญ
ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
(12866) 12866 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านมาบแฟบ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
(12867) 12867 พืน้ ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เหล็กตะแกรงส้าเร็จรูปโรงเรียนวัดหนองหลุม ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
(12868) 12868 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข 6 ห้องเรียน ทาสีน้าอะครีลิคโรงเรียนวัดหนองจิกเภา ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.
พิจิตร
(12869) 12869 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ใต้ถุนสูง ซ่อมแซมพืน้ ค.ส.ล.0.10 ม. เหล็กตะแกรงวายเมท 4 มม.โรงเรียนบ้านเนินยาว
ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
(12870) 12870 ถนนคอนกรีต ค.ส.ล. หนา 0.13 ม. ก.3 ม. เหล็กตะแกรงส้าเร็จรูป 4 มม.โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม ต.หนอง
ปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
(12871) 12871 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทกั ษ์) ต.รังนก อ.สามง่าม จ.
พิจิตร
(12872) 12872 อาคารเอนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
(12873) 12873 อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
(12874) 12874 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข หลังคากระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนบ้านสายดินแดง ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
(12875) 12875 ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.80x1.20 ม.โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.
พิจิตร
(12876) 12876 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข และ แบบ สปช.102/26 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ผนัง ทาสีน้าพลาสติก และสีน้ามัน
โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก ต.ไผ่อบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
(12877) 12877 โรงอาหาร/ห้องสมุด พืน้ ปูกระเบือ้ งลอนคู่ และกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดเนินพยอม ต .ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์
ประทับช้าง จ.พิจิตร
(12878) 12878 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
(12879) 12879 หลังคากันสาดด้านหน้าอาคารเรียน โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
(12880) 12880 พืน้ ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. เหล็กตะแกรงส้าเร็จรูป 4 มม.โรงเรียนวัดวังแดง ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
(12881) 12881 พืน้ ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เหล็กตะแกรงส้าเร็จรูป 4 มม.โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

100,000

(12882) 12882 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข จ้านวน 4 ห้องเรียน ประตู หน้าต่าง ฝ้ายิปซั่มบอร์ด สีน้าพลาสติก และปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านท่ากระดาน ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
(12883) 12883 อาคารเรียน แบบ 017 ก จ้านวน 6 ห้องเรียน ฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์ สีน้าอะคีริค และสีน้ามันโรงเรียนวัดหนอง
ปล้อง สาขาวัดหนองปลาหมอ(มิตรภาพ 215) ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
(12884) 12884 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข จ้านวน 8 ห้องเรียน ดีดเสาอาคารพร้อมฐานราก อาคารเอนกประสงค์ ทาสีน้าอะคีริค
โรงเรียนวัดหนองปล้อง ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
(12885) 12885 ซ่อมแซมบ้านพักครู แบบองค์การฯโรงเรียนวัดหนองหลวง ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
(12886) 12886 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ใต้ถุนสูง อาคารเอนกประสงค์แบบสามัญ 312 กระเบือ้ งลอนคู่ สีน้าพลาสติกโรงเรียน
บ้านน้อย ต.สายค้าโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
(12887) 12887 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ห้องสมุด ซ่อมแซมพืน้ ทาสีน้าพลาสติก พืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านหนองสะแก ต.
เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
(12888) 12888 พืน้ ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เหล็กตะแกรงส้าเร็จรูป 4 มม.โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

100,000

(12889) 12889 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข พืน้ ไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนวัดบ้านไร่ ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร

150,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
200,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
149,900
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100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 526

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(12890) 12890 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 กันสาดเมทัลซีสโครงเหล็ก และพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองโสน ต.หนอง
โสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
(12891) 12891 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ใต้ถุนสูง เปลี่ยนเสา ค.ส.ล. และทาสีน้าพลาสติกโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ต.ท่าเยี่ยม อ.
สากเหล็ก จ.พิจิตร
(12892) 12892 ซ่อมแซมสนามบาสเกตบอล และ สนามวอลเลย์บอล คอนกรีต โครงสร้างดิน โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน ต .
คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
(12893) 12893 อาคารห้องคหกรรม (โรงอาหาร) พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านไดชุมแสง ต.บ้านบุง่ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

150,000

(12894) 12894 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 แผ่นเหล็กกันสาดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนวัดหนองนาด้าพิทยา ต.หัวดง อ.
เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
(12895) 12895 อาคารเรียน แบบ รย 103/2537 ห้องสมุด พืน้ ค.ส.ล. พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดฆะมัง ต.ฆะมัง อ.เมือง
พิจิตร จ.พิจิตร
(12896) 12896 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ห้องพลศึกษา และโรงฝึกงาน พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนบ้านเนินขวาง ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
(12897) 12897 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2517 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2521 ลานเอนกประสงค์ อาคารเอนกประสงค์ สปช.
202/26 เมทัลซีท ฝ้ากระเบือ้ ง และพืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนวัดบ้านไผ่ทา่ โพใต้ ต.ไผ่ทา่ โพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

100,000

(12898) 12898 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุง่ ใหญ่) ต.ทุง่ ใหญ่ อ.โพธิ์
ประทับช้าง จ.พิจิตร
(12899) 12899 อาคารห้องคหกรรม (โรงอาหาร) พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดบ้านหนองไผ่ สาขาบ้านดงสว่าง ต .สายค้าโห้ อ.
เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
(12900) 12900 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ กระเบือ้ งลอนคู่ โรงเรียนวัดหนองไผ่ ต.บ้านบุง่ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
(12901) 12901 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีน้าพลาสติกโรงเรียนวัดคลองโนน ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

150,000

(12902) 12902 อาคารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัยแบบสร้างเอง พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ และสีน้าพลาสติกโรงเรียนวัดวัง
ตะขบ ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
(12903) 12903 อาคารเอนกประสงค์ 205/26 ใต้ถุนสูง ประตู หน้าต่าง ติดตั้งกรอบอลูมิเนียม กระจกสีชาโรงเรียนวัดดงกลาง ต.
ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
(12904) 12904 พืน้ ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เหล็กตะแกรงส้าเร็จรูป 4 มม.โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.วังทราย
พูน จ.พิจิตร
(12905) 12905 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ แผงบังแดด และเทพืน้ ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. เหล็กตะแกรงส้าเร็จรูป 4 มม.โรงเรียนวัดป่า
มะคาบ(สามัคคีพทิ ยาคาร) ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
(12906) 12906 พืน้ ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เหล็กตะแกรงส้าเร็จรูป 4 มม. และพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านสวนแตง
ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
(12907) 12907 พืน้ ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เหล็กตะแกรงส้าเร็จรูป 4 มม.โรงเรียนบ้านนาพิบลู พิทยา ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์
ประทับช้าง จ.พิจิตร
(12908) 12908 พืน้ ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เหล็กตะแกรงส้าเร็จรูป 4 มม.โรงเรียนบ้านหนองขานาง ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับ
ช้าง จ.พิจิตร
(12909) 12909 หลังคากันสาดด้านหน้าอาคารเรียน แผ่นเหล็กรีดรอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบึงสีไฟ ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.
พิจิตร
(12910) 12910 รั้วมาตรฐาน ไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบ้านหนองจั่ว ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
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หน่วย : บาท

รายการ
(12911) 12911 อาคารเอนกประสงค์ กระเบือ้ งลอนคู่ สีพลาสติก และพืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ต.วังทับไทร อ.สาก
เหล็ก จ.พิจิตร
(12912) 12912 พืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก กันสาดเมทัลซีสโครงเหล็กโรงเรียนบ้านยางสามต้น สาขาบ้านดงพลับ ต.หนองพระ อ.วัง
ทรายพูน จ.พิจิตร
(12913) 12913 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ฝ้ายิบซั่มบอร์ด และทาสีน้าพลาสติกโรงเรียนบ้านยางสามต้น ต.หนองพระ อ.วังทราย
พูน จ.พิจิตร
(12914) 12914 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข 2/6 อาคารเอนกประสงค์ แบบสามัญ 312 อาคารแหล่งเรียนรู้ เทพืน้ คอนกรีตเสริม
เหล็กโรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู)่ ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
(12915) 12915 พืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เหล็กตะแกรงส้าเร็จรูป 4 มม.โรงเรียนบ้านห้วยน้อย ต.ทุง่ ใหญ่ อ.
โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
(12916) 12916 อาคารเรียน 2 สปช.2/28 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
(12917) 12917 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 กระเบือ้ งลอนคู่ และอาคารเรียน แบบ ป.1 ข สีน้ามันโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด
ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
(12918) 12918 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์ และพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เหล็ก
ตะแกรงส้าเร็จรูป 4 มม.โรงเรียนบ้านหนองพง ต.ทุง่ ใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
(12919) 12919 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข พืน้ ไม้เนือ้ แข็ง , พืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก พืน้ ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เหล็กตะแกรง
ส้าเร็จรูป 4 มม.โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์) ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
(12920) 12920 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ และกั้นห้อง 4 ห้องโรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพทิ ยาคาร)
สาขาบ้านสระสาลี ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
(12921) 12921 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด, ทาสีน้าพลาสติก และเปลี่ยนประตูบานทึบโรงเรียนบ้านยาง
นกกระทุง ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
(12922) 12922 อาคารส้านักงาน ห้องประชุม ท้าฝ้า , ทาสี, ท้าผนัง, หน้าต่าง, ประตู และปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนสพป.พิจิตร เขต
1 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
(12923) 12923 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านวังกะทะ ต .วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ
จ.พิจิตร
(12924) 12924 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดวังเรือน ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.
พิจิตร
(12925) 12925 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) ต.วังงิ้วใต้ อ.ดง
เจริญ จ.พิจิตร
(12926) 12926 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวังก้านเหลือง ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.
พิจิตร
(12927) 12927 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.
พิจิตร
(12928) 12928 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านวังบงค์ ต.ส้านักขุนเณร อ.ดงเจริญ
จ.พิจิตร
(12929) 12929 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดวังหินแรง ต .ส้านักขุนเณร อ.ดง
เจริญ จ.พิจิตร
(12930) 12930 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหนองง้าว ต.ส้านักขุนเณร อ.ดง
เจริญ จ.พิจิตร
(12931) 12931 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนส้านักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทศิ ) ต.
ส้านักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
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หน่วย : บาท

รายการ
(12932) 12932 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านไดลึก ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.
พิจิตร
(12933) 12933 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดใหม่วังหว้า ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.
พิจิตร
(12934) 12934 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนห้วยพุกวิทยา ต .ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.
พิจิตร
(12935) 12935 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทศิ ) ต.ห้วยร่วม อ.
ดงเจริญ จ.พิจิตร
(12936) 12936 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหนองสนวน ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ
จ.พิจิตร
(12937) 12937 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหนองสองห้อง ต .ห้วยร่วม อ.ดง
เจริญ จ.พิจิตร
(12938) 12938 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดคลองแขก ต .คลองคูณ อ.ตะพานหิน
จ.พิจิตร
(12939) 12939 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดคลองคูณ ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน
จ.พิจิตร
(12940) 12940 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดวังไคร้ ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.
พิจิตร
(12941) 12941 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดต้นชุมแสง ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน
จ.พิจิตร
(12942) 12942 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ ต.งิ้วราย
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
(12943) 12943 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ต .ดงตะขบ
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
(12944) 12944 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหนองคล่อ ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน
จ.พิจิตร
(12945) 12945 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดใหม่ส้าราญ ต.ดงตะขบ อ.ตะพาน
หิน จ.พิจิตร
(12946) 12946 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดเทวประสาท ต.ตะพานหิน อ.
ตะพานหิน จ.พิจิตร
(12947) 12947 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดพฤกษะวันโชติการาม ต.ตะพานหิน
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
(12948) 12948 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านบึงประดู่ ต .ทับหมัน อ.ตะพานหิน
จ.พิจิตร
(12949) 12949 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดทับปรู ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.
พิจิตร
(12950) 12950 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดทับหมัน ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน
จ.พิจิตร
(12951) 12951 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านไดกระพังปลา ต .ไผ่หลวง อ.
ตะพานหิน จ.พิจิตร

จานวนเงิน
150,000
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100,000
100,000
100,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 529

หน่วย : บาท

รายการ
(12952) 12952 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดคลองข่อย ต .ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน
จ.พิจิตร
(12953) 12953 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสามบึงบาตร ต .วังส้าโรง อ.
ตะพานหิน จ.พิจิตร
(12954) 12954 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเนินทราย ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน
จ.พิจิตร
(12955) 12955 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง ต .หนอง
พยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
(12956) 12956 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดป่าแดง ต .หนองพยอม อ.ตะพานหิน
จ.พิจิตร
(12957) 12957 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหนองแก ต.หนองพยอม อ.ตะพาน
หิน จ.พิจิตร
(12958) 12958 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (หนองพยอม) ต.
หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
(12959) 12959 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านห้วงสลิด ต .ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน
จ.พิจิตร
(12960) 12960 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดคลองทองหลาง ต .ห้วยเกตุ อ.
ตะพานหิน จ.พิจิตร
(12961) 12961 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดธงไทยยาราม ต .ห้วยเกตุ อ.ตะพาน
หิน จ.พิจิตร
(12962) 12962 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ต.ห้วยเกตุ อ.
ตะพานหิน จ.พิจิตร
(12963) 12963 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองหวาย ต .วังส้าโรง อ.ตะพาน
หิน จ.พิจิตร
(12964) 12964 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบึงน้้ากลัด ต.วังส้าโรง อ.ตะพานหิน
จ.พิจิตร
(12965) 12965 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดวังส้าโรง ต.วังส้าโรง อ.ตะพานหิน
จ.พิจิตร
(12966) 12966 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ต.วังหลุม อ.
ตะพานหิน จ.พิจิตร
(12967) 12967 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดเขารวก ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.
พิจิตร
(12968) 12968 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดสัตตวนาราม ต.วังหลุม อ.ตะพาน
หิน จ.พิจิตร
(12969) 12969 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดท่าปอ ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.
พิจิตร
(12970) 12970 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดยางคลี ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.
พิจิตร
(12971) 12971 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดวังหว้า ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.
พิจิตร

จานวนเงิน
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(12972) 12972 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดโพธิ์ลอย ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน
จ.พิจิตร
(12973) 12973 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนสพป.พิจิตร เขต 2 ต.ห้วยเกตุ อ.
ตะพานหิน จ.พิจิตร
(12974) 12974 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)
ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
(12975) 12975 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเขาโล้น ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ
จ.พิจิตร
(12976) 12976 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับ
คล้อ จ.พิจิตร
(12977) 12977 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ด้ารง ต.เขาเจ็ดลูก อ.
ทับคล้อ จ.พิจิตร
(12978) 12978 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดใดวน ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.
พิจิตร
(12979) 12979 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับ
คล้อ จ.พิจิตร
(12980) 12980 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเขานกยูง ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ
จ.พิจิตร
(12981) 12981 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเขาพระ ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.
พิจิตร
(12982) 12982 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองจะปราบ ต.เขาทราย อ.ทับ
คล้อ จ.พิจิตร
(12983) 12983 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดเขาทราย ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.
พิจิตร
(12984) 12984 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดล้าประดา ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.
พิจิตร
(12985) 12985 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดวังแดง ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.
พิจิตร
(12986) 12986 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดวังหินเพลิง ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ
จ.พิจิตร
(12987) 12987 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง ต .ทับคล้อ อ.ทับ
คล้อ จ.พิจิตร
(12988) 12988 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ต .ทับคล้อ อ.ทับ
คล้อ จ.พิจิตร
(12989) 12989 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดชัยศรี ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

100,000

(12990) 12990 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดป่าเรไร ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.
พิจิตร
(12991) 12991 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม ต.ทับคล้อ อ.ทับ
คล้อ จ.พิจิตร
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100,000

หน ้าที่ 531

หน่วย : บาท

รายการ
(12992) 12992 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
จ.พิจิตร
(12993) 12993 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
จ.พิจิตร
(12994) 12994 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
ทับคล้อ จ.พิจิตร
(12995) 12995 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
คล้อ จ.พิจิตร
(12996) 12996 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
พิจิตร
(12997) 12997 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
จ.พิจิตร
(12998) 12998 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
พิจิตร
(12999) 12999 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
พิจิตร
(13000) 13000 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
พิจิตร
(13001) 13001 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
พิจิตร
(13002) 13002 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
พิจิตร
(13003) 13003 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
พิจิตร
(13004) 13004 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
(13005) 13005 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
ราง จ.พิจิตร
(13006) 13006 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
ราง จ.พิจิตร
(13007) 13007 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
นาราง จ.พิจิตร
(13008) 13008 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
ราง จ.พิจิตร
(13009) 13009 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
ราง จ.พิจิตร
(13010) 13010 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
ราง จ.พิจิตร
(13011) 13011 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

จานวนเงิน

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหนองน้้าเต้า ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลทับคล้อ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ

150,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนท้ายทุง่ ราษฎร์วิทยาคาร ต .ท้ายทุง่ อ.

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านคลองห้วยหลัว ต .ท้ายทุง่ อ.ทับ

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเนินม่วง ต.ท้ายทุง่ อ.ทับคล้อ จ.

99,800

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองจอก ต .ท้ายทุง่ อ.ทับคล้อ

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดเขาส้าน ต.ท้ายทุง่ อ.ทับคล้อ จ.

99,500

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดไดอีเผือก ต.ท้ายทุง่ อ.ทับคล้อ จ.

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดน้้าเคือง ต.ท้ายทุง่ อ.ทับคล้อ จ.

99,700

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบางเบน ต.ท้ายทุง่ อ.ทับคล้อ จ.

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดวังกระชัน ต.ท้ายทุง่ อ.ทับคล้อ จ.

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนสี่แยกเขาดิน ต.ท้ายทุง่ อ.ทับคล้อ จ.

150,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านทุง่ พรหมทอง 'ราษฎร์สามัคคี' ต.

150,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย ต .บางลาย อ.บึงนา

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ ต .บางลาย อ.บึงนา

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ ต .บางลาย อ.บึง

150,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองแขม ต .บึงนาราง อ.บึงนา

150,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล ต .บึงนาราง อ.บึงนา

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง ต .บึงนาราง อ.บึงนา

150,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านทุง่ ทอง ต .โพทะเล-บรรพตพิสัย

149,100

หน ้าที่ 532

หน่วย : บาท

รายการ
(13012) 13012 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 ต.โพธิ์
ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
(13013) 13013 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านบึงลี ต .โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง
จ.พิจิตร
(13014) 13014 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านวังพร้าว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง
จ.พิจิตร
(13015) 13015 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) ต.ห้วย
แก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
(13016) 13016 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านบึงทับจั่น 'ทศอุปถัมภ์' ต.แหลมรัง
อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
(13017) 13017 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง ต .แหลมรัง อ.บึงนาราง
จ.พิจิตร
(13018) 13018 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านแหลมรัง 'ราษฎร์บ้ารุง' ต.แหลมรัง
อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
(13019) 13019 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดห้วยเรียงใต้ ต.วังกรด อ.บางมูลนาก
จ.พิจิตร
(13020) 13020 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดมะกอกงอ ต .วังตะกู อ.บางมูลนาก
จ.พิจิตร
(13021) 13021 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดล้าประดาเหนือ ต.วังตะกู อ.บางมูล
นาก จ.พิจิตร
(13022) 13022 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดวังตะกู ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.
พิจิตร
(13023) 13023 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม
ต.วังส้าโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
(13024) 13024 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวังส้าโรง ต.วังส้าโรง อ.บางมูลนาก จ.
พิจิตร
(13025) 13025 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหนองกอไผ่ ต.วังส้าโรง อ.บางมูล
นาก จ.พิจิตร
(13026) 13026 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลอ้าเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)
ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
(13027) 13027 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้ารุงราษฎร์วิทยาคม ต.หอไกร อ.บาง
มูลนาก จ.พิจิตร
(13028) 13028 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหอไกร ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.
พิจิตร
(13029) 13029 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง ต.เนินมะกอก อ.
บางมูลนาก จ.พิจิตร
(13030) 13030 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านวังทองราษฎร์สามัคคี ต.เนิน
มะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
(13031) 13031 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ ต .บางไผ่ อ.
บางมูลนาก จ.พิจิตร

จานวนเงิน
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 533

หน่วย : บาท

รายการ
(13032) 13032 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
มูลนาก จ.พิจิตร
(13033) 13033 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
พิจิตร
(13034) 13034 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
พิจิตร
(13035) 13035 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
จ.พิจิตร
(13036) 13036 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
นาก จ.พิจิตร
(13037) 13037 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
(13038) 13038 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
บางมูลนาก จ.พิจิตร
(13039) 13039 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
จ.พิจิตร
(13040) 13040 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
มูลนาก จ.พิจิตร
(13041) 13041 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
นาก จ.พิจิตร
(13042) 13042 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
นาก จ.พิจิตร
(13043) 13043 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
นาก จ.พิจิตร
(13044) 13044 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
จ.พิจิตร
(13045) 13045 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
(13046) 13046 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
จ.พิจิตร
(13047) 13047 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
ขมิน้ อ.โพทะเล จ.พิจิตร
(13048) 13048 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
พิจิตร
(13049) 13049 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
จ.พิจิตร
(13050) 13050 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
จ.พิจิตร
(13051) 13051 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

จานวนเงิน

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนพฤกษวนารามวิทยา ต.บางไผ่ อ.บาง

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดท่าหอย ต .บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดโพธิ์แดน ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดวังน้้าเต้า ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา ต.บางไผ่ อ.บางมูล

150,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทศิ ) ต.บางมูลนาก

200,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ต.บางมูลนาก อ.

200,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนภูมิวิทยา ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดล้าประดากลาง ต.ล้าประดา อ.บาง

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดล้าประดาใต้ ต.ล้าประดา อ.บางมูล

150,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษา ต.วังกรด อ.บางมูล

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง ต .วังกรด อ.บางมูล

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ต.ทะนง อ.โพทะเล

150,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านน้้าผึ้ง 'วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์' ต.

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองตะแบก ต .ทะนง อ.โพทะเล

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด ต.ท่า

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านทุง่ ใหญ่ ต .ท่าขมิน้ อ.โพทะเล จ.

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านท่าขมิน้ ต .ท่าขมิน้ อ.โพทะเล

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว ต .ท่าขมิน้ อ.โพทะเล

150,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเนินแค ต.ท่านัง่ อ.โพทะเล จ.พิจิตร

100,000

หน ้าที่ 534

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(13052) 13052 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านวังแดง ต .ท่านัง่ อ.โพทะเล จ.พิจิตร

100,000

(13053) 13053 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านท่านัง่ ต .ท่านัง่ อ.โพทะเล จ.
พิจิตร
(13054) 13054 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดทับทิม ต .ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร

149,900

(13055) 13055 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหลวง ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร

100,000

(13056) 13056 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
พิจิตร
(13057) 13057 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
พิจิตร
(13058) 13058 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
พิจิตร
(13059) 13059 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
จ.พิจิตร
(13060) 13060 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โพทะเล จ.พิจิตร
(13061) 13061 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ ต.ท้ายน้้า อ.โพทะเล จ.

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านปากน้้า ต.ท้ายน้้า อ.โพทะเล จ.

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองบัว ต .ท้ายน้้า อ.โพทะเล จ.

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้้า ต .ท้ายน้้า อ.โพทะเล

150,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านบางพล้อ -ยางหลวง ต.ท่าเสา อ.

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านยี่มยุ่ ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร

100,000

(13062) 13062 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
จ.พิจิตร
(13063) 13063 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
พิจิตร
(13064) 13064 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
จ.พิจิตร
(13065) 13065 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร
(13066) 13066 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อ.โพทะเล จ.พิจิตร
(13067) 13067 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
จ.พิจิตร
(13068) 13068 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
พิจิตร
(13069) 13069 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ ต .ท่าเสา อ.โพทะเล

98,400

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านพังน้อย ต .ท่าเสา อ.โพทะเล จ.

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านหนองดง ต .ท่าเสา อ.โพทะเล

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) ต.

150,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองไผ่ -มาบชุมแสง ต.บางคลาน

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดคงคาราม ต .บางคลาน อ.โพทะเล

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านน้อย ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.

150,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.โพทะเล จ.พิจิตร

100,000

(13070) 13070 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนบ้านทุง่ น้อย ต .โพทะเล อ.
โพทะเล จ.พิจิตร
(13071) 13071 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านคลองตางาว ต .โพทะเล อ.โพทะเล
จ.พิจิตร

100,000

150,000
100,000

หน ้าที่ 535

หน่วย : บาท

รายการ
(13072) 13072 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
พิจิตร
(13073) 13073 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร
(13074) 13074 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร
(13075) 13075 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
พิจิตร
(13076) 13076 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
จ.พิจิตร
(13077) 13077 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

จานวนเงิน

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านท่าบัว ต .โพทะเล อ.โพทะเล จ.

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านวังตายศ 'ราษฎร์สามัคคี' ต.

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านตาล 'ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร' ต.

100,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดโพทะเล ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.

150,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลโพทะเล ต.โพทะเล อ.โพทะเล

200,000

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดขวาง ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร

100,000

(13078) 13078 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดพร้าว ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร

150,000

(13079) 13079 1.หลังคาเมทัสชีทพร้อมอุปกรณ์
2.ฝ้าเพดานกระเบือ้ งใยหิน พร้อมทาสี
3.ทาสีน้าพลาสติกโรงเรียนบ้านห้วยชัน ต.ท่านางงาม อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

100,000

(13080) 13080 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก
1.เปลี่ยนฝาไม้
2.เปลี่ยนเพดานฝ้าพร้อมอุปกรณ์
3.ประตูไม้พร้อมวงกบ ขนาด .80x2.00 ม.
4.เชิงชายไม้เฌอร่า ขนาด 6x0.5
5.ฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์ใยหินพร้อมอุปกรณ์
6.ทาสีน้าพลาสติกโรงเรียนวัดยางเอน สาขาบ้านคลองหนองเหล็ก ต. อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

150,000

(13081) 13081 1.ฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์ใยหินพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดพิกุลทอง ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
(13082) 13082 1.ปูพนื้ โรงอาหาร ด้วยกระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
(13083) 13083 1.ติดตั้งตาข่ายเหล็กพร้อมโครงเหล็ก
2.ทาสีน้าพลาสติก
3.เทพืน้ คสล. หนา 0.15 ม.พร้อมปูกระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนวัดบ้านไร่ ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

100,000

(13084) 13084 1.ฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์ใยหินพร้อมอุปกรณ์
2.ทาสีน้ามัน
3.ทาสีน้าพลาสติก
โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้้ามัน ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

150,000

(13085) 13085 1.เปลี่ยนพืน้ ไม้เนือ้ แข็ง
2.เปลี่ยนวงกบไม้เนือ้ แข็ง
3.เปลี่ยนประตูไม้เนือ้ แข็ง
4.พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)์ ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

150,000

150,000
100,000

หน ้าที่ 536

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(13086) 13086 1.ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบหน้าอาคารเรียน
2.เทพืน้ คสล. หนา 0.10 ม.
3.ซ่อมแซมประตูไม้
4.ทาสีน้ามัน
โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บ้ารุง) ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

100,000

(13087) 13087 1.พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
2.ปรับปรุงสนามหน้าอาคาร(ปรับพืน้ ดิน)
3.จัดท้าป้ายชื่อโรงเรียนและป้ายยินดีต้อนรับ
4.เทพืน้ คสล.
5.ไม้ดอกไม้ประดับ (ไม้พมุ่ ขนาดใหญ่)
โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) ต.ปากโคก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

100,000

(13088) 13088 1.เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน แผ่นเมทัลชีท พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
(13089) 13089 1.ประตูรั้วเหล็ก ขนาด 2x5.55 ม.
2.ปุพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

100,000

(13090) 13090 1.เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีท พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดจอมทอง ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
(13091) 13091 1.ยกระดับพืน้ และปูกระเบือ้ งเคลือบ
2.ก่ออิฐฉาบปูนผนัง
3.ติดตั้งวงกบหน้าต่างบานเลื่อน
4.โครงหลังคาเหล็กพร้อมเสา มุงแผ่นเมทัลชีท
4.โครงหลังคาเหล็กพร้อมเสา มุงกระเบือ้ ง
5.ประตูบานไม้เนือ้ แข็ง ขนาด 1.00x2.00 ม.
6.ติดตั้งฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์ใยหินพร้อมอุปกรณ์
7.เหล็กดัดหน้าต่าง
8.ทาสีน้าพลาสติก
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

150,000

(13092) 13092 1.ฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์ใยหินพร้อมอุปกรณ์และทาสีน้าพลาสติก
2.พืน้ ระเบียงอาคารเรียน ปูกระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนวัดอรัญญิก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

150,000

(13093) 13093 1.ก่ออิฐบล็อก ฉาบปูนเรียบ ทาสีน้าพลาสติก และติดตั้งตาข่ายเหล็ก (ผนังสูง 2.40 ม.)
โรงเรียนบ้านเรียงกระดก ต.คุยม่วง อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก
(13094) 13094 เปลี่ยนฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์ใยหิน พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดท่าโก ต.บางระก้า อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก
(13095) 13095 1.ทาสีน้าพลาสติกภายใน
2.มาสีน้าพลาสติกภายนอก
โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ ต.บึงกอก อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

100,000

100,000

150,000

100,000
100,000

หน ้าที่ 537

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(13096) 13096 1.หลังคาเมทัลชีท ติดฟรอยด์กันร้อน พร้อมอุปกรณ์
2.เชิงชายไม้เฌอร่า หน้า 12 นิว้
3.ทาสีน้ามันเชิงชาย
โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

150,000

(13097) 13097 1.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. และ
สนามหน้าเสาธง
โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

150,000

(13098) 13098 1.พืน้ อาคารเรียนปูกระเบือ้ งเคลือบ
2.ทาสีน้าพลาสติก
โรงเรียนวัดจุฬามณี ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

150,000

(13099) 13099 1.ฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์ใยหินพร้อมอุปกรณ์และทาสี
2.กระเบือ้ งลอนคู่พร้อมอุปกรณ์
3.ถมดินปรับพืน้ ทีบ่ ริเวณโรงเรียน
โรงเรียนวัดท่าตะเคียน ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

100,000

(13100) 13100 1.ถมดินสนาม
2.เทพืน้ คสล. หนา 0.07 ม.
3.ติดตั้งท่อประปา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8(บ้านมะขามสูง) ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

150,000

(13101) 13101 1.บานประตูไม้สักทึบ ขนาด 0.60x2.10 ม.พร้อมอุปกรณ์
2.บานหน้าต่างไม้สักทึบ ขนาด 0.45x1.20 ม.พร้อมอุปกรณ์
3.ประตูหอ้ งน้้าไม้สักทึบ ขนาด 0.70x1.80 ม.พร้อมอุปกรณ์
4.ทาสีน้าพลาสติก ภายนอก
4.ทาสีน้าพลาสติก ภายในโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

150,000

(13102) 13102 ฝ้าเพดานกระเบือ้ งใยหิน เคร่าเหล็กซีลายพร้อมทาสี โรงเรียนนิคมบางระก้า 4(บางระก้าชนูปถัมภ์) ต.นิคมพัฒนา
อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก
(13103) 13103 ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ เคร่าเหล็กซีลายพร้อมทาสี โรงเรียนบ้านคลองน้้าเย็น ต.นิคมพัฒนา อ.บางระก้า
จ.พิษณุโลก
(13104) 13104 ฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์ใยหินหนา 4มม.พร้อมทาสี โรงเรียนวัดเนินมะคึก ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.
พิษณุโลก
(13105) 13105 1.กระเบือ้ งลอนคู่(สี) .50x1.20 ม.
2.ครอบสันโค้ง(สี)
โรงเรียนบ้านแม่ระหัน ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

100,000

(13106) 13106 1. ฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์ใยหินหนา4มม.พร้อมเคร่าไม้
2.บัวฝ้าเพดานไม้ 1.5"x2" พร้อมทาสี
3.สีน้าพลาสติก
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม ต.นิคมพัฒนา อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

150,000

(13107) 13107 1.กระเบือ้ งเคลือบขนาด 12"x12" พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ ต.บางระก้า อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

100,000

100,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 538

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(13108) 13108 1.เสา คสล. 4"x4"x2.50 ม.
2.ลวดหนาม
3.ทาสีน้ามัน
โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ ต.นิคมพัฒนา อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

150,000

(13109) 13109 1.โครงหลังคาเหล็กและมุงแผ่นเมทัสชีทพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก
(13110) 13110 1.ไม้แปขนาด 1.5"x3"x4.00 ม.
2.หลังคาเมทัสชีทหนา 0.30 มม.พร้อมอุปกรณ์
3.ไม้เชิงชายเฌอร่าขนาด 6"
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

100,000

(13111) 13111 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบขนาด 12"x12"
โรงเรียนวัดกรับพวง ต.วังอิทก อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก
(13112) 13112 1.ถนนลาดยางระบบ Double Single
โรงเรียนวัดดงโคกขาม ต.ปลักแรด อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก
(13113) 13113 1.พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ 16"x16"
โรงเรียนวัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
(13114) 13114 1.รั้ว คสล.ผนังก่ออิฐบล๊อคขนาด 3.00x1.00ม.พร้อมลูกกรงเหล็ก
โรงเรียนวัดศรีวนาราม ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
(13115) 13115 1.หลังคาเมทัสชีทพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม ต.หนองกุลา อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก
(13116) 13116 1.หลังคาเมทัสชีทปุฉนวนกันความร้อนพร้อมอุปกรณ์
2.ผนังก่ออิฐบล็อคฉาบปูนเรียบ
3.บานประตูไม้เนือ้ แข็ง-วงกบขนาด1.00x2.00ม.พร้อมอุปกรณ์
4.บานหน้าต่าง-วงกบขนาด.60x1.00ม.พร้อมอุปกรณ์
5.ประตูPVC-วงกบขนาด .70x1.80ม.พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อ้าพันอุปถัมภ์) ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

150,000

(13117) 13117 1. ฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์ใยหินหนา4มม.พร้อมเคร่าเหล็กอาบสังกะสี
โรงเรียนบ้านวังยาง ต.วังน้้าคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
(13118) 13118 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบขนาด 16"x16"
โรงเรียนวัดบ้านดง ต.คุยม่วง อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก
(13119) 13119 1. ถนน คสล.หนา0.12 ม.
โรงเรียนบ้านน้้าด้า ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
(13120) 13120 1.เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.10ม.
2.พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดอินทรีย์ ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

100,000

(13121) 13121 1.พืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.10 ม.
2.หลังคาเมทัสชีทพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนนิคมบางระก้า 2(ราษฎร์บ้ารุง) ต.นิคมพัฒนา อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

100,000

150,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 539

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(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.ทาสีน้าพลาสติก
7.ทาสีน้ามัน
8.ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ2ด้าน
9.พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดโพธิญาณ(อ.ท.ผ.อุปถัมภ์) ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

100,000

(13123) 13123 1.ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดเคร่าไม้เนือ้ แข็งพร้อมอุปกรณ์
2.เชิงชายไม้ส้าเร็จรูปพร้อมปิดลอนกระเบือ้ ง
โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

150,000

(13124) 13124 1.ฝ้าเพดานทีบาร์
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.พิษณุโลก

150,000

(13125) 13125 1.เหล็กดัดหน้าต่างขนาด .60x1.10ม.
2.เหล็กดัดหน้าต่างขนาด1.90x1.10ม.
3.ประตูไม้สนนิวซีแลนด์อบแห้งทาสีเคลือบเงา
ขนาด0.90x2.00ม. พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

100,000

(13126) 13126 1.ทาสีน้าอะครีลิค
2.ทาสีน้ามัน
โรงเรียนวัดท่าโรงตะวันตก ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

60,000

(13127) 13127 1.พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบขนาด 12"x12"
โรงเรียนวัดพรหมเกษร ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก
(13128) 13128 1.ทาสีน้าพลาสติกอะครีลิค
2.ทาสีน้ามัน
3.ทาน้้ามันรักษาเนือ้ ไม้
4.บานหน้าต่างกระจกเลื่อน ขนาด 1.20x2.40 ม.
5.บานประตูกระจก ขนาด 0.90 x1.90 ม.
โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

150,000

(13129) 13129 1.รื้อถอนฝ้าเพดาน
2.ฝ้าเพดานฉาบเรียบพร้อมเคร่าเหล็กซีลาย
3.ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ ต.หนองกุลา อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

100,000

150,000

หน ้าที่ 540

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(13130) 13130 1.ทราบถมหนา 0.30ม.
2.เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กตะแกรง หนา 0.07 ม.
3.พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดสระโคล่ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

150,000

(13131) 13131 1.รื้อถอนฝ้าเพดาน
2.ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบพร้อมเคร่าเหล็กซีลาย
โรงเรียนนิคมบางระก้า 8(หนองปลวก) ต.หนองกุลา อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

100,000

(13132) 13132 1.พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
(13133) 13133 1.พืน้ คสล.เสริมเหล็กวายเมตระยะห่าง 0.25 ม.
2.ทาสีน้าพลาสติก
โรงเรียนวัดคุยม่วง ต.คุยม่วง อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

200,000

(13134) 13134 1.หลังคาเมทัสชีทหนา 0.30 มม. พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดหนองขานาง ต.คุยม่วง อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก
(13135) 13135 1.พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
2.ผนังก่ออิฐบล็อคฉาบปูนเรียบ
3.พืน้ คสล.หนา 0.07 ม.
โรงเรียนวัดห้วงกระได ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

100,000

(13136) 13136 1.พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบพร้อมอุปกรณ์
2.ผนังก่อิฐแดงฉาบปูเรียบทัง้ 2 ด้าน
3.ทาสีน้าพลาสติก
4.เดินท่อประปา
5.ถังบ้าบัดน้้าเสียขนาด 1600 ลิตร
6.ประตูไม้เนือ้ แข็ง0.90x2.00ม.พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

150,000

(13137) 13137 1.หน้าต่างเหล็กดัด 1.10 x 4.20 ม.
2.โครงเหล็กกันแดด
3.กระเบือ้ งลอนคู่พร้อมอุปกรณ์
4.ประตูเหล็กดัดขนาด 1.00x2.00 ม.
5.ประตูเหล็กดัดขนาด 2.00x2.00 ม.
โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์ ) ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

150,000

(13138) 13138 1.ฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์แผ่นเรียบหนา 4มม.พร้อมอุปกรณ์
2.พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ 12"x12" พร้อมอุปกรณ์
3.บานประตูไม้สัก 1.00x2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

150,000

100,000

100,000

หน ้าที่ 541

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(13139) 13139 1.ประตูกระจกบานสวิงบานเลื่อน 4บาน/ชุด
2.ประตูม้วนขนาด 3.20x3.00 ม.
3.พืน้ ปูกระเบือ้ งขนาด 12"X12"
4.โครงหลังคาเหล็กพร้อมมุงหลังคาเมทัสชีทพร้อมอุปกรณ์
5.ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
6.โถส้วมแบบนัง่ ยองพร้อมระบบประปา
โรงเรียนวัดมหาวนาราม ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

200,000

(13140) 13140 1.โครงเหล็กพร้อมตาข่ายและทาสี
2.พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

150,000

(13141) 13141 1.งานฉาบผนังช้ารุด
2.ทาสีภายใน
3.ทาสีน้ามัน
โรงเรียนจ่าการบุญ ต. อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

200,000

(13142) 13142 1.หลังคาเมทัสชีทบุบฉนวนกันความร้อยพร้อมอุปกรณ์
2.เคาน์เตอร์ คสล.พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
ขนาด0.6x3.25x0.85 ม.
โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

100,000

(13143) 13143 1.ฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์ใยหินหนา 4มม.เคร่าเหล็กซีลาย
พร้อมอุปกรณ์
2.สีน้าพลาสติก
3.พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบขนาด 12"x12" พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

150,000

(13144) 13144 1.ฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์ใยหินหนา 4มม. เคร่าเหล็ก
ซีลายพร้อมอุปกรณ์และทาสี
2.มุง้ ลวดประตูขนาด .90x2.00ม.
3.มุง้ ลวดหน้าต่างขนาด1.20x1.20ม.
4.ทาสีน้าพลาสติกอะครีลิค
โรงเรียนวัดแตน ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

100,000

(13145) 13145 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนบ้านดงยาง ต.บ่อทอง อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก
(13146) 13146 1.กระเบือ้ งลอนคู่(สี) หนา 5 มม. พร้อมอุปกรณ์
2.ครอบสันกระเบือ้ งลอนคู่(สี)
โรงเรียนนิคมบ้านกร่าง(สามัคคีสงเคราะห) ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

100,000

(13147) 13147 1.ดินถมหนา 0.15 ม.
2.พืน้ คอนกรีตเสรีมเหล็ก หนา 0.07 ม.
3.โครงหลังคาเหล็กพร้อมมุงแผ่นเมทัสชีทพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

150,000

100,000

หน ้าที่ 542

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(13148) 13148 1.บันไดคอนกรีต
2.ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดพร้อมเคร่าเหล็กอาบสังกะสี
3.หลังคากระเบือ้ งลอนคู่ หนา 5 มม.พร้อมอุปกรณ์
4.ทาสีน้ามัน
โรงเรียนบ้านหินลาด ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

100,000

(13149) 13149 1.พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบขนาด 16"x16"
โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ (ประสิทธิ-์ ประช ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
(13150) 13150 1.ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ2ด้าน
2.พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบพร้อมอุปกรณ์
3.งานสุขภัณฑ์-สุขาภิบาล
4.บานประตู
โรงเรียนสะพานที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

150,000

(13151) 13151 1.พืน้ ปูกระเบือ้ ง
2.บานประตูไม้สักขนาด 1.00x2.00ม.พร้อมอุปกรณ์
3.เหล็กดัดหน้าต่าง .90x1.10ม.
4.มุง้ ลวดหน้าต่าง .90x1.10 ม.
5.มุง้ ลวดประตู 1.00x2.00ม.
โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

100,000

(13152) 13152 1.หลังคาเมทัสชีทพร้อมอุปกรณ์
2.ทาสีน้าพลาสติกอะครีลิค
โรงเรียนวัดหนองพะยอม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

150,000

(13153) 13153 1.หลัคาเมทัสชีทพร้อมอุปกรณ์
2.พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านพลายชุมพล ต.บ้านพลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

150,000

(13154) 13154 1.พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบางระก้า ต.บางระก้า อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก
(13155) 13155 1.หลังคากระเบือ้ งลอนคู่พร้อมอุปกรณ์
2.ครอบกระเบือ้ งลอนคู่
3.พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบพร้อมอุปกรณ์
4.ประตู PVC .60x1.80ม.พร้อมอุปกรณ์
5.ทาสีน้าพลาสติก
6.โถส้วมนัง่ ยองมีฐานสีขาว
7.ท่อระบบน้้าเสีย
8.ท่อระบบน้้าดีพร้อมก๊อกน้้าและอุปกรณ์
9.อ่างล้างหน้าแบบฝังพร้อมอุปกรณ์
10.กระจกเงาติดผนังขนาด .45x.60 ม.
11.ผนังกรุกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองกรับ ต.หนองกุลา อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

150,000

(13156) 13156 1.หลังคาแผ่นเมทัสชีทพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน ต.หนองกุลา อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก
(13157) 13157 1.ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4.50x70 ม.หนา0.12ม.
โรงเรียนวัดวังเป็ด ต.บางระก้า อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

100,000

150,000

100,000

150,000

หน ้าที่ 543

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(13158) 13158 1.รั้ว คสล.ผนังก่ออิฐบล๊อคฉาบปูนเรียบพร้อมลูกกรงมทาสี
2.รั้ว คสล.ผนังก่ออิฐบล๊อคฉาบปูนเรียบกรุกระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนบ้านตระแบกงาม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

100,000

(13159) 13159 1.ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด เคร่าเหล็กซีลาย
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ต.ท่านางงาม อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก
(13160) 13160 1.พืน้ คอนกรีตหนา .05 ม.
2.พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ 12"x12"
3.ผนังไม้ส้าเร็จรูป
4.ไม้วงกบเนือ้ แข็ง 2"x4"
5.บานประตูไม้เนือ้ แข็ง 1.00x2.00 ม.
6.กระจกใส
โรงเรียนวัดวังอิทก ต.วังอิทก อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

100,000

(13161) 13161 1.โครงหลังคาเหล็กพร้อมอุปกรณ์
2.หลังคาแผ่นเมทัสชีทพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดวังแร่ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

100,000

(13162) 13162 1.เหล็กกล่อง 2"x4"x1.8มม.
2.เหล็กกล่อง 1.5"x3"x1.8มม.
3.เหล็กกล่อง 1"x2"x1.5มม.
4.หลังคาเมทัสชีทย้า้ โค้ง
5.หลบหลังคาเมทัสชีทหนา0.30มม.
6.สีกันสนิม
โรงเรียนบ้านปลักแรด ต.ปลักแรด อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

200,000

(13163) 13163 1.หน้าต่างไม้บานทึบพร้อมอุปกรณ์ 0.70x1.10 ม.พร้อมทาสี
2.ประตูไม้บานทึบพร้อมอุปกรณ์ 0.90x2.00 ม.พร้อมทาสี
3.เสาไม้เนือ้ แข็งขนาด 6"x6"x3.50ม.พร้อมทาสี
โรงเรียนบ้านท่านางงาม ต.ท่านางงาม อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

100,000

(13164) 13164 1.หลังคาแผ่นเมทัสชีทและครอบพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว ต.ท่านางงาม อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก
(13165) 13165 1.พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
2.บันได คสล.พร้อมปูกระเบือ้ ง และเหล็กราวบันได,ลูกกรง
3.พืน้ ไม้เนือ้ แข็ง
โรงเรียนบ้านคลองเตย ต.บึงกอก อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

150,000

(13166) 13166 1.พืน้ ปูกระเบือ้ งขนาด 12"X12"
โรงเรียนวัดคุยขวาง ต.คุยม่วง อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก
(13167) 13167 1.พืน้ ไม้เนือ้ แข็ง 1"x6"
2.สังกะสีมุงหลังคาพร้อมตะปูตอกสังกะสี
3.ไม้ลูกกรงขนาด 1/2"x3"
โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ ต.บึงกอก อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

150,000

(13168) 13168 1.รั้ว คสล.ผนังก่ออิฐบล๊อค
โรงเรียนบ้านหนองกุลา ต.หนองกุลา อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

200,000

100,000

150,000

100,000

หน ้าที่ 544

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(13169) 13169 1.หลังคาเมทัสชีทบุบฟรอยด์พร้อมอุปกรณ์
2.พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบขนาด 12"x12" พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดปรือกระเทียม ต.บึงกอก อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

150,000

(13170) 13170 1.ทาสีน้ามัน
โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ ต.วังอิทก อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก
(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.พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบขนาด 12"x12"
โรงเรียนบ้านพันเสา ต.พันเสา อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

100,000

(13172) 13172 1.บานประตูไม้ และวงกบ ขนาด .702.00 ม.พร้อมอุปกรณ์
2.โถส้วมพร้อมอุปกรณ์
3.พืน้ ปูกระเบือ้ งเซรามิคพร้อมอุปกรณ์
4.อ่างล้างมือพร้อมอุปกรณ์
5.โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์
6.ทาสีน้าพลาสติก
7.มุง้ ลวดประตูหอ้ งเรียน ขนาด 0.90x2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดบึงกอก ต.บึงกอก อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

150,000

(13173) 13173 1.สังกะสียาว 12 ฟุต
2.หลบสังกะสียาว 1.80 ม.
3.ไม้เคร่า 1.5"x3"x3.00 ม.
4.ไม้เฌอร่าขนาด 6"x3.00 ม.
5.กระเบือ้ งซีเมนต์ใยหิน
6.แผ่นยิบซั่มบอร์ด
7.ทาสีน้าพลาสติก
โรงเรียนวัดดอนอภัย ต.บ่อทอง อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

100,000

(13174) 13174 1.กระเบือ้ งลอนคู่พร้อมอุปกรณ์
2.ครอบหลังคากระเบือ้ งลอนคู่
3.ไม้มอบ1/2"x2"
4.กระเบือ้ งซีเมนต์ใยหิน
โรงเรียนบ้านคุยมะตูม ต.บึงกอก อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

100,000

(13175) 13175 1.พืน้ ปูกระเบือ้ งขนาด 12"X12"
โรงเรียนนิคมบางระก้า 1(รุ้งวิไล) ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก
(13176) 13176 1.หลังคาเมทัสชีทพร้อมอุปกรณ์
2.พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านกรุงกรัก ต.ท่านางงาม อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

100,000

(13177) 13177 1.ถนนลาดยางระบบ Double Single
โรงเรียนบ่อวิทยบางระก้า ต.บางระก้า อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

200,000

150,000

100,000

หน ้าที่ 545

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(13178) 13178 1.ทาสีน้าพลาสติก
2.พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น ต.บ่อทอง อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

150,000

(13179) 13179 1.ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบพร้อมอุปกรณ์
2.มุง้ ลวด
3.บานประตูไม้(ห้องน้้า)
4.บานประตู PVC (ห้องน้้า)
โรงเรียนวัดหนองอ้อ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

100,000

(13180) 13180 1.หลังคาเมทัสชีทพร้อมอุปกรณ์
2.ไม้เชิงชาย 1"x6"x4.00ม.
โรงเรียนบ้านคุยยาง ต.บางระก้า อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

100,000

(13181) 13181 1.ไม้พนื้ เนือ้ แข็ง 1"x6"
2.ปรับ-อัดพืน้ ไม้ทาสีเคลือบเงา
โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ ต.พันเสา อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

150,000

(13182) 13182 1.โครงเหล็กหลังคา
2.แผ่นเมทัสชีทพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ ต.บางระก้า อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

100,000

(13183) 13183 1.รื้อวัสดุมุงหลังคา -โครงหลังคา
2.แผ่นหลังคาเมทัสชีทยาว 4.50 ม. พร้อมอุปกรณ์และหลบ
3.เหล็กตัวซีขนาด 3 นิว้
4.เหล็กแป 1"x1"
5.แผ่นเพลสเหล็ก 5"x5" พร้อมน็อต
6.เชิงชายไม้เฌอร่า 8นิว้
โรงเรียนบ้านนาชักหวาย ต.ท่านางงาม อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

100,000

(13184) 13184 1.กระเบือ้ งหลังคาลอนคู่พร้อมอุปกรณ์
2.โครงหลังคาเหล็ก
3.พืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปูกระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ ต.ท่านางงาม อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

100,000

(13185) 13185 ปรับปรุงทีจ่ อดรถยนต์โรงเรียนสพป.พิษณุโลก เขต 1 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
(13186) 13186 1.เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.10ม. #0.20ม.
2.ถมดินสูง 0.60 ม.
3.พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบขนาด 12"x12" พร้อมอุปกรณ์
4.ทาสีน้ามัน
โรงเรียนนิคมบางระก้า 6(ท่ามะเกลือ) ต.นิคมพัฒนา อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

300,000
100,000

(13187) 13187 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานประตู หน้าต่าง งานพืน้ อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนวัดวังพิกุล ต.วังพิกุล
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13188) 13188 อาคารเรียน แบบ อ.พล.006 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านทุง่ น้อย ต.ท่าตาล อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
(13189) 13189 รั้วโรงเรียนโรงเรียนประชาสรรค์วิทยา ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
(13190) 13190 อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดพันชาลี ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13191) 13191 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน งานพืน้ โรงเรียนบ้านซ้าเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ต.ดินทอง อ.
วังทอง จ.พิษณุโลก

150,000
100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 546

หน่วย : บาท

รายการ
(13192) 13192 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านวังดินสอ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13193) 13193 อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเนินไม้แดง ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13194) 13194 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.
พิษณุโลก
(13195) 13195 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนคุรุประชาชนูทศิ (วันครู 2504) ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13196) 13196 อาคารเรียนแบบ อ.พล.003 งานผนังโรงเรียนประชาสามัคคี ต.ท่าตาล อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
(13197) 13197 อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบึงราชนก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13198) 13198 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พฒ
ั นา ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13199) 13199 อาคารเรียนแบบสร้าง งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองสระพัง ต.วัดตายม อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
(13200) 13200 อาคารเรียน แบบ อ.พล.001 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ต.เนินกุ่ม อ.บาง
กระทุม่ จ.พิษณุโลก
(13201) 13201 อาคารเรียน แบบ สปช.104/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านคลองเป็ด ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13202) 13202 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13203) 13203 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ. งานพืน้ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ต.ท่าหมืน่ ราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13204) 13204 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านป่าขนุน ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13205) 13205 อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานหลังคาโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
(13206) 13206 ลานอเนกประสงค์ ทางเท้า ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13207) 13207 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 งานพืน้ โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ต.วังทอง อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก
(13208) 13208 อาคารพลศึกษา งานหลังคา งานฝาผนังโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ต.ท่าตาล อ.บางกระทุม่ จ.
พิษณุโลก
(13209) 13209 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านท่ายาง ต .เนินกุ่ม อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
(13210) 13210 ห้องสมุดแบบสร้างเอง งานพืน้ โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
(13211) 13211 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 อาคารเรียน แบบ อ.พล.001 งานพืน้ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ต.บ้านมุง อ.เนิน
มะปราง จ.พิษณุโลก
(13212) 13212 อาคารเรียน แบบ อ.พล.007 งานพืน้ โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ ต.ท่าหมืน่ ราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13213) 13213 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานฝาผนัง งานประตู หน้าต่างโรงเรียนวัดทางลัด ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13214) 13214 อาคารเรียนแบบ ป.1ก งานพืน้ บ้านพักครู ทาสีโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุม่ จ.
พิษณุโลก
(13215) 13215 อาคารเรียน แบบ อ.พล.004 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านคลองเมือง ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13216) 13216 ห้องสมุด งานพืน้ โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13217) 13217 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบอาคารอเนกประสงค์ และบริเวณรอบนอกโรงเรียนบ้านหนองไม้ยางด้า ต.บ้านน้อยซุ้ม
ขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
(13218) 13218 อาคารเรียน แบบ อ.พล.007 งานพืน้ โรงเรียนวัดปลวกง่าม ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
(13219) 13219 อาคารเรียน แบบ อ.พล.004 งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านวังสาร ต.ท่าตาล อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
(13220) 13220 ถนน คสล. โรงเรียนบ้านท่าข้าม ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13221) 13221 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองกลด ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
(13222) 13222 ถนน คสล. บริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13223) 13223 อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานประตูหน้าต่าง โรงอาหาร งานประตู หน้าต่าง ทาสีรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนอง
พระ ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13224) 13224 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ทาสีโรงเรียนบ้านหินประกาย ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
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รายการ
(13225) 13225 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานพืน้ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ (ด้ารงค์อุทศิ ) ต.วังนกแอ่น
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13226) 13226 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านปากยาง ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13227) 13227 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านเจริญผล ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13228) 13228 อาคารเรียน แบบ ป.1ข งานหลังคาโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13229) 13229 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนป่าไม้อุทศิ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ต.แก่งโสภา อ.วัง
ทอง จ.พิษณุโลก
(13230) 13230 ถนน คสล.บริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทศิ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13231) 13231 ทาสี อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองดู่ ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
(13232) 13232 ถนน คสล.บริเวณโรงเรียนโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13233) 13233 ห้องเรียนพิเศษ งานหลังคา งานพืน้ งานหน้าต่าง งานฝ้าเพดานโรงเรียนเนินดินราษฎร์อุทศิ ต.เนินมะปราง อ.
เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
(13234) 13234 อาคารเรียน แบบ อ.พล004 งานหลังคา งานพืน้ อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านวังยาง
(ราษฎร์สามัคคี) ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
(13235) 13235 ส้วมแบบสร้างเอง จ้านวน 2 หลังโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
(13236) 13236 ถนน คสล. บริเวณโรงเรียน งานทาสีอาคารโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13237) 13237 งานทาสี อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ อาคารเรียน แบบ อ.พล.007โรงเรียนวัดท่านา ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุม่ จ.
พิษณุโลก
(13238) 13238 ถนน คสล.บริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านน้้าพรม ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13239) 13239 อาคารเรียน งานผนัง งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านวังไม้ตอก ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13240) 13240 อาคารเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนอภัยสุพรรณภูมิ ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
(13241) 13241 อาคารเรียนแบบ สปช.101/26 งานพืน้ ห้องวิชาการ งานผนัง งานประตู หน้าต่าง ทีล่ ้างจานนักเรียนโรงเรียน
บ้านโป่งปะ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13242) 13242 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านวังโพรง ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
(13243) 13243 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านคลองดู่ ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13244) 13244 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานพืน้ อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านตอเรือ ต.วังนกแอ่น
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13245) 13245 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านโคกวังสาร ต .ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
(13246) 13246 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองขมิน้ ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
(13247) 13247 อาคารเรียน งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
(13248) 13248 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13249) 13249 รั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านถ้า้ เต่า ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13250) 13250 ห้องสมุด งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
(13251) 13251 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านนาพราน ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13252) 13252 อาคารเรียน งานฝ้าเพดาน ทาสี งานพืน้ โรงเรียนวัดท่าหมืน่ ราม ต.ท่าหมืน่ ราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13253) 13253 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ติดตั้งแผงลวดตาข่าย ทาสีรั้วโรงเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บ้ารุง ต.วัดตายม อ.บาง
กระทุม่ จ.พิษณุโลก
(13254) 13254 ถนน คสล.บริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองงา ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13255) 13255 อาคารอเนกประสงค์ ติดตั้งแผงลวดตาข่ายโรงเรียนบ้านน้้าริน ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13256) 13256 บ้านพักครู งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
(13257) 13257 ถนน คสล.บริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านสะเดา ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
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จานวนเงิน

(13258) 13258 รั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13259) 13259 โรงอาหาร งานหลังคา โรงเรียนบ้านผาท่าพล ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
(13260) 13260 ถนน คสล.บริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านซ้าตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.
พิษณุโลก
(13261) 13261 อาคารเรียน แบบ อ.พล.001 งานหลังคา งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบ้านซ้าหวาย ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.
พิษณุโลก
(13262) 13262 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.
พิษณุโลก
(13263) 13263 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
(13264) 13264 ถนน คสล.บริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13265) 13265 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานหลังคา ปรับพืน้ สนามโรงเรียนวัดบึงล้า ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
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(13266) 13266 อาคารเรียน 2 หลัง งานพืน้ โรงเรียนบ้านล้าภาศ ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
(13267) 13267 ถนน คสล.บริเวณโรงเรียนโรงเรียนวัดดงข่อย ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13268) 13268 บ้านพักครู งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานทาสี งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านทุง่ ยาว ต .วังโพรง อ.เนิน
มะปราง จ.พิษณุโลก
(13269) 13269 อาคารเรียน แบบ อ.พล.006 งานทาสีโรงเรียนบ้านเขาเขียว ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
(13270) 13270 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.
พิษณุโลก
(13271) 13271 อาคารเรียน แบบ 017 งานประตู หน้าต่าง งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 ต.เนินกุ่ม
อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
(13272) 13272 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานพืน้ โรงเรียนห้วยพลู ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13273) 13273 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ อาคารเรียน แบบ อ.พล.007 งานทาสี อาคารเรียน 1 แบบสามัญ งาน
ทาสี ส้วม งานทาสีโรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
(13274) 13274 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ต.วังทอง อ.วังทอง จ.
พิษณุโลก
(13275) 13275 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสี อาคารเรียน ป2.พิเศษ งานฝ้าเพดาน โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ต.นคร
ป่าหมาก อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
(13276) 13276 อาคารเรียน แบบ อ.พล.001 งานทาสีโรงเรียนบ้านดินทอง ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13277) 13277 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านน้้ายาง ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13278) 13278 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านเข็ก ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13279) 13279 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านดงพลวง ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13280) 13280 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านแม่ระกา ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13281) 13281 ถนน คสล.บริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านทุง่ เอี้ยงสามัคคี ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13282) 13282 อาคารเรียน แบบ อ.พล001 งานพืน้ โรงเรียนวัดตายม ต.วัดตายม อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
(13283) 13283 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านเขาน้อย ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13284) 13284 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13285) 13285 บ้านพักครู งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
(13286) 13286 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานหลังคาโรงเรียนวัดบ้านมุง ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
(13287) 13287 อาคารเรียน แบบ สปช.102/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านน้้าปาด ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
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(13288) 13288 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

150,000

(13289) 13289 อาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานหลังคาโรงเรียนบ้านซ้ารัง ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
(13290) 13290 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ งานฝ้าเพดาน อาคารโรงฝึกงาน งานพืน้ งานทาสี อาคารส้านักงาน งานทาสีโรงเรียนบ้าน
วังขวัญ ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
(13291) 13291 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านแม่เทียบ ต.บางกระทุม่ อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
(13292) 13292 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานพืน้ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก ต.สนามคลี อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
(13293) 13293 อาคารเรียนอนุบาล งานฝ้าเพดาน งานประตูโรงเรียนราษฎร์เจริญ ต.โคกสลุด อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
(13294) 13294 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้ ถนน คสล.บริเวณโรงเรียนโรงเรียนวัดย่านยาว ต.โคกสลุด อ.บางกระทุม่
จ.พิษณุโลก
(13295) 13295 อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนราษฎร์ด้าริ ต.โกคสลุด อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
(13296) 13296 โรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานพืน้ โรงเรียนบ้านยางโทน ต .ไผ่ล้อม อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
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(13297) 13297 รั้ว ประตูโรงเรียนโรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก ต.สนามคลี อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
(13298) 13298 อาคารเรียน แบบ อ.พล.007 งานพืน้ โรงเรียนสามัคคีธรรม ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13299) 13299 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

100,000
100,000
150,000

(13300) 13300 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานพืน้ โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
(13301) 13301 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานฝ้าเพดาน กันสาด อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ติดตั้งเหล็กดัด งานประตู อาคาร
เรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุงเวที ก่ออิฐ ฉาบปูน ทาสีโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.
พิษณุโลก

150,000
150,000

(13302) 13302 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานประตู หน้าต่างโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.
พิษณุโลก
(13303) 13303 บ้านพักครู งานพืน้ งานประตู งานทาสีโรงเรียนบ้านผารังหมี ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
(13304) 13304 โรงฝึกงาน แบบ 313 เอ งานพืน้ โรงเรียนบ้านพุกระโดน ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
(13305) 13305 ปรับปรุงผนังศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนวัดท่ามะขาม ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
(13306) 13306 อาคารประวัติศาสตร์ ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง อาคารศูนย์อาเซียน ติดตั้งเหล็กดัดประตูโรงเรียนบ้านวังพรม ต.วัง
ทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13307) 13307 ทาสีอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
(13308) 13308 ทาสีอาคารส้านักงานโรงเรียนสพป.พิษณุโลก เขต 2 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13309) 13309 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ งานประตูโรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.
สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43) ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13310) 13310 อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนศึกษาลัย ต.บางกระทุม่ อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
(13311) 13311 อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านบุใหญ่ ต.ท่าตาล อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
(13312) 13312 อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดโคกสลุด ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
(13313) 13313 อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดไชยนาม ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13314) 13314 อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(13315) 13315 อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

150,000

(13316) 13316 อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านชมภู ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
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จานวนเงิน

(13317) 13317 อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บ้ารุง ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

100,000

(13318) 13318 อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเขาดิน ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
(13319) 13319 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานพืน้ โรงเรียนวัดบางกระทุม่ ต.บางกระทุม่ อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
(13320) 13320 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี ต.บ่อโพธิ์ อ.นคร
ไทย จ.พิษณุโลก
(13321) 13321 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดทองแท้ (จ่างอนุกูลพิทยา) ต.ท้อแท้
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
(13322) 13322 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.
พิษณุโลก
(13323) 13323 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.
พิษณุโลก
(13324) 13324 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง ต .สวนเมีย่ ง อ.ชาติ
ตระการ จ.พิษณุโลก
(13325) 13325 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.
พิษณุโลก
(13326) 13326 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดมะตูม ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.
พิษณุโลก
(13327) 13327 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ต.ศรีภริ มย์ อ.พรหม
พิราม จ.พิษณุโลก
(13328) 13328 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา ต.วงฆ้อง อ.พรหม
พิราม จ.พิษณุโลก
(13329) 13329 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหาดใหญ่ ต.หนองแขม อ.พรหม
พิราม จ.พิษณุโลก
(13330) 13330 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านบุง่ ตารอด ต .ยางโกลน อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก
(13331) 13331 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดน้้าคบ ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.
พิษณุโลก
(13332) 13332 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดสนามไชย ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก
(13333) 13333 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ่อภาค ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.
พิษณุโลก
(13334) 13334 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม ต .ท่างาม อ.วัดโบสถ์
จ.พิษณุโลก
(13335) 13335 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน ต .ท่าสะแก อ.ชาติ
ตระการ จ.พิษณุโลก
(13336) 13336 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านห้วยน้้าปลา ต .บ้านดง อ.ชาติ
ตระการ จ.พิษณุโลก
(13337) 13337 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บ้ารุงวุฒิวิทยา) ต.วัด
โบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
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รายการ
(13338) 13338 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดวงฆ้อง ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.
พิษณุโลก
(13339) 13339 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดทับยายเชียง ต.ทับยายเชียง อ.
พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
(13340) 13340 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านขวดน้้ามัน ต.บ่อภาค อ.ชาติ
ตระการ จ.พิษณุโลก
(13341) 13341 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านคลองช้าง ต .วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์
จ.พิษณุโลก
(13342) 13342 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านพร้าว ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จ.
พิษณุโลก
(13343) 13343 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านแก่งทุง่ ต .บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.
พิษณุโลก
(13344) 13344 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านขุนน้้าคับ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ
จ.พิษณุโลก
(13345) 13345 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง ต .สวนเมีย่ ง อ.ชาติ
ตระการ จ.พิษณุโลก
(13346) 13346 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนาหนอง ต.หนองกะท้าว อ.นคร
ไทย จ.พิษณุโลก
(13347) 13347 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองกระบาก ต .คันโช้ง อ.วัดโบสถ์
จ.พิษณุโลก
(13348) 13348 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ ต .ห้วยเฮี้ย อ.นคร
ไทย จ.พิษณุโลก
(13349) 13349 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนาขุมคัน ต.นครชุม อ.นครไทย จ.
พิษณุโลก
(13350) 13350 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนาเปอะ ต.ชาติตระการ อ.ชาติ
ตระการ จ.พิษณุโลก
(13351) 13351 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหางไหล ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.
พิษณุโลก
(13352) 13352 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านห้วยเหิน ต .ป่าแดง อ.ชาติตระการ
จ.พิษณุโลก
(13353) 13353 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองหิน ต .บ้านแยง อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก
(13354) 13354 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ ต.มะต้อง อ.พรหม
พิราม จ.พิษณุโลก
(13355) 13355 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านน้้าภาคน้อย ต .ป่าแดง อ.ชาติ
ตระการ จ.พิษณุโลก
(13356) 13356 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านห้วยน้้าไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) ต.
เนิน่ เพิม่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
(13357) 13357 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.ตลุกเทียม อ.พรหม
พิราม จ.พิษณุโลก
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รายการ
(13358) 13358 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหลังเขา ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก
(13359) 13359 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.
พิษณุโลก
(13360) 13360 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหินลาด ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.
พิษณุโลก
(13361) 13361 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านลาดคื้อ ต .ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.
พิษณุโลก
(13362) 13362 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านคลองท้าเนียบ ต .วังวน อ.พรหม
พิราม จ.พิษณุโลก
(13363) 13363 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า ต .วงฆ้อง อ.พรหม
พิราม จ.พิษณุโลก
(13364) 13364 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านบึงวิทยา ต .ศรีภริ มย์ อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก
(13365) 13365 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนประชาสงเคราะห์พทิ ยา ต .นาบัว อ.นคร
ไทย จ.พิษณุโลก
(13366) 13366 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงานเขตพืน้ ทีโ่ รงเรียนสพป.พิษณุโลก เขต 3 ต.ถนนแควน้อย - วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์
จ.พิษณุโลก
(13367) 13367 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดวังงิ้วงาม ต.ดงประค้า อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก
(13368) 13368 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดท้องโพลง ต .ดงประค้า อ.พรหม
พิราม จ.พิษณุโลก
(13369) 13369 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) ต.
หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
(13370) 13370 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนทับยายเชียงวิทยา ต .ทับยายเชียง อ.
พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
(13371) 13371 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหนองมะคัง ต.ทับยายเชียง อ.พรหม
พิราม จ.พิษณุโลก
(13372) 13372 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดธรรมาราม ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก
(13373) 13373 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.
พิษณุโลก
(13374) 13374 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านห้วยน้้าไซ ต .เนิน่ เพิม่ อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก
(13375) 13375 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนศึกษากุลบุตร ต.พรหมพิราม อ.พรหม
พิราม จ.พิษณุโลก
(13376) 13376 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม ต.ดงประค้า อ.
พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
(13377) 13377 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 ต.นาบัว อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก
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รายการ
(13378) 13378 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านถ้า้ พริก ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.
พิษณุโลก
(13379) 13379 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนศรีภริ มย์พทิ ยา ต.ศรีภริ มย์ อ.พรหม
พิราม จ.พิษณุโลก
(13380) 13380 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บ้ารุง ต.บ้านแยง อ.
นครไทย จ.พิษณุโลก
(13381) 13381 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนห้วยปลาไหล ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.
พิษณุโลก
(13382) 13382 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านน้้าโจน ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.
พิษณุโลก
(13383) 13383 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านห้วยเจียง ต .คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.
พิษณุโลก
(13384) 13384 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนดิฎฐอ้ารุง ต.มะตูม อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก
(13385) 13385 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดเสนาสน์ ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.
พิษณุโลก
(13386) 13386 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) ต.ท้อแท้
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
(13387) 13387 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสวนเมีย่ ง ต .สวนเมีย่ ง อ.ชาติ
ตระการ จ.พิษณุโลก
(13388) 13388 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ต.สวนเมีย่ ง อ.ชาติ
ตระการ จ.พิษณุโลก
(13389) 13389 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง ต.บ้านดง อ.ชาติ
ตระการ จ.พิษณุโลก
(13390) 13390 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านน้้าหักศึกษา ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์
จ.พิษณุโลก
(13391) 13391 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านน้้าทองน้อย ต .บ้านดง อ.ชาติ
ตระการ จ.พิษณุโลก
(13392) 13392 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ต.บ้านดง อ.ชาติ
ตระการ จ.พิษณุโลก
(13393) 13393 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.
พิษณุโลก
(13394) 13394 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านน้้าเลา ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.
พิษณุโลก
(13395) 13395 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชา
สรรค์) ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
(13396) 13396 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านป่าซ่าน ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จ.
พิษณุโลก
(13397) 13397 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนผดุงวิทยา ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก
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รายการ
(13398) 13398 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน ต.หนองกะท้าว อ.
นครไทย จ.พิษณุโลก
(13399) 13399 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคายาย ต .บ้านยาง อ.วัด
โบสถ์ จ.พิษณุโลก
(13400) 13400 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดห้วยดั้ง ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก
(13401) 13401 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดนาขาม ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.
พิษณุโลก
(13402) 13402 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดนาขุม ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.
พิษณุโลก
(13403) 13403 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง ต .ศรีภริ มย์ อ.พรหม
พิราม จ.พิษณุโลก
(13404) 13404 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ต .หนองกะท้าว อ.
นครไทย จ.พิษณุโลก
(13405) 13405 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านแก่งคันนา ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.
พิษณุโลก
(13406) 13406 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านท่าสะแก ต .ท่าสะแก อ.ชาติ
ตระการ จ.พิษณุโลก
(13407) 13407 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนาจาน ต.ชาติตระการ อ.ชาติ
ตระการ จ.พิษณุโลก
(13408) 13408 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.
พิษณุโลก
(13409) 13409 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านน้้าพริก ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.
พิษณุโลก
(13410) 13410 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง ต.เนิน่ เพิม่ อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก
(13411) 13411 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนาล้อม ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ
จ.พิษณุโลก
(13412) 13412 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดวังวน ต.วังวน อ.พรหมพิราม จ.
พิษณุโลก
(13413) 13413 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดทุง่ ตาเปรี้ยว ต.ดงประค้า อ.พรหม
พิราม จ.พิษณุโลก
(13414) 13414 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านชาติตระการ ต.ชาติตระการ อ.
ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
(13415) 13415 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบางยางพัฒนา ต.หนองกะท้าว อ.นคร
ไทย จ.พิษณุโลก
(13416) 13416 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเนินทอง ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ
จ.พิษณุโลก
(13417) 13417 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านน้อย ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.
พิษณุโลก
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รายการ
(13418) 13418 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)
ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
(13419) 13419 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล ต.ตลุกเทียม
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
(13420) 13420 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านบุง่ วิทยา ต .ศรีภริ มย์ อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก
(13421) 13421 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านแยง ต .บ้านแยง อ.นครไทย จ.
พิษณุโลก
(13422) 13422 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดสะพานหิน (วงศ์วานประชาสรรค์)
ต.พหรมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
(13423) 13423 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ต.มะต้อง
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
(13424) 13424 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดวังมะด่าน ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก
(13425) 13425 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ต .หนองกระท้าว อ.
นครไทย จ.พิษณุโลก
(13426) 13426 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทศิ พิทยา ต.เนิน่ เพิม่
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
(13427) 13427 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านป่าแดง ต .ป่าแดง อ.ชาติตระการ
จ.พิษณุโลก
(13428) 13428 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ
จ.พิษณุโลก
(13429) 13429 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านน้้าจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ
จ.พิษณุโลก
(13430) 13430 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านบุง่ ปลาฝา ต .ยางโกลน อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก
(13431) 13431 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านมะต้อง ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก
(13432) 13432 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนนครไทยวิทยาคม ต.นครไทย อ.นคร
ไทย จ.พิษณุโลก
(13433) 13433 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน ต .หินลาด อ.วัด
โบสถ์ จ.พิษณุโลก
(13434) 13434 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดเซิงหวาย ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก
(13435) 13435 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.
พิษณุโลก
(13436) 13436 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหนองหม้อแกง ต.ท่าช้าง อ.พรหม
พิราม จ.พิษณุโลก
(13437) 13437 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหอกลอง ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก
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รายการ
(13438) 13438 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านน้้าลอม ต.นาบัว อ.นครไทย จ.
พิษณุโลก
(13439) 13439 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านแก่งบัวค้า ต.สวนเมีย่ ง อ.ชาติ
ตระการ จ.พิษณุโลก
(13440) 13440 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดคันโช้ง ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.
พิษณุโลก
(13441) 13441 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองแห้ว ต .เนิน่ เพิม่ อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก
(13442) 13442 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเนินมะคึด ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์
จ.พิษณุโลก
(13443) 13443 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา ต .ห้วยเฮี้ย อ.นคร
ไทย จ.พิษณุโลก
(13444) 13444 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนราษฎร์บ้ารุง ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก
(13445) 13445 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านน้้าตาก ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก
(13446) 13446 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองกระดาษ ต.บ้านพร้าว อ.นคร
ไทย จ.พิษณุโลก
(13447) 13447 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่้า ต .สวนเมีย่ ง อ.ชาติ
ตระการ จ.พิษณุโลก
(13448) 13448 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนาทุง่ ใหญ่ ต.นครชุม อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก
(13449) 13449 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนาเมือง ต.นครชุม อ.นครไทย จ.
พิษณุโลก
(13450) 13450 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์
จ.พิษณุโลก
(13451) 13451 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนาหล่ม ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ
จ.พิษณุโลก
(13452) 13452 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านท่ากระดุน ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.
พิษณุโลก
(13453) 13453 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนาฟองแดง ต .นครชุม อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก
(13454) 13454 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองปลิง ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.
พิษณุโลก
(13455) 13455 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านกกม่วง ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.
พิษณุโลก
(13456) 13456 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ ต.เนิน่ เพิม่ อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก
(13457) 13457 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนาแฝก ต .น้้ากุ่ม อ.นครไทย จ.
พิษณุโลก

จานวนเงิน
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 557

หน่วย : บาท

รายการ
(13458) 13458 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองลาน ต.นครไทย อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก
(13459) 13459 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองห้าง ต .วังวน อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก
(13460) 13460 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านป่าคาย ต .ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.
พิษณุโลก
(13461) 13461 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ต .
บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
(13462) 13462 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านปากรอง ต .ชาติตระการ อ.ชาติ
ตระการ จ.พิษณุโลก
(13463) 13463 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านขอนสองสลึง ต .ท่าสะแก อ.ชาติ
ตระการ จ.พิษณุโลก
(13464) 13464 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา ต .ดงประค้า อ.
พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
(13465) 13465 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนาตอน ต.ชาติตระการ อ.ชาติ
ตระการ จ.พิษณุโลก
(13466) 13466 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านน้้ากุ่ม ต.น้้ากุ่ม อ.นครไทย จ.
พิษณุโลก
(13467) 13467 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนประชาสามัคคี ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก
(13468) 13468 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล ต.วงฆ้อง อ.
พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
(13469) 13469 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านท่าหินลาด ต .เนินเพิม่ อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก
(13470) 13470 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนาคล้าย ต.นาบัว อ.นครไทย จ.
พิษณุโลก
(13471) 13471 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านยางโกลน ต .ยางโกลน อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก
(13472) 13472 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ต .บ้านพร้าว อ.นคร
ไทย จ.พิษณุโลก
(13473) 13473 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนศิริราษฎร์พฒ
ั นา ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก
(13474) 13474 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย ต.นาบัว อ.นครไทย จ.
พิษณุโลก
(13475) 13475 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดวังไม้แก่น ต.วังวน อ.พรหมพิราม จ.
พิษณุโลก
(13476) 13476 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองน้้าสร้าง ต .นครไทย อ.นคร
ไทย จ.พิษณุโลก
(13477) 13477 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดเขาน้อย ต.ดงประค้า อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก

จานวนเงิน
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 558

หน่วย : บาท

รายการ
(13478) 13478 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ต.หอกลอง อ.พรหม
พิราม จ.พิษณุโลก
(13479) 13479 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองมะคัง (จ่างอนุสรณ์) ต.ท้อแท้
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
(13480) 13480 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม ต.สิงหวัฒน์ อ.
พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
(13481) 13481 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านป่ารวก ต .บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.
พิษณุโลก
(13482) 13482 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนราษฎร์สามัคคี ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก
(13483) 13483 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านบุง่ ผล้า ต .น้้ากุ่ม อ.นครไทย จ.
พิษณุโลก
(13484) 13484 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 งานพืน้ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย
จ.เพชรบุรี
(13485) 13485 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
(13486) 13486 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ห้องประชุม งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์
บ้ารุง) ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
(13487) 13487 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านอ่างศิลา ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
(13488) 13488 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนวัดบางล้าภู ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
(13489) 13489 1.ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งานทาสี
2.ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบสปช601/26 งานผนังโรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก ต.หนองหลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.
เพชรบุรี
(13490) 13490 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ข จ้านวน 2 หลัง งานเสาตอม่อ
2. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด งานพืน้ โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) ต.นาพันสาม อ.เมือง
เพชรบุรี จ.เพชรบุรี

จานวนเงิน
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
90,000
73,000
100,000
97,900
99,000

99,300

(13491) 13491 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานแผงตาข่ายโรงเรียนวัดโพธิ์ทยั มณี (ศิริพรรณพิทยา) ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี
(13492) 13492 ปรับปรุงซ่อมแซม ส้วม งานพืน้ งานหลังคา ประตู สี โถส้วมโรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) ต.หาดเจ้า
ส้าราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
(13493) 13493 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

100,000

(13494) 13494 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบป.1ข จ้านวน 2 หลัง งานทาสีโรงเรียนวัดมณีเลื่อน ต.หนองชุมพลเหนือ อ.
เขาย้อย จ.เพชรบุรี
(13495) 13495 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนวัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) ต.ช่องสะแก อ.เมือง
เพชรบุรี จ.เพชรบุรี
(13496) 13496 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วคอนกรีตบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองมอญ ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
(13497) 13497 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนบ้านเหมืองไทร ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
(13498) 13498 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านบ่อขม ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
(13499) 13499 ปรับปรุงซ่อมแซม ลานค.ส.ล. ภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านบ่อหวาย ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

100,000

80,000
99,800

99,900
100,000
100,000
99,000
100,000

หน ้าที่ 559

หน่วย : บาท

รายการ
(13500) 13500 1. ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 017 ห้องวิชาการ งานประตู หน้าต่าง ทาสี ผ้าม่าน
2. ปรับปรุงซ่อมแซม โรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.
เพชรบุรี
(13501) 13501 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านพีเ่ ลี้ยง (อิ่มอุทศิ ) ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.
เพชรบุรี
(13502) 13502 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.204/26 งานพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนวัดเกาะแก้ว ต.
บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
(13503) 13503 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารโรงอาหาร งานผนัง งานหน้าต่าง งานพืน้ งานประตู งานสี งานฝ้า โรงเรียนบ้านหนอง
พลับ (อินทจิตบ้ารุง) ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
(13504) 13504 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคสล. ภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) ต.หนองหว้า อ.เมืองเพชรบุรี จ.
เพชรบุรี
(13505) 13505 ปรับปรุงซ่อมแซม สนามเด็กเล่น งานถมดิน งานเทคอนกรีต โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) ต.บางตะบูน
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
(13506) 13506 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
(13507) 13507 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบสปช.105/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านยางน้้ากลัดเหนือ ต.ยางน้้ากลัดเหนือ อ.
หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
(13508) 13508 ปรับปรุงซ่อมแซม ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานพืน้ โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.
เพชรบุรี
(13509) 13509 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) ต.ส้ามะโรง อ.เมือง
เพชรบุรี จ.เพชรบุรี
(13510) 13510 ปรับปรุงซ่อมแซม ทางเท้ารอบอาคารเรียน และรอบอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสระพัง ต .สระพัง อ.เขา
ย้อย จ.เพชรบุรี
(13511) 13511 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนและโรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาครราษฎร์บ้ารุง) ต.ทับคาง
อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
(13512) 13512 ปรับปรุงซ่อมแซม โรงอาหาร งานคาน เสา งานหลังคา งานหน้าต่าง งานพืน้ ทาสี งานประตูโรงเรียนวัดทรงธรรม
ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
(13513) 13513 ปรับปรุงซ่อมแซม สนาม งานถมดินโรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
(13514) 13514 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน 017 งานหลังคาโรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทศิ ) ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.
เพชรบุรี
(13515) 13515 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน งานพืน้ อาคารโรงฝึกงานแบบ 312 งานพืน้ ส้วม งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้าน
หนองประดู่ ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
(13516) 13516 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโตนดน้อย ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
(13517) 13517 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วคอนกรีตบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านจะโปรง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.
เพชรบุรี
(13518) 13518 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วคอนกรีตบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านท่าเสลา ต.ยางน้้ากลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.
เพชรบุรี
(13519) 13519 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน งานแผงตาข่ายโรงเรียนบ้านวัง ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
(13520) 13520 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน งานแผงตาข่ายโรงเรียนวัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) ต.โพพระ อ.เมืองเพชรบุรี จ.
เพชรบุรี
(13521) 13521 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ 105/29 งานพืน้ โรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) ต.ท่าแร้ง อ.บ้าน
แหลม จ.เพชรบุรี
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รายการ

จานวนเงิน

(13522) 13522 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านแหลม ต .บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
(13523) 13523 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 017 งานประตู งานพืน้ โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) ต.บาง
ครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
(13524) 13524 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน งานรื้อถอน งานหลังคา โรงเรียนบ้านพุพลู ต.ยางน้้ากลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.
เพชรบุรี
(13525) 13525 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารส้านักงาน งานฝาผนัง โรงเรียนบ้านสามเรือน ต .ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.
เพชรบุรี
(13526) 13526 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 103/26 งานทาสี
อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 งานพืน้ ระเบียงและบันได โรงเรียนวัดสมุทรธาราม ต.แหลมผักเบีย้ อ.บ้านแหลม
จ.เพชรบุรี
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(13527) 13527 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วคอนกรีตบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนยาง ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
(13528) 13528 ปรับปรุงซ่อมแซม สนามกีฬา งานเทพืน้ ลานคสล. โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) ต.ดอนยาง อ.
เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
(13529) 13529 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบสปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านดอนมะขาม ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.
เพชรบุรี
(13530) 13530 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วบริเวณโรงเรียน โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง ต.ยางน้้ากลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
(13531) 13531 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านปากรัตน์ ต.ยางน้้ากลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
(13532) 13532 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ แบบป.2 งานพืน้ งานมุง้ ลวดประตู หน้าต่าง ช่องลมโรงเรียนวัดเวียงคอย
(สว่างแสงวิทยา) ต.เวียงคอย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
(13533) 13533 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน งานผนัง งานสีโรงเรียนวัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) ต.ทับคาง อ.เขา
ย้อย จ.เพชรบุรี
(13534) 13534 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ 017 งานพืน้ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
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(13535) 13535 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านไทรงาม ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
(13536) 13536 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย
จ.เพชรบุรี
(13537) 13537 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วสนามวอลเลย์บอล โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
(13538) 13538 ปรับปรุงซ่อมแซม โรงอาหาร งานผนังโรงเรียนบ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) ต.บางครก อ.บ้าน
แหลม จ.เพชรบุรี
(13539) 13539 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารโรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนวัดนอกปากทะเล ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
(13540) 13540 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) ต.ไร่ส้ม อ.
เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
(13541) 13541 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบสปช.105/29 งานสี งานประตูโรงเรียนบ้านสามแพรก ต.บางตะบูน อ.บ้าน
แหลม จ.เพชรบุรี
(13542) 13542 ปรับปรุงซ่อมแซม ท่อระบายน้้าภายในโรงเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์
วัฒนา) ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
(13543) 13543 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.
หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
(13544) 13544 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 004 งานหลังคา ช่องตาข่าย ทาสี ไม้มอบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
แบบ 017 งานตาข่าย เหล็กดัด ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานตาข่าย ทาสีโรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมา
นุสรณ์) ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
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หน่วย : บาท

รายการ
(13545) 13545 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเล่ย์บอล ปรับพืน้ โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) ต.บางตะบูนออก อ.
บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
(13546) 13546 ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องโสตทัศนูปกรณ์ งานประตู งานหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึง่ นฤมิตรพิทยา
คาร) ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
(13547) 13547 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน งานฝ้าเพดาน งานทาสี โรงเรียนบ้านเนินรัก ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.
เพชรบุรี
(13548) 13548 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน งานบันไดโรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทกั ษ์) ต.วังตะโก อ.เมืองเพชรบุรี จ.
เพชรบุรี
(13549) 13549 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองรี ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง
จ.เพชรบุรี
(13550) 13550 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์)
ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
(13551) 13551 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเขาย้อย ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.
เพชรบุรี
(13552) 13552 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) ต.เขาย้อย อ.
เขาย้อย จ.เพชรบุรี
(13553) 13553 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) ต.บ้านแหลม
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
(13554) 13554 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) ต.บ้านแหลม
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
(13555) 13555 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) ต.นาพัน
สาม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
(13556) 13556 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) ต.บางขุนไทร
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
(13557) 13557 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)
ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
(13558) 13558 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192
(อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
(13559) 13559 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดในกลาง ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม
จ.เพชรบุรี
(13560) 13560 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองชุมพล ต.หนองชุมพล อ.เขา
ย้อย จ.เพชรบุรี
(13561) 13561 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดสมุทรโคดม ต.แหลมผักเบีย้ อ.บ้าน
แหลม จ.เพชรบุรี
(13562) 13562 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) ต.ไร่ส้ม อ.
เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
(13563) 13563 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ต.คลองกระแชง อ.
เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
(13564) 13564 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนหาดเจ้าส้าราญ (พรหมานุกูล) ต.หาด
เจ้าส้าราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

จานวนเงิน
149,200
149,900
150,000
100,000
149,900
150,000
143,100
150,000
144,300
150,000
148,800
150,000
147,400
149,700
146,000
150,000
100,000
100,000
200,000
99,900

หน ้าที่ 562

หน่วย : บาท

รายการ
(13565) 13565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดอินทาราม ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี
(13566) 13566 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี
(13567) 13567 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านบางแก้ว (ส้านักงานสลากกินแบ่ง
สงเคราะห์ 44) ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
(13568) 13568 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนสพป.เพชรบุรี เขต 1 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.
เพชรบุรี
(13569) 13569 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหนองควง (ปริยัติพทุ ธสรราษฎร์นุ
เคราะห์) ต.ต้นมะพร้าว อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
(13570) 13570 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านทุง่ เฟือ้ (เอมสะอาดอ้านวย) ต.บาง
ครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
(13571) 13571 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านยางน้้ากลัดใต้ ต.ยางน้้ากลัดใต้ อ.
หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
(13572) 13572 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชา
สรรค์) ต.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
(13573) 13573 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านบ่อโพง ต .หนองขนาน อ.เมือง
เพชรบุรี จ.เพชรบุรี
(13574) 13574 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านบางกุฬา ต.หาดเจ้าส้าราญ อ.เมือง
เพชรบุรี จ.เพชรบุรี
(13575) 13575 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านอ่างหิน ต .สามพระยา อ.ชะอ้า จ.เพชรบุรี
(13576) 13576 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบลู ย์
สงเคราะห์) ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ้า จ.เพชรบุรี
(13577) 13577 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) ต.โรง
เข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
(13578) 13578 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านในดง ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.
เพชรบุรี
(13579) 13579 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ ต.เขากระปุก อ.ท่า
ยาง จ.เพชรบุรี
(13580) 13580 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านสารเห็ด ต . อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
(13581) 13581 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหันตะเภา ต.หนองจอก อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี
(13582) 13582 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านเขากระปุก ต .เขากระปุก อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี
(13583) 13583 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสหกรณ์บ้ารุงวิทย์ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี
(13584) 13584 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดวังไคร้ ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

จานวนเงิน
99,900
199,900
149,900
300,000
100,000
100,000
150,000
96,800
98,400
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 563

หน่วย : บาท

รายการ
(13585) 13585 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดเขาปากช่อง ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.
เพชรบุรี
(13586) 13586 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุ
เคราะห์) ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
(13587) 13587 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.
เพชรบุรี
(13588) 13588 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)
ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
(13589) 13589 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว ต .เขากระปุก อ.ท่า
ยาง จ.เพชรบุรี
(13590) 13590 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ ต .วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.
เพชรบุรี
(13591) 13591 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือ้ นราษฎร์อุปถัมภ์)
ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
(13592) 13592 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหนองขานาง ต .ท่าคอย อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี
(13593) 13593 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหนองเกตุ ต.หนองจอก อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี
(13594) 13594 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) ต.ท่าคอย
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
(13595) 13595 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) ต.
ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
(13596) 13596 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพธิ
พัฒนานุเคราะห์) ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
(13597) 13597 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดท่าเหว ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.
เพชรบุรี
(13598) 13598 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุ
เคราะห์) ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
(13599) 13599 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดหนองบัว ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.
เพชรบุรี
(13600) 13600 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) ต.มาบหลา
เค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
(13601) 13601 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี
(13602) 13602 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว ต.เขากระปุก อ.ท่า
ยาง จ.เพชรบุรี
(13603) 13603 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ต .ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.
เพชรบุรี
(13604) 13604 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านท่าโล้ ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.
เพชรบุรี

จานวนเงิน
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 564

หน่วย : บาท

รายการ
(13605) 13605 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหนองน้้าถ่าย ต .ท่าแลง อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี
(13606) 13606 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านยางชุม ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.
เพชรบุรี
(13607) 13607 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ต.ท่ายาง
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
(13608) 13608 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 ต.ท่า
ยาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
(13609) 13609 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน ต.กลัดหลวง อ.ท่า
ยาง จ.เพชรบุรี
(13610) 13610 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ ต .แก่งกระจาน อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบุรี
(13611) 13611 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ ต.พุสวรรค์ อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบุรี
(13612) 13612 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง ต .พุสวรรค์ อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบุรี
(13613) 13613 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านทุง่ เคล็ด ต.วังจันทร์ อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบุรี
(13614) 13614 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหนองมะกอก ต .วังจันทร์ อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบุรี
(13615) 13615 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านซ่อง ต.แก่งกระจาน อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบุรี
(13616) 13616 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านมะขามโพรง ต .พุสวรรค์ อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบุรี
(13617) 13617 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหนองสะแก ต .วังจันทร์ อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบุรี
(13618) 13618 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราช ต.สองพีน่ ้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
(13619) 13619 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก ต .สองพีน่ ้อง อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบุรี
(13620) 13620 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านแม่คะเมย ต.แก่งกระจาน อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบุรี
(13621) 13621 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านพุเข็ม ต.แก่งกระจาน อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบุรี
(13622) 13622 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านน้้าทรัพย์ ต.แก่งกระจาน อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบุรี
(13623) 13623 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบุรี
(13624) 13624 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม ต.แก่งกระจาน อ.
แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
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จานวนเงิน

(13625) 13625 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านเขากลิ้ง ต.แก่งกระจาน อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบุรี
(13626) 13626 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านต้นเกด ต.แก่งกระจาน อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบุรี
(13627) 13627 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านด่านโง ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบุรี
(13628) 13628 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านร่องระก้า ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ้า
จ.เพชรบุรี
(13629) 13629 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนชาวไร่ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ้า จ.เพชรบุรี

100,000

(13630) 13630 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านรางจิก ต.ไร่ใหม่พฒ
ั นา อ.ชะอ้า จ.
เพชรบุรี
(13631) 13631 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) ต.
บางเก่า อ.ชะอ้า จ.เพชรบุรี
(13632) 13632 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) ต.
หนองศาลา อ.ชะอ้า จ.เพชรบุรี
(13633) 13633 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์
รังสรรค์) ต.นายาง อ.ชะอ้า จ.เพชรบุรี
(13634) 13634 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) ต.หนอง
ศาลา อ.ชะอ้า จ.เพชรบุรี
(13635) 13635 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านดอน ต.นายาง อ.ชะอ้า จ.เพชรบุรี

100,000

(13636) 13636 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านดอนมะกอก ต .สามพระยา อ.
ชะอ้า จ.เพชรบุรี
(13637) 13637 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหนองขาม ต .ห้วยทรายเหนือ อ.
ชะอ้า จ.เพชรบุรี
(13638) 13638 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จ้านง) ต.
สามพระยา อ.ชะอ้า จ.เพชรบุรี
(13639) 13639 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย ต .ดอนขุนห้วย อ.
ชะอ้า จ.เพชรบุรี
(13640) 13640 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ)์
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ้า จ.เพชรบุรี
(13641) 13641 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านเนินทราย ต.นายาง อ.ชะอ้า จ.
เพชรบุรี
(13642) 13642 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านบ่อหลวง ต .ห้วยทรายเหนือ อ.
ชะอ้า จ.เพชรบุรี
(13643) 13643 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านพุหวาย ต .ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอ้า
จ.เพชรบุรี
(13644) 13644 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านบางเก่า ต.บางเก่า อ.ชะอ้า จ.
เพชรบุรี
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รายการ
(13645) 13645 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) ต.ไร่
โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
(13646) 13646 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร) ต.โรงเข้
อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
(13647) 13647 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านแหลมทอง ต .ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.
เพชรบุรี
(13648) 13648 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดหว้า ต.สะพานไกร อ.บ้านลาด จ.
เพชรบุรี
(13649) 13649 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์) ต.
ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
(13650) 13650 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอ้ารุง) ต.ไร่มะขาม
อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
(13651) 13651 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง ต .บ้านทาน อ.บ้าน
ลาด จ.เพชรบุรี
(13652) 13652 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) ต.ท่า
เสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
(13653) 13653 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บ้ารุง) ต.ไร่
สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
(13654) 13654 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์
อนุเคราะห์) ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
(13655) 13655 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) ต.บ้านหาด อ.
บ้านลาด จ.เพชรบุรี
(13656) 13656 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดม่วงงาม ต.ถ้า้ รงค์ อ.บ้านลาด จ.
เพชรบุรี
(13657) 13657 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภยั เพชร) ต.ต้าหรุ อ.
บ้านลาด จ.เพชรบุรี
(13658) 13658 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (ส้านักงานสลากกิน
แบ่งสงเคราะห์ 128) ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
(13659) 13659 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดช่อม่วง ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด
จ.เพชรบุรี
(13660) 13660 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) ต.ท่าช้าง อ.บ้าน
ลาด จ.เพชรบุรี
(13661) 13661 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงศ์ผดุง) ต.หนอง
กะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
(13662) 13662 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบ้ารุง) ต.หนองกระ
เจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
(13663) 13663 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน ต.ห้วยลึก อ.บ้าน
ลาด จ.เพชรบุรี
(13664) 13664 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) ต.
สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

จานวนเงิน
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 567

หน่วย : บาท

รายการ
(13665) 13665 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านบางเกตุ ต.บางเก่า อ.ชะอ้า จ.
เพชรบุรี
(13666) 13666 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม ต .ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.
เพชรบุรี
(13667) 13667 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) ต.
ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
(13668) 13668 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน ต.ไร่ใหม่พฒ
ั นา อ.
ชะอ้า จ.เพชรบุรี
(13669) 13669 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พฒ
ั นา ต.ไร่ใหม่พฒ
ั นา อ.
ชะอ้า จ.เพชรบุรี
(13670) 13670 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านทุง่ ขาม ต .ไร่ใหม่พฒ
ั นา อ.ชะอ้า จ.
เพชรบุรี
(13671) 13671 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านวังนางนวล ต .แก่งกระจาน อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบุรี
(13672) 13672 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านทุง่ โป่ง ต .กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.
เพชรบุรี
(13673) 13673 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านโป่งสลอด ต .หนองกะปุ อ.บ้าน
ลาด จ.เพชรบุรี
(13674) 13674 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน ต.แก่ง
กระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
(13675) 13675 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารส้านักงาน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนสพป.เพชรบุรี เขต 2 ต.ท่ายาง อ.
ท่ายาง จ.เพชรบุรี
(13676) 13676 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบองค์การ หลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังหิน ต .วังหิน อ.วังโป่ง จ.
เพชรบูรณ์
(13677) 13677 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงานแบบกรมสามัญ ซ่อมกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านเนินสว่าง ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.
เพชรบูรณ์
(13678) 13678 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 เปลี่ยนฝ้าโรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.
เพชรบูรณ์
(13679) 13679 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก และแบบ สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียน
บ้านคลองห้วยนา ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13680) 13680 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบ้านบุฉนวน ต.น้้าร้อน อ.เมือง
เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13681) 13681 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโนนตะแบก ต.ดงมูล
เหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13682) 13682 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.1 ข เปลี่ยนพืน้ ไม้
โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
(13683) 13683 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนลูกจันทน์ปยิ ะอุย ต.
ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
(13684) 13684 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหนองแหวน ต.ห้วยสะแก
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

จานวนเงิน
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
300,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 568

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(13685) 13685 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน
โรงเรียนบ้านชอนไพร ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13686) 13686 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.
เพชรบูรณ์
(13687) 13687 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ 205/26 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

100,000

(13688) 13688 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข และ สปช.103/26 ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านพล้า ต.ป่าเลา อ.เมือง
เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13689) 13689 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ข หลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโป่งหว้า ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.
เพชรบูรณ์
(13690) 13690 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ติดพัดลมโรงเรียนบ้านยาวี -ห้วยโป่ง ต.วังชมภู อ.
เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13691) 13691 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านดงขุย ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
(13692) 13692 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนแบบสร้างเอง เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านกุฏพิ ระ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.
เพชรบูรณ์
(13693) 13693 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนผนังโรงเรียนบ้านดงลึก ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
(13694) 13694 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.
เพชรบูรณ์
(13695) 13695 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ และ สปช.102/26 ทาสี เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านโคกหนองจอก ต.ลาดแค
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
(13696) 13696 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านป่าบง ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.
เพชรบูรณ์
(13697) 13697 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโคก ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

100,000

(13698) 13698 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก และแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนางั่ว ต.นางั่ว อ.
เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13699) 13699 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเขาคณฑา ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.
เพชรบูรณ์
(13700) 13700 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านเขาบ่อทอง ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.
เพชรบูรณ์
(13701) 13701 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านถ้า้ น้้าบัง ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.
เพชรบูรณ์
(13702) 13702 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านตะเบาะ ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.
เพชรบูรณ์
(13703) 13703 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกงกะยาง ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์
(13704) 13704 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ 201/2526 ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังศาล ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

150,000

(13705) 13705 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านถ้า้ แก้ว ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
(13706) 13706 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 เปลี่ยนหน้าต่าง ปูพนื้ โรงเรียนสายสมร ต.ลาดแค อ.ชนแดน
จ.เพชรบูรณ์

150,000
100,000

150,000
200,000

150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000

150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
149,900

หน ้าที่ 569

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(13707) 13707 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านพี้ ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

150,000

(13708) 13708 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านวังโค้ง ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.
เพชรบูรณ์
(13709) 13709 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช. 202/2526 ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านล้าป่าสักมูล ต.ดงมูล
เหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13710) 13710 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 และบ้านพักครู แบบ สปช.106/29 ปูพนื้ เปลี่ยนหลังคา
โรงเรียนน้้าอ้อมประชาสรรค์ ต.บ้านโคก อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
(13711) 13711 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข และส้วมแบบ 5 ทีน่ งั่ เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี เปลี่ยนกระเบือ้ งมุง
หลังคาโรงเรียนบ้านวังจาน ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13712) 13712 ซ่อมอาคารเรียนแบบ อบจ.022 ป เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 ต.ระวิง อ.เมือง
เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13713) 13713 ปรับปรุงซ่อมแซมอารเรียนแบบ ป.1 ซ เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเฉลียงลับ ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.
เพชรบูรณ์
(13714) 13714 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านไร่ฝาย ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

150,000

(13715) 13715 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านเนินสง่า ต.ห้วยสะแก อ.เมือง
เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13716) 13716 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/2526 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านกกไทร ต.นาป่า อ.เมือง
เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13717) 13717 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ และอาคารเรียนแบบ ป.1 ข ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี ติดตั้งพัดลม
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารโรงเรียนบ้านซับข่อย ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13718) 13718 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้า เปลี่ยนกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านซับเปิบ ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง
จ.เพชรบูรณ์
(13719) 13719 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราวแบบแปลนกรมประชาสงเคราะห์ ปรับพืน้ ปูกระเบือ้ ง ซ่อมแซมผาผนัง
ติดบานหน้าต่างโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.
เพชรบูรณ์

100,000

(13720) 13720 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ และ สปช.202/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านวังทอง ต.วังชมภู อ.
เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13721) 13721 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช. 202/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคลองส้าโรง ต.ชอนไพร อ.
เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13722) 13722 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 เปลี่ยนฝ้า ทาสีโรงเรียนตาดหมอกวิทยา ต.นาป่า อ.เมือง
เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13723) 13723 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยนาค ต.ห้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.
เพชรบูรณ์
(13724) 13724 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านระวิง ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.
เพชรบูรณ์
(13725) 13725 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ทาสีโรงเรียนบ้านเขาขาด ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.
เพชรบูรณ์
(13726) 13726 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ แบบสร้างเอง เปลี่ยนผนังโรงเรียนบ้านปากน้้า ต .นาป่า อ.เมือง
เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(13727) 13727 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช. 601/26 2หลัง เปลี่ยนหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนท่อน้้า สุขภัณฑ์ ระบบ
ไฟฟ้าโรงเรียนบ้านดง ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13728) 13728 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช 601/26 ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านป่าเลา ต.ป่าเลา อ.เมือง
เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13729) 13729 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช. 605/45,602/26,604/26 เปลี่ยนสุขภัณฑ์ เปลี่ยนประตู ซ่อมแซมหลังคา
โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13730) 13730 ปรับปรุงสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน ถมดินโรงเรียนบ้านสักแห้ง ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

150,000

(13731) 13731 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู เปลี่ยนหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ ห้องน้้า เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ทาสีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13732) 13732 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สปช.105/29 อาคารห้องสมุดแบบสร้างเอง เปลี่ยนวงกบ ประตู
ทาสี เปลี่ยนหลังคาเหล็ก โรงเรียนบ้านขมวด ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13733) 13733 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/26,105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก ต.ดงมูล
เหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13734) 13734 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช103/29 ทาสี เทพืน้ คอนกรีต ปูกระเบือ้ ง งานประตูหน้าหน้าโรงเรียนบ้าน
ทรัพย์พทุ รา ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
(13735) 13735 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยตูม ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

100,000

(13736) 13736 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ รื้อถอนกระเบือ้ งลอนคู่ แผ่นเหล็กรีดรอนโรงเรียนบ้านอมกง ต .ท่าพล อ.
เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13737) 13737 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช. 202/26 ปูพนื้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านซับเจริญ ต.ซับพุทรา
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
(13738) 13738 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 เทพืน้ คอนกรีต ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบง ต.นาป่า อ.เมือง
เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13739) 13739 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
(13740) 13740 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาเอนกประสงค์ ถมหินคลุก เทคอนกรีตโรงเรียนบ้านไร่เหนือ ต.สะเดียง อ.เมือง
เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13741) 13741 ซ่อมแซมอาคารเรียน 104/26 มุงหลังคาโรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
(13742) 13742 ซ่อมแซมพืน้ อาคารเอนกประสงค์ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว ต .ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
(13743) 13743 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหลุง ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13744) 13744 ซ่อมแซมลานกีฬาเอนกประสงค์ ถมดิน เทคอนกรีต โรงเรียนบ้านวังพลับ ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
(13745) 13745 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช105/29 ทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนบ้านด่านช้าง ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.
เพชรบูรณ์
(13746) 13746 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สามัญ ปูพนื้ คอนกรีต ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทุง่ หินปูน ต . อ.เมือง
เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13747) 13747 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ และ สปช103/26 อาคารเอนกประสงค์ ทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนบ้านวังขอน
ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
(13748) 13748 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบุง่ กกเรียง ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง
เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13749) 13749 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบอัครานุสรณ์ 1 ทาสีภายในโรงเรียนบ้านดงหลง ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
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หน่วย : บาท

รายการ
(13750) 13750 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเแนกประสงค์ สปช. 202/26 เปลี่ยนหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านซับสีทอง ต.
พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
(13751) 13751 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังหินซอง ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
(13752) 13752 ซ่อมแซมผิวทางจราจร เทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
(13753) 13753 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านลาดน้อย ต .พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
(13754) 13754 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก และปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูพนื้ กระเบือ้ ง เทคอนกรีต
โรงเรียนบ้านป่าม่วง ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13755) 13755 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก เทพืน้ ทาสีโรงเรียนบ้านหัวนา ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13756) 13756 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอล ปลูกหญ้า โรงเรียนบ้านเขาชะโงก ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
(13757) 13757 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สร้างเอง เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านยางหัวลม ต .วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.
เพชรบูรณ์
(13758) 13758 ซ่อมแซมอาคาร ป.1 ข ซ่อมเพดาน เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านคลองบง ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.
เพชรบูรณ์
(13759) 13759 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ เปลี่ยนกระเบือ้ ง ปูพนื้ โรงเรียนบ้านห้วยแหน ต .ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.
เพชรบูรณ์
(13760) 13760 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนผาผนังโรงเรียนบ้านหนองระมาน ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.
เพชรบูรณ์
(13761) 13761 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านน้้าเลา ต.บ้านโคก อ.เมือง
เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13762) 13762 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์
(13763) 13763 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง เปลี่ยนฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านห้วยสะแก ต.ห้วย
สะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13764) 13764 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข มุงหลังคา ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคลองขุด ต.ชอนไพร อ.เมือง
เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13765) 13765 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบแบบสร้างเอง เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านวังรวก ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.
เพชรบูรณ์
(13766) 13766 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านยางกุด ต.ระวิง อ.เมือง
เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13767) 13767 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช 202/28 มุงหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านกล้วย ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน
จ.เพชรบูรณ์
(13768) 13768 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร แบบสร้างเอง เปลี่ยนหลังคา เทพืน้ ปูนโรงเรียนบ้าน กม .28 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.
เพชรบูรณ์
(13769) 13769 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาฟุตซอล ท้าสนามคอนกรีตโรงเรียนบ้านโพธิ์งาม ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.
เพชรบูรณ์
(13770) 13770 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช 205/26 งานผนัง ติดตั้งพัดลม ทาสีโรงเรียนบ้านนายม ต.นายม อ.เมือง
เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13771) 13771 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนา ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.
เพชรบูรณ์
(13772) 13772 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช. 202/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านวังซอง ต.ท่าพล อ.
เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

จานวนเงิน
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
99,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 572

หน่วย : บาท

รายการ
(13773) 13773 ปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ ห้องคหกรรม ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานผนัง กระจก โรงเรียนบ้านสะเดียง ต .ในเมือง อ.เมือง
เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13774) 13774 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/2526 ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้าน กม.2 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์
(13775) 13775 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านน้้าเดื่อใต้ ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.
เพชรบูรณ์
(13776) 13776 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 และรั้ว ทาสีโรงเรียนบ้านโคกส้าราญ ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน
จ.เพชรบูรณ์
(13777) 13777 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช 205/26 ทาสี ซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู ต.วัง
ชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13778) 13778 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านเขาสัก ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.
เพชรบูรณ์
(13779) 13779 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 และ แบบ สปช.601/26 เปลี่ยนฝาผนัง ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13780) 13780 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ อาคารเรียน แบบ สปช 105/26 รื้อถอน เทพืน้ โรงเรียนบ้านโคกสูง ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน
จ.เพชรบูรณ์
(13781) 13781 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 จ้านวน 2 หลัง ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกยาว ต.ลาดแค
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
(13782) 13782 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก เปลี่ยนประตู เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนฝ้าโรงเรียนบ้านเชิงชาย ต.ซับ
เปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
(13783) 13783 ซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนบ้านท่าพล ต.ท่าพล อ.เมือง
เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13784) 13784 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก และ ป.1 ข เปลี่ยนฝาผนัง เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้านบุง่ คล้า ต.
ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
(13785) 13785 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/26 ทาสี เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน
จ.เพชรบูรณ์
(13786) 13786 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องดนตรี ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้า ทาสี โรงเรียนบ้านศาลาลาย ต .ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.
เพชรบูรณ์
(13787) 13787 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ก่อผนังคอนกรีต ฉาบผนัง ทาสีน้า ปรับปรุงอาคารแบบ ป .1 ฉ เปลี่ยนหลังคา
เปลี่ยนเสาคอนกรีตโรงเรียนบ้านวังชะนาง ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
(13788) 13788 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ต่้า, ป.1 ฉ สูง และ สปช. 103/26 ทาสีโรงเรียนบ้านหนองตาด ต.
พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
(13789) 13789 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข เปลี่ยนฝ้าเพดาน ฝาผนัง เปลี่ยนพืน้ โรงเรียนบ้านไร่ ต.สะเดียง อ.เมือง
เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13790) 13790 ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนบานประตู เปลี่ยนวงกบโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.
ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
(13791) 13791 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบแบบสร้างเอง ปูพนื้ คอนกรีต ปูพเื นกระเบือ้ ง ผนังคอนกรีตโรงเรียนธาราคีรี
ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
(13792) 13792 สร้างถนนคอนกรีต คสล. โรงเรียนบ้านน้้าเดื่อ ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13793) 13793 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหนองแดง ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.
เพชรบูรณ์

จานวนเงิน
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
58,400
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 573

หน่วย : บาท

รายการ
(13794) 13794 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ข เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านคลองสาร ต.นางั่ว อ.เมือง
เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13795) 13795 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านกกจั่น ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.
เพชรบูรณ์
(13796) 13796 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบสร้างเอง เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโตกใต้ ต.บ้านโตก อ.เมือง
เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13797) 13797 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านหนองกลอย ต.ตะกุดไร อ.ชน
แดน จ.เพชรบูรณ์
(13798) 13798 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนอนุบาลชนแดน ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.
เพชรบูรณ์
(13799) 13799 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 104/29 เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
(13800) 13800 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ข ทาสี เปลี่ยนประตูโรงเรียนชุมชนบ้านน้้าร้อน ต.น้้าร้อน อ.เมือง
เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13801) 13801 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านลาดแค ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
(13802) 13802 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป1ก และอาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านสะแกงาม ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง
เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13803) 13803 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 102/26 ปูกระเบือ้ ง, ปรับปรุงระบบระบายน้้าโรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน
ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
(13804) 13804 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 103/26 ขนาด 4 ห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านท่ากก
ตาล ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13805) 13805 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบองค์การ 312 ปูกระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียน
คลองห้วยนาพัฒนาการ ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
(13806) 13806 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 103/26 1 ชั้น 3 ห้องเรียน เปลี่ยนพืน้ ไม้ โรงเรียนบ้านยางลาด ต.ระวิง อ.
เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13807) 13807 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียน งานเทคอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบ้านทางข้าม ต .วังโป่ง
อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
(13808) 13808 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป.1 ฉ 2521, ป.1 ก 2523 ทาสีโรงเรียนบ้านคลองน้้าคัน ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.
เพชรบูรณ์
(13809) 13809 เทพืน้ คอนกรีตใต้อาคารเรียน แบบ ป.1 ก โรงเรียนบ้านโตก ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13810) 13810 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 324 ล ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านห้วยผักไล ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.
เพชรบูรณ์
(13811) 13811 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 102/26 เปลี่ยนฝ้า เพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านผาทอง ต.พุทธบาท อ.ชน
แดน จ.เพชรบูรณ์
(13812) 13812 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 2 และอาคารลูกเสือ ทาสีและเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(13813) 13813 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ อาคารอเนกประสงค์ 206/29 เปลี่ยนฝ้า ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านน้้าลัด ต.
พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
(13814) 13814 อาคารเรียนแบบสปช.105/29 งานเปลี่ยนประตูหอ้ งเรียนและทาสีโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.
เพชรบูรณ์

จานวนเงิน
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
146,200
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
300,000
96,700
200,000

หน ้าที่ 574

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(13815) 13815 อาคารเรียนแบบสปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งห้องเรียนและทาสีหอ้ งเรียนโรงเรียนบ้านทุง่ สมอ ต .ทุง่ สมอ อ.
เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
(13816) 13816 อาคารเรียนแบบสปช.105/29 งานพืน้ ปูกระบือ้ งห้องเรียนโรงเรียนบ้านน้้าชุน ต.น้้าชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

150,000

(13817) 13817 อาคารเรียนแบบสปช.102/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งห้องเรียนโรงเรียนบ้านนาซ้า ต.นาซ้า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

100,000

(13818) 13818 อาคารเรียนแบบป.1 ซ. งานเปลี่ยนฝ้าเดานและทาสี เปลี่ยนประตูหอ้ งเรียน กั้นฝาผนังห้องเรียนโรงเรียนบ้าน
พร้าว ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
(13819) 13819 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งห้องเรียนโรงเรียนบ้านโป่งสามขา ต .ศิลา อ.หล่มเก่า จ.
เพชรบูรณ์
(13820) 13820 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข. งานเปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน และเปลี่ยนผนังห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านฝาย
ต.น้้าก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(13821) 13821 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานเปลี่ยนประตู-หน้าต่าง งานฉาบผนัง และทาสี ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ /
ห้องวิทยาศาสตร์และ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านดอยน้้าเพียงดิน ต .บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

100,000

(13822) 13822 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานเปลี่ยนประตูและหน้าต่างพร้อมเหล็กดัดห้องคอมพิวเตอรืและ
ห้องปฏิบตั ิการทางภาษาโรงเรียนบ้านป่าบง ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(13823) 13823 อาคารเรียน แบบสปช.102/26 งานก่อฝาผนังห้องวิทยาศาสตรืและห้องดนตรีโรงเรียนบ้านห้วยผักกูด ต .ศิลา อ.
หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
(13824) 13824 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก. งานทาสีหอ้ งสมุดโรงเรียนบ้านโสกเดื่อ ต.น้้าชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(13825) 13825 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข. งานพืน้ ห้องเรียน เปลี่ยนประตู-หน้าต่าง เปลี่ยนฝ้า-เพดานและทาสีโรงเรียนบ้านห้วยไร่
ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(13826) 13826 อาคารห้องสมุด (แบบสร้างเอง) งานเปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนฝ้า-เพดานเปลี่ยนผนังอาคารและทาสีโรงเรียนบ้านป่า
แดง(เขาค้อ) ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
(13827) 13827 อาคารห้องสมุด (แบบสร้างเอง) งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านวังก้นหวด ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
(13828) 13828 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข. งานเปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.
เพชรบูรณ์
(13829) 13829 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ
จ.เพชรบูรณ์
(13830) 13830 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานเปลี่ยนหลังคา และทาสีโรงเรียนบ้านบุง่ ต.ท่าอิบญ
ุ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

150,000

(13831) 13831 อาคารเรียนแบบพิเศษ 2 ชั้น งานเปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนฝาผนัง เปลี่ยนประตู เปลี่ยนพืน้ และกันสาด พร้อมทาสี
โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิม่ วิทยา) ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
(13832) 13832 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านบุง่ คล้า ต.บุง่ คล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(13833) 13833 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานเปลี่ยนหลังคา โรงเรียนบ้านวังร่อง ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(13834) 13834 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข. งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
(13835) 13835 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหินโง่น ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
(13836) 13836 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข. งานเปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านหนองสว่าง ต.
หนองสว่าง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(13837) 13837 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก. งานเปลี่ยนหลังคา และเปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านธารทิพย์ ต.บุง่ น้้าเต้า อ.หล่มสัก จ.
เพชรบูรณ์
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(13838)
(13839)
(13840)
(13841)
(13842)
(13843)
(13844)
(13845)
(13846)
(13847)
(13848)
(13849)

13838 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านแก่งยาว ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
13839 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก. งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านบึง ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
13840 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านคลองสีฟนั ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
13841 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข. งานเปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนประตู-หน้าต่าง และทาสีโรงเรียนบ้านน้้าก้อ
ต.น้้าก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
13842 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข. งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านน้้าสร้าง ต.นาซ้า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
13843 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานเปลี่ยนหลังคา งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังบาล ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.
เพชรบูรณ์
13844 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก. งานเปลี่ยนหลีงคา และงานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยอีจีน ต.ตาดกลอย อ.หล่ม
เก่า จ.เพชรบูรณ์
13845 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก. งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโป่งช้าง ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
13846 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านท่ากกแก ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
13847 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานเปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหัวนาเลา ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
13848 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข. งานเปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านท่าช้าง ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
13849 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานเปลี่ยนฝ้าเดาน และทาสีโรงเรียนบ้านนาเกาะ ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

(13850) 13850 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก. งานเปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านภูผักไซ่ ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
(13851) 13851 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข. งานเปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหินฮาว ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
(13852) 13852 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานเปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนประตู-หน้าต่าง เปลี่ยนบันไดและพืน้ ระเบียงโรงเรียนบ้าน
ห้วยสวิง ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(13853) 13853 อาคารเรียน แบบ 017 งานเปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(13854) 13854 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข. งานเปลี่ยนฝ้าเพดาน และเปลี่ยนฝาผนังโรงเรียนบ้านแก่งโตน ต.นาซ้า อ.หล่มเก่า จ.
เพชรบูรณ์
(13855) 13855 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานเปลี่ยนฝ้าเดาน และเปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้านหลักด่าน ต.หลักด่าน อ.
น้้าหนาว จ.เพชรบูรณ์
(13856) 13856 อาคารเรียนแบบ 017 งานเปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านนาแซง ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
(13857) 13857 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข. งานเปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านน้้าอ้อย ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
(13858) 13858 อาคารเรียนแบบอื่นๆ (แบบสร้างเอง) งานเปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโนนทอง ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.
เพชรบูรณ์
(13859) 13859 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานเปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนประตู-หน้าต่าง และทาสีโรงเรียนบ้านหนองเขียว ต.ศิลา
อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
(13860) 13860 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานเปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.
เพชรบูรณ์
(13861) 13861 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ใต้ถุนสูง งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู และทาสีโรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย ต.
โคกมน อ.น้้าหนาว จ.เพชรบูรณ์
(13862) 13862 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข. งานเปลี่ยนผนังห้องเรียนโรงเรียนบ้านท่าผู ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
(13863) 13863 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. เปลี่ยนประตู-หน้าต่างโรงเรียนบ้านวังยาว ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(13864) 13864 อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ. งานเปลี่ยนฝาผนัง และทาสีโรงเรียนบ้านดงทิพย์ ต.ท่าอิบญ
ุ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(13865) 13865 อาคารเรียนแบบอื่นๆ (แบบสร้างเอง) งานเปลี่ยนฝาผนัง เปลี่ยนประตู-หน้าต่างโรงเรียนบ้านท่าดินแดง ต.ท่าอิ
บุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
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จานวนเงิน

(13866) 13866 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข. งานเปลี่ยนฝาผนัง และทาสีโรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร ) ต.สักหลง อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์
(13867) 13867 อาคารเรียนแบบอื่นๆ (แบบสร้างเอง) งานเปลี่ยนฝาผนัง เปลี่ยนประตู-หน้าต่างโรงเรียนบ้านไร่นางาม ต.บ้านไร่
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(13868) 13868 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก. งานเปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนประตู-หน้าต่าง และทาสีโรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด ต.ศิลา อ.
หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
(13869) 13869 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ. งานเปลี่ยนประตู-หน้าต่าง และทาสีโรงเรียนบ้านนายาว ต.ทุง่ สมอ อ.เขาค้อ จ.
เพชรบูรณ์
(13870) 13870 อาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ. งานเปลี่ยนประตู-หน้าต่าง และทาสีโรงเรียนบ้านท่าโก ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.
เพชรบูรณ์
(13871) 13871 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง และทาสีโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.
เพชรบูรณ์
(13872) 13872 อาคารเรียนแบบอื่นๆ (แบบสร้างเอง) งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง และเปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองยาว ต.หินฮาว
อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
(13873) 13873 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.
เพชรบูรณ์
(13874) 13874 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง และทาสีโรงเรียนบ้านห้วยน้้าขาว ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.
เพชรบูรณ์
(13875) 13875 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านน้้าค้า ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(13876) 13876 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดศรีทอง ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(13877) 13877 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ใต้ถุนสูง งานพืน้ เทคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา ต.ตาดกลอย อ.หล่ม
เก่า จ.เพชรบูรณ์
(13878) 13878 อาคารเรียนแบบ วปช.103/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าอิบญ
ุ ต.ท่าอิบญ
ุ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(13879) 13879 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.
เพชรบูรณ์
(13880) 13880 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก. งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านอีเลิศ ต.นาซ้า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
(13881) 13881 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข. งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์
(13882) 13882 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง และเปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ ต.วังบาล อ.
หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
(13883) 13883 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานพืน้ ปูกระเบือ้ งและเปลี่ยนประตู -หน้าต่างโรงเรียนบ้านตาดกลอย ต.ตาดกลอย อ.
หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
(13884) 13884 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหินกลิ้ง ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
(13885) 13885 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านดงขวาง ต.น้้าชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(13886) 13886 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านท่าขาม ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(13887) 13887 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. ใต้ถุนสูง งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านกกกะบก ต.โคกมน อ.น้้าหนาว จ.เพชรบูรณ์

100,000

(13888) 13888 อาคารเรียนแบบ สปช.101/26 งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยกอก ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

100,000

(13889) 13889 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข. งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านน้้าดุกเหนือ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(13890) 13890 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านภูปนู ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(13891) 13891 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน ต.บุง่ คล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(13892) 13892 อาคารอเนกประสงค์ แบบสปช.201/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนผนังอาคารโรงเรียนบ้านหนองแม่นา ต.หนอง
แม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
(13893) 13893 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านร่องดู่ ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(13894) 13894 อาคารอเนกประสงค์ แบบสปช.202/26 งานเปลี่ยนฝ้าเดานและทาสีโรงเรียนบ้านโสก ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.
เพชรบูรณ์
(13895) 13895 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานเปลี่ยนผลังคา
และพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหวาย ต .
บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(13896) 13896 อาคารอเนกประสงคื แบบ สปช.202/26 งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านป่าแกเครือ ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.
เพชรบูรณ์
(13897) 13897 อาคารอเนกประสงค์ แบบสามัญ 336 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองเล ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

100,000
150,000

(13898) 13898 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.
เพชรบูรณ์
(13899) 13899 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านใหม่วิทยา ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.
เพชรบูรณ์
(13900) 13900 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานเปลี่ยนหลังคา และพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านวังกวาง ต.วังกวาง
อ.น้้าหนาว จ.เพชรบูรณ์
(13901) 13901 อาคารอเนกประสงค์ งานเปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองขาม ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(13902) 13902 อาคารอเนกประสงค์แบบอื่นๆ (แบบสร้างเอง) งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านฝายวังบอน ต.น้้าชุน อ.หล่มสัก จ.
เพชรบูรณ์
(13903) 13903 อาคารอเนกประสงค์ แบบกรมสามัญ/336 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งและงานฝาผนังโรงเรียนบ้านน้้าอ้อม ต.น้้าชุน อ.
หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(13904) 13904 ส้วม แบบ สปช.601/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง และเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์
(13905) 13905 ส้วม แบบ สปช.601/26 งานเปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนประตู และพืน้ ปูกระเบือ้ งพร้อมทาสีโรงเรียนบ้านส้มเลา
ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(13906) 13906 อาคารเอนกประสงค์แบบอื่นๆ (แบบสร้างเอง) งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านร่องบง ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.
เพชรบูรณ์
(13907) 13907 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานเปลี่ยนประตู และเปลี่ยนผนังอาคารโรงเรียนบ้านห้วยข่อย ต.ศิลา
อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
(13908) 13908 อาคารอเนกประสงค์แบบอื่นๆ (แบบสร้างเอง) งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโจะโหวะ ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า
จ.เพชรบูรณ์
(13909) 13909 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานเปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนประตู-หน้าต่างโรงเรียนบ้านวังขอน ต.ตาด
กลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
(13910) 13910 อาคารเรียนแบบอื่นๆ (แบบสร้างเอง) งานเปลี่ยนฝาผนังอาคาร เปลี่ยนประตู-หน้าต่างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25
ต.บุง่ น้้าเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(13911) 13911 ส้วม แบบสปช.601/26 งานเปลี่ยนหลังคา เทพืน้ เปลี่ยนผนัง เปลี่ยนประตู เปลี่ยนสุขภัณฑ์ และทาสีโรงเรียน
บ้านน้้าเฮี้ยสาขาบ้านกุดโก ต.น้้าเฮี้ย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(13912) 13912 ส้วม แบบ สปช.601/26 งานเปลี่ยนหลังคา เทพืน้ เปลี่ยนสุขภัณฑ์พร้อมทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ ต.
นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
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จานวนเงิน

(13913) 13913 ลานอเนกประสงค์ งานเทพืน้ คอนกรีตเสริทเหล็ก และปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้าน
หนองไขว่ ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(13914) 13914 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานปรับปรุงผิวจราจรโรงเรียนบ้านดงน้้าเดื่อ ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(13915) 13915 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานปรับปรุงพืน้ ผิวจราจรโรงเรียนบ้านน้้าพุ ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(13916) 13916 ถนนบริเวณโรงเรียน งานปรับปรุงผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านช้างตะลูด ต.ช้างตะลูด อ.หล่ม
สัก จ.เพชรบูรณ์
(13917) 13917 ถนนบริเวณโรงเรียน งานปรับปรุงพืน้ ผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านสงเปลือย ต.ศิลา อ.หล่มเก่า
จ.เพชรบูรณ์
(13918) 13918 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานปรับปรุงพืน้ ผิวจราจรคอนกรีตโรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.
เพชรบูรณ์
(13919) 13919 ถนนบริเวณโรงเรียน งานปรับปรุงพืน้ ผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 ต.บ้าน
เนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
(13920) 13920 ถนนลูกรังบริเวณโรงเรียน งานปรับปรุงพืน้ ผิวจราจรเป็นคอนกรีต เสริมเหล็กโรงเรียนบ้านสักหลง ต.สักหลง อ.
หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(13921) 13921 ถนนบริเวณโรงเรียน งานปรับปรุงพืน้ ผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสิมเหล็กโรงเรียนบ้านซ้าภู ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์
(13922) 13922 ถนนบริเวณโรงเรียน งานปรับปรุงพืน้ ผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว ต.หล่มเก่า อ.
หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
(13923) 13923 สนามวอลเลย์บอล งานปรับปรุงเทคอนกรีตพืน้ ผิวสนามวอลเลย์บอลโรงเรียนบ้านห้วยลาน ต .น้้าชุน อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์
(13924) 13924 ลานกีฬาอเนกประสงค์ งานเปลี่ยนหลังคา เทพืน้ สนามโรงเรียนบ้านห้วยลาด ต.หลักด่าน อ.น้้าหนาว จ.เพชรบูรณ์

150,000

(13925) 13925 รั้วโรงเรียน งานปรับปรุงรั้วโรงเรียนจ้านวน 24 เมตรโรงเรียนบ้านดอนสว่าง ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

100,000

(13926) 13926 รั้วโรงเรียน งานก่ออิฐ/ฉาบปูน และทาสีโรงเรียนบ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
(13927) 13927 รั้วโรงเรียน งานทาสีรั้วโรงเรียน พร้อมท้าประตูรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านฝายนาแซง ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.
เพชรบูรณ์
(13928) 13928 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนอนุบาลน้้าหนาว ต.น้้าหนาว อ.น้้าหนาว จ.เพชรบูรณ์
(13929) 13929 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานเปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนประตู-หน้าต่างโรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง ต.น้้าหนาว
อ.น้้าหนาว จ.เพชรบูรณ์
(13930) 13930 อาคารเรียนแบบป.1 ฉ. เปลี่ยนหลังคาและทาสีอาคารโรงเรียนวัดหนองปลาซิว ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.
เพชรบูรณ์
(13931) 13931 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข. (2 หลัง) งานทาสีอาคารโรงเรียนบ้านซ้าม่วง ต.วังกวาง อ.น้้าหนาว จ.เพชรบูรณ์
(13932) 13932 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข. งานเทพืน้ คอนกรีตบริเวณอาาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ ต.วังกวาง อ.น้้าหนาว
จ.เพชรบูรณ์
(13933) 13933 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานเปลี่ยนฝ้าเพดาน และทาส่้โรงเรียนบ้านโคกมน ต.โคกมน อ.น้้าหนาว จ.
เพชรบูรณ์
(13934) 13934 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานเปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝาผนังและทาสีโรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ ต.หลักด่าน อ.น้้า
หนาว จ.เพชรบูรณ์
(13935) 13935 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข. งานเปลี่ยนฝ้าเพดานและทาสีโรงเรียนบ้านหนองปลา ต.น้้าเฮี้ย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
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รายการ
(13936)
(13937)
(13938)
(13939)
(13940)

จานวนเงิน

13936 อาคารเรียนแบบทีร่ ะลึกวันครู งานเปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดทุง่ ธงไชย ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
13937 อาคารเรียนแบบสปช.103/26 (2 หลัง) งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองคัน ต.บุง่ คล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
13938 อาคารเรียนแบบ ป1. ฉ งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
13939 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข. งานทาสีอาคารโรงเรียนบ้านร่องกะถิน ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
13940 รั้ว งานเปลี่ยนรั้วลวดหนามเป็นรั้วคอนกรีตนแบบมาตรฐาน โรงเรียนสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ต.หล่มสัก อ.หล่ม
สัก จ.เพชรบูรณ์
(13941) 13941 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานเปลี่ยนหลังคา และงานทาสีโรงเรียนบ้านปากดุก ต.ปากดุก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
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(13942) 13942 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานเปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านท่าข้าม ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
(13943) 13943 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข. งานเปลี่ยนฝาผนัง เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านหนองบัว ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

100,000
100,000

(13944) 13944 อาคารเรียนแบบสปช.104/26 งานเปลี่ยนฝ้าเพดาน และทาสีโรงเรียนบ้านวังโป่ง ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.
เพชรบูรณ์
(13945) 13945 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข. เปลี่ยนฝ้าเพดาน และทาสีโรงเรียนบ้านลานบ่า ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(13946) 13946 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข. งานทาสีอาคารโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
(13947) 13947 อาคารเรียน แบบ 105/29 หลังคาแผ่นหล็กรีดสอน โครงหลักคาเหล็กโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) ต.
สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
(13948) 13948 อาคารเรียน ป. 1 ก. หลังคากระเบือ้ ง / อาคารเรียนแบบอื่น ๆ ฝาผนังโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ ต.คลองกระจัง อ.
ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
(13949) 13949 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านเนินถาวร ต.นาสนุน่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

100,000

(13950) 13950 ภูมิทศั น์ ผิวจราจร คสล.หนา 12 ซม.(ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบ้านโคกตะขบ ต.นาสนุน่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

100,000

(13951) 13951 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน / งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านรังย้อย ต.หนอง
ย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
(13952) 13952 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.
เพชรบูรณ์
(13953) 13953 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคาแผ่นหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านหนองสรวง ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.
เพชรบูรณ์
(13954) 13954 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ. งานพืน้ ปูกระบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านนาน้้าโครม ต.นาสนุน่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
(13955) 13955 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ข. งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
(13956) 13956 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 ฤโครงหลังคาเหล็ก) งานพืน้ ปูกระเคลือบ / งานทาสีโรงเรียนบ้านหนอง
บัว ต.นาสนุน่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
(13957) 13957 งานภูมิทศั น์ ผิวจราจร หนา 12 ซม.(ภายในโรงเรียน) โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.
เพชรบูรณ์
(13958) 13958 งานภูมิทศั น์ ผิวจราจร หนา 12 ซม. (ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบ้านหนองหมู ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

100,000

(13959) 13959 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคากระเบือ้ ง งานฝ้าเพดานเส้นใยแผ่นเรียบโรงเรียนบ้านคลองดู่ ต.
คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
(13960) 13960 อาคารเรียนแบบ ป1ซ. หลังคาสังกะสี โรงเรียนบ้านซับชมภู ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
(13961) 13961 งานภูมทัศน์ รั้วเหล็กโรงเรียนบ้านกลาง ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

150,000

100,000

100,000
100,000
200,000
100,000
150,000

150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000

100,000
150,000

หน ้าที่ 580

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(13962) 13962 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านนาทุง่ ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.
เพชรบูรณ์
(13963) 13963 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 203/26 งานหลังคาแผ่นเหล็กโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.
เพชรบูรณ์
(13964) 13964 อาคารแบบเรียน ป.1 ข. งานหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ งานฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบโรงเรียน
บ้านท่าเยี่ยม ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
(13965) 13965 ภูมิทศั น์ งานภูมิทศั น์ ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 12 ซม.(ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบ้านท่าสวาย ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่
จ.เพชรบูรณ์
(13966) 13966 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
(13967) 13967 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ /ส้วม แบบ 601/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ หลังคา
โรงเรียนบ้านโคกหิน ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
(13968) 13968 อาคารอเนประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ งานทาสีพลาสติก
โรงเรียนบ้านบ่อไทย ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
(13969) 13969 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ งานผ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดโรงเรียนบ้านสันติธรรม ต.
ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
(13970) 13970 อาคารอเนกประสงค์ งานผนังคอนกรีต งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนบ้านซับวารินทร์ ต .
บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
(13971) 13971 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บ้ารุง) ต.ยางงาม อ.หนอง
ไผ่ จ.เพชรบูรณ์
(13972) 13972 อาคารเรียนแบบ 017 งานฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
(13973) 13973 ปรัปรุงภูมิทศั น์ งานรั้วมาตราฐานโรงเรียนบ้านกองทูล (พิทกั ษ์ราษฎร์วิทยาคาร) ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.
เพชรบูรณ์
(13974) 13974 ปรับปรุงภูมิทศั น์ งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านเนินคนธา ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
(13975) 13975 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา แผ่นเหล็กรีดลอนอลูซิงค์โรงเรียนบ้านหัวโตก ต.นาเฉลียง อ.หนอง
ไผ่ จ.เพชรบูรณ์
(13976) 13976 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านล้าตาเณร ต.บัววัฒนา อ.
หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
(13977) 13977 อาคาร ป 1 ซ งานฝ้าเพดานฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์ อาคาร สปช.205/26 งานหลังคา แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ
โรงเรียนบ้านไร่เหนือ ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
(13978) 13978 ปรับปรุงภูมิทศั น์ งานผิวจราจร คสล.โรงเรียนบ้านท่าด้วง ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
(13979) 13979 อาคารอนกประสงค์ แบบ 312 งานหลังคากระเบือ้ ง งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดโรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี ต.
ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
(13980) 13980 อาคาร แบบ ป.1 ก งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

150,000

(13981) 13981 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ. งานหลังคาแผ่นเหล็ก งานฝ้าพดานยิปซั่มบอร์ด งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านคลอง
กระจังวังไทร ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
(13982) 13982 งานภูมิทศั น์ ลานคอนกรึต คสล. หนา 10 ซม.โรงเรียนบ้านวังขอน ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
(13983) 13983 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26 งานหลังคาแผ่นเหล็ก โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.
เพชรบูรณ์
(13984) 13984 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด งานทาสีภายนอก ภายในโรงเรียนบ้านตีบใต้ ต.บ่อ
ไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

150,000

150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000

150,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 581

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(13985) 13985 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ก. งานปูพนื้ กระเบ้้อง งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านน้้าเขียว ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.
เพชรบูรณ์
(13986) 13986 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
(13987) 13987 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ก.งานหลังคา งานประตู งานทาสีโรงเรียนบ้าน กม.35 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.
เพชรบูรณ์
(13988) 13988 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 201/26 งานหลังคาแผ่นเหล็กโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.
เพชรบูรณ์
(13989) 13989 งานภูมิทศั น์ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 10 ซม. (ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบ้านคลองกะโบน ต.บ้านโภชน์ อ.
หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
(13990) 13990 งานภูมิทศั น์ ผิวจราจร คสล.หนา 12 ซม.ภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้าน กม.30 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

100,000

(13991) 13991 งานภูมิทศั น์ ผิวจราจร คสล.หนา 12 ซม. (ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง ต.เพชรละคร อ.หนอง
ไผ่ จ.เพชรบูรณ์
(13992) 13992 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานฝ้าเพดาน งานประตูโรงเรียนบ้านปากตก ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

100,000

(13993) 13993 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานพืน้ ไม้โรงเรียนบ้านล้าพาด ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
(13994) 13994 อาคารเรียน แบบ 103/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านเฉลียงทอง ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

100,000
100,000

(13995) 13995 งานภูมิทศั น์ รั่วมาตรฐาน (ฐานไม่ตอกเสา)โรงเรียนบ้านห้วยตลาด ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
(13996) 13996 บ้านพักครูแบบกรมสามัญ งานหลังคากระเบือ้ ง เชิงชาย ะแนง งานฝ้าเพดาน งานประตู หน้าต่าง โรงเรียนบ้าน
วังอ่าง ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
(13997) 13997 อาคารเรียน งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
(13998) 13998 อาคารเรียน แบบสร้างเอง งานหน้าต่าง บานเกร็ด วงกบหน้าต่างไม้ ทาสี บันไดไม้โรงเรียนบ้านคลองกรวด ต .นา
เฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
(13999) 13999 งานภูมิทศั น์ รั่วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานไม่ตอกเสา)โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง -ไผ่ขวาง ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.
เพชรบูรณ์
(14000) 14000 อาคารเรียน ป. 1 ซ.งานฝาผนัง อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านซับเดื่อ ต.บ้าน
โภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
(14001) 14001 งานภูมิทศั น์ ผิวจราจร คสล. หนา 12 ซม.(ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบ้านสันเจริญ ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.
เพชรบูรณ์
(14002) 14002 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานประตูเหล็กม้วน / งานภูมิทศั น์ ผิวจราจรในโรงเรียน หนา 12 ซม.(ภายใน
โรงเรียน)โรงเรียนบ้านหนองแจง ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
(14003) 14003 อาคารเรียน แบบ 017 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
(14004) 14004 งานภูมิทศั น์ รั่วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานไม่ตอกเสา)โรงเรียนบ้านราหุล ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
(14005) 14005 อาคารเรียน แบบ สช.103/26 หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.
เพชรบูรณ์
(14006) 14006 งานภูมิทศั น์ ผิวจราจร คสล.หนา 12 ซม. (ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบ้านสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน จ.
เพชรบูรณ์
(14007) 14007 อาคารเรียน แบบ สช.103/26 งานพืน้ ไม้ งานบันได งานภูมิทศั น์ ผิวจราจร คสล.หนา 12 ซม. (ภายใน
โรงเรียน)โรงเรียนบ้านบึงสามพัน ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
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รายการ

จานวนเงิน

(14008) 14008 อาคารเรียน แบบ 103/26 งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ ต.
วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
(14009) 14009 อาคารเรียน ป. 1 ฉ งานหลังคากระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

150,000

(14010) 14010 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ก. งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.
เพชรบูรณ์
(14011) 14011 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 งานฝ้าเพดานยิปซั่งบอร์ดโรงเรียนบ้านซับไม้แดง ต.ซับสมอทอด-วัง
พิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
(14012) 14012 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ก. งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านตะกรุดหิน ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.
เพชรบูรณ์
(14013) 14013 อาคารเรียน แบบ 105/29 งานทาสีภายนอกโรงเรียนบ้านบึงตะแบก ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
(14014) 14014 งานภูมิทศั น์ ผิวจราจร คสล. หนา 12 ซม.(ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบ้านห้วยทราย ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.
เพชรบูรณ์
(14015) 14015 อาคารเรียน ป. 1 ก. งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหินดาดน้อย ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

100,000

(14016) 14016 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านน้้าเดือด ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.
เพชรบูรณ์
(14017) 14017 ห้องสมุด งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก งานหลังคาแผ่นเหล็ก งานพืน้ ขัดหยาย งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคก
สง่านาข้าวดอ ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
(14018) 14018 ห้องสมุด งานฝาผนังโรงเรียนบ้านสระหมืน่ เชียง ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
(14019) 14019 งานภูมิทศั น์ ผิวจราจร คสล.หนา 12 ซม. (ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบ้านดาดอุดม ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.
เพชรบูรณ์
(14020) 14020 อาคารเรียน แบบ 103/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ ง / อาคารเรียน แบบ 102/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัลลภา
นุสรณ์ ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
(14021) 14021 งานภูมิทศั น์ ผิวจราจร คสล. หนา 12 ซม. (ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบ้านวังไผ่ ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

100,000

(14022) 14022 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านท่าโรง ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
(14023) 14023 อาคารเรียน สปช.105/26 งานหลังคาแผ่นเหล็ก+เชิงขายโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี ต.ท่าโรง อ.
วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
(14024) 14024 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดโรงเรียนบ้านไทรงาม ต.น้้าร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.
เพชรบูรณ์
(14025) 14025 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์ ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.
เพชรบูรณ์
(14026) 14026 อาคารเรียน แบบ 017 ก. งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
(14027) 14027 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีภายนอก ภายในโรงเรียนบ้านบึงกระจับ ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.
เพชรบูรณ์
(14028) 14028 บ้านพักครู แบบ สปช.301/26 งานหลังคาแผ่นเหล็ก +เชิงชาย / งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านวังน้อย
ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
(14029) 14029 งานภูมิทศั น์ ผิวจราจร คสล. หนา 12 ซม. (ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบ้านทุง่ ใหญ่ ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.
เพชรบูรณ์
(14030) 14030 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ก. งานฝาผนัง+ทาสีโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ ต.ภูน้าหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
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รายการ
(14031) 14031 งานภูมิทศั น์ ผิวจราจร คสล. หนา 12 ซม (ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.
เพชรบูรณ์
(14032) 14032 อาคารเรียน แบบ 105/26 งานทาสี ภายในภายนอกโรงเรียนบ้านบ่อรัง ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
(14033) 14033 งานภูมิทศั น์ ผิวจราจร คสล. หนา 12 ซม. (ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.
เพชรบูรณ์
(14034) 14034 อาคารเรียนแบบป.1ซ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ/งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านวังใหญ่ ต.วังใหญ่ อ.
วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
(14035) 14035 อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ/งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดโรงเรียนบ้านไทรทอง ต.วังใหญ่
อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
(14036) 14036 อาคารเรียนแบบป.1ก งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบ้านพระทีน่ งั่ ต.ภูน้าหยด อ.วิเชียร
บุรี จ.เพชรบูรณ์
(14037) 14037 อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ โรงเรียนบ้านคลองบง ต.น้้าร้อน อ.วิเชียร
บุรี จ.เพชรบูรณ์
(14038) 14038 อาคารเรียนแบบ ป.1ก พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ / อาคารเรียนสปช.102/2526 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียน
บ้านหนองกระทุม่ ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
(14039) 14039 อาคารโรงฝึกงานแบบองค์การ แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบ้านโคกส้าราญ ต.น้้าร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.
เพชรบูรณ์
(14040) 14040 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดโรงเรียนบ้านถ้า้ มงคลชัย ต.น้้าร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.
เพชรบูรณ์
(14041) 14041 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 งานพืน้ ไม้แดงเข้าลิ่มวางบนตงไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านโคกปรือ ต.บีงกระจับ อ.
วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
(14042) 14042 อาคารหอสมุด งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์สีโรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.
เพชรบูรณ์
(14043) 14043 อาคารเอนกประสงค์แบบสร้างเอง งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย ต.พุเตย อ.
วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
(14044) 14044 อาคารเรียนแบบสปช.102/26 งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านกระทุม่ ทองประชา
สรรค์ ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
(14045) 14045 งานภูมิทศั น์ งานผิวจราจร คสล.หนา 12 ซ.ม. (ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบ้านเขาคลัง ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
จ.เพชรบูรณ์
(14046) 14046 รั้ว รั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านพุขาม ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
(14047) 14047 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ /งานเชิงชายไม้เนือ้ แข็ง/งานผนังไม้อัด
ซีเมนต์/งานประตูไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
(14048) 14048 อาคารเรียนแบบสปช.105/29 งานผนังก่อคอนกรีต /งานพืน้ กระเบือ้ งเคลือบ/งานทาสี/งานประตูหน้าต่าง
โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
(14049) 14049 อาคารเอนกประสงค์ สปช.206/26 งานฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบโรงเรียนบ้านเนินสะอาด ต.
ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
(14050) 14050 อาคารเรียนแบบ สปช.รย.106/43/1/4 งานมุงหลังคา แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนบ้านคลองทราย ต.ซับ
น้อย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
(14051) 14051 งานภูมิทศั น์ งานผิวจราจร คสล.หนา 12 ซ.ม.(ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบ้านซับอีลุม ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.
เพชรบูรณ์
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จานวนเงิน

(14052) 14052 งานภูมิทศั น์ งานผิวจราจร คสล. หนา 12 ซ.ม.(ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.
เพชรบูรณ์
(14053) 14053 อาคารเรียน ป.1 ซ งานฝ้าเพดาน กระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ โรงเรียนบ้านพรหมยาม ต.สามแยก อ.
วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
(14054) 14054 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก. งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

100,000

(14055) 14055 ภูมิทศั น์ งานภูมิทศั น์ ผิวจราจร คสล. หนา 12 ซ.ม.(ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบ้านบุมะกรูด ต.ท่าโรง อ.วิเชียร
บุรี จ.เพชรบูรณ์
(14056) 14056 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (บุด้านเดียว) /งานทาสีอาคาร(ภายใน)โรงเรียนบ้าน
ฟุบสะแก ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
(14057) 14057 อาคารเอนกประสงค์แบบสร้างเอง งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโคกกรวด ต .กันจุ อ.บึงสามพัน จ.
เพชรบูรณ์
(14058) 14058 อาคารเอนกประสงค์แบบสร้างเอง งานพืน้ คอนกรีตพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ/ งานฝ้าเพดาน ฝ้ายิบซัมบอร์ด
โรงเรียนบ้านหนองจอกวังก้าแพง ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
(14059) 14059 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งาน ประตูหน้าต่างเหล็กดัด /อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานประตูหน้าต่าง
เหล็กดัดโรงเรียนบ้านวังลึก ต.ภูน้าหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
(14060) 14060 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 งานทาสี งานฝ้าเพดานฝ้ายิบซั่มบอร์ดโรงเรียนบ้านซับเจริญ ต.ศรีมงคล อ.บึง
สามพัน จ.เพชรบูรณ์
(14061) 14061 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก อาคารที่ 1 งานฝ้าเพดาน ฝ้ายิบซั่มบอร์ดโรงเรียนบ้านยางสาว ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน
จ.เพชรบูรณ์
(14062) 14062 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข งานหลังคา แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์+ครอบมุม+ รางน้้าโรงเรียนบ้านตะกุดงาม
ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
(14063) 14063 ภูมิทศั น์ งานถนน ผิวจราจร คอนกรีตหนา 12 ซ.ม. (ภายในโรงเรียน) งานรั้ว รั้วคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มี
เสาเข็มโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
(14064) 14064 ภูมิทศั น์ งานถนน ผิวจราจร คสล.หนา 12 ซ.ม. (ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบ้านวังขาม ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.
เพชรบูรณ์
(14065) 14065 อาคารเรียนแบบสามัญ งานหลังคา แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ +ครอบมุมโรงเรียนบ้านนาสนุน่ ต.นาสนุน่
อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
(14066) 14066 ภูมิทศั น์ งานผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 12 ซม.(ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ต.หนองแจง อ.บึงสาม
พัน จ.เพชรบูรณ์
(14067) 14067 อาคารเรียนป.1 ซ งานฝ้าเพดาน ฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบโรงเรียนบ้านซับน้อย ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี
จ.เพชรบูรณ์
(14068) 14068 อาคารเรียนแบบ 017 งานมุงหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ /อาคารเรียนแบบ สปช105/26 งานมุงหลังคา กระเบือ้ ง
ลอนคู่โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด) ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
(14069) 14069 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข งานฝ้าเพดาน ฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ / อาคารเรียนแบบสปช.126 งาน
ประตูหน้าต่าง ประตูบานทึบไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
(14070) 14070 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ก. งานปูพ้นกระเบื
้
อ้ ง งานประตูโรงเรียนบ้านซับหินเพลิง ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.
เพชรบูรณ์
(14071) 14071 ภูมิทศั น์ งานทาสีรั้ว / งานคอนกรีตพืน้ บริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านซับสามัคคี ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน จ.
เพชรบูรณ์
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จานวนเงิน

(14072) 14072 ภูมิทศั น์ งานรั้วมาตรฐานสพฐ รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านกันจุ ต.กันจุ อ.บึง
สามพัน จ.เพชรบูรณ์
(14073) 14073 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดานฝ้ายิบซั่มบอร์ด /งานหลังคากระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนบ้านพญาวัง
ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
(14074) 14074 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข งานฝาผนังยิบซั่ม / งานประตูหน้าต่างไม้เนือ้ แข็ง/งานทาสีโรงเรียนบ้านแควป่าสัก ต.นา
สนุน่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
(14075) 14075 อาคารเอนกประสงค์ สปช.206/26 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ /งานผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย ต.ศรี
เทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
(14076) 14076 ภูมิทศั น์ งานภูมิทศั น์ ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 12 ซม.(ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบ้านจัดสรร ต.นาสนุน่ อ.ศรีเทพ จ.
เพชรบูรณ์
(14077) 14077 ภูมิทศั น์ รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านล้าตะคร้อ ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

100,000

(14078) 14078 ภูมิทศั น์ งานผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 12 ซม.โรงเรียนบ้านเขาพลวง ต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
(14079) 14079 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 งานพืน้ คอนกรีต/อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียน
บ้านวังเหว ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
(14080) 14080 ภูมิทศั น์โรงเรียน งานภูมิทศั น์ ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 12 ซม.(ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบ้านหนองพลวง ต.กันจุ
อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
(14081) 14081 ภูมิทศั น์โรงเรียน งานภูมิทศั น์ รั้วคอนกรีตมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านเนินมะค่า ต.
บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
(14082) 14082 ห้องพิเศษ(ห้องสมุด) งานพืน้ คอนกรีต ปูกระเบือ้ งเคลือบ/งานฝาผนัง ผนังก่อคอนกรีตบล็อคโรงเรียนบ้านเนิน
สวรรค์ ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
(14083) 14083 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ/อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201/29 งานพืน้
ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านซับส้าราญใต้ ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
(14084) 14084 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านซับส้าราญเหนือ ต.พญาวัง อ.บึงสาม
พัน จ.เพชรบูรณ์
(14085) 14085 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 งานหลังคา หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ /งานทาสี
โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บ้ารุง ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
(14086) 14086 ภูมิทศั น์โรงเรียน งานภูมิทศั น์ ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 12 ซม.(ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบ้านพนมเพชร ต.ศรีมงคล
อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
(14087) 14087 ภูมิทศั น์โรงเรียน งานภูมิทศั น์ ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 12 ซม.(ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบ้านวังปลา ต.พญาวัง อ.
บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
(14088) 14088 อาคารเรียน งานหลังคา แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.
เพชรบูรณ์
(14089) 14089 อาคารเรียนแบบสปช.101/26 งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนอะลูซิงค์ งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน ต.
สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
(14090) 14090 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน งานทาสีอาคารโรงเรียนบ้านเข็มทอง ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.
เพชรบูรณ์
(14091) 14091 ภูมิทศั น์โรงเรียน งานภูมิทศั น์ ผิวจราจร คสล. หนา 12 ซม.(ภายในโรงเรียน)โรงเรียนบ้านสระประดู่ ต.สระประดู่
อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
(14092) 14092 อาคารเรียนแบบ ป.1ซ สร้างปี 2511 - เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านเตาปูน (พิไชยาประชา
นุกูล) ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
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รายการ

จานวนเงิน

(14093) 14093 อาคารเรียนแบบกรมสามัญ 004 (10 ห้อง) - เปลี่ยนสังกะสีหลังคา พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุ
ราษฎร์วิทยา) ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
(14094) 14094 อาคารเรียนแบบ พร.003 - รื้อวัสดุมุงหลังคา ,เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านแม่ยางตาล
(กิตติประชานุกูล) ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่
(14095) 14095 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203 - รื้อวัสดุหลังคา ,เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านลู
(ค้าภีร์ราษฎร์บ้ารุง) ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
(14096) 14096 อาคารเรียนแบบสร้างเอง (คล้ายแบบ สปช.102) - เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา พร้อมอุปกรณ์ ,ฝ้ายิปซั่นบอร์ดคร่าว
อลูมิเนียมทีบาร์ ,รางน้้าสแตนเลสโรงเรียนบ้านแม่พร้าว ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
(14097) 14097 อาคารเรียน - รื้อวัสดุมุงหลังคา ,ติดตั้งแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี พร้อมอุปกรณ์ และทาสีโรงเรียนบ้านในเวียง
ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
(14098) 14098 อาคารเรียนแบบสร้างเอง - เปลี่ยนสังกะสีหลังคา พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) ต.ห้วยหม้าย อ.
สอง จ.แพร่
(14099) 14099 อาคารเรียนแบบ ป.1ข - เปลี่ยนสังกะสีหลังคา พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) ต.
ทุง่ น้าว อ.สอง จ.แพร่
(14100) 14100 อาคารเรียน - ติดตั้งเมทัลชีทหลังคา ,ทาสีฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

100,000

(14101) 14101 อาคารเรียนแบบสร้างเอง - ติดตั้งหลังคากันสาดเมทัลชีท ,เทซีเมนต์ทางเดินหน้าอาคารเรียน และแนวอิฐบล็อค
กันดินพังโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
(14102) 14102 1) ห้องสมุดแบบสร้างเอง - เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา พร้อมอุปกรณ์ ,เปลี่ยนประตู ,ทาสี 2) ส้วมแบบ สปช.
601/26 - เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบ้ารุง) ต.หัวเมือง อ.สอง
จ.แพร่

150,000

(14103) 14103 อาคารอเนกประสงค์ - เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา พร้อมอุปกรณ์ ,เปลี่ยนฝ้ายิบซั่มบอร์ดคร่าวไม้เนือ้ แข็งโรงเรียน
บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
(14104) 14104 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 สร้างปี พ.ศ.2526 - ติดตั้งประตูเหล็กม้วนบานทึบใช้มือดึง ,หน้าต่าง
บานทึบไม้เนือ้ แข็ง ,ทาสี ,รื้อวัสดุมุงหลังคา ,เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) ต.
บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่

100,000

(14105) 14105 อาคารอเนกประสงค์ - ติดตั้งแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์หลังคาโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) ต.
ทุง่ ศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่
(14106) 14106 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ - ติดตั้งแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวัดศรีภมู ิ(ศึกษาประชา
นุสรณ์) ต.แม่ค้ามี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
(14107) 14107 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 สร้างปี พ.ศ.2527 - เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา พร้อมอุปกรณ์ ,ทาสี
โรงเรียนบ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่
(14108) 14108 โรงอาหาร - รื้อกระเบือ้ งหลังคา , ติดตั้งกระเบือ้ งหลังคา พร้อมอุปกรณ์ ,ประตูไม้สักพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้าน
วังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) ต.วังหงษ์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
(14109) 14109 อาคารเรียนแบบ 105/29 - ( ห้องประชุม) ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด ,ประตูกระจกสีชา,กั้นห้องด้วยกระจกสี
ชา,หน้าต่างบานกระจกสีชา กรงเหล็กดัดหน้าต่างโรงเรียนแม่ค้ามีต้าหนัก(ต้าหนักธรรมวิทยาคาร) ต.ต้าหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

100,000

(14110) 14110 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ - รื้อถอนพืน้ ไม้ ,ซ่อมแซมผนังไม้ ,ฝ้าเพดานไม้ ,ทาสีโรงเรียนบ้านทุง่ โฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)
ต.ทุง่ โฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
(14111) 14111 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ - ติดตั้งฝาเพดานกระเบือ้ งคร่าวไม้เนือ้ แข็ง ,ทาสีโรงเรียนบ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์
อนุสรณ์) ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

150,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,000

150,000

100,000
100,000
100,000
100,000

100,000

หน ้าที่ 587

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(14112) 14112 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ - รื้อฝ้าเพดาน ,ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดคร่าวไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านน้้าเลาเหนือ
(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) ต.น้้าเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
(14113) 14113 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 - เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ดคร่าวอลูมิเนียมทีบาร์โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่
ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
(14114) 14114 อาคารอเนกประสงค์และโรงฝึกงานแบบ สปช.313 - เปลี่ยนฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่าไม้ ,ก่อผนังบล๊อค ,ทาสี
โรงเรียนรัฐราษฎร์บ้ารุง ต.ทุง่ กวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
(14115) 14115 อาคารเรียนและห้องน้้าแบบสร้างเอง - ปูพนื้ กระเบือ้ ง ,เปลี่ยนสังกะสีหลังคา ,ฝ้ายิปซั่มบอร์ดโรงเรียนชุมชนบ้าน
เหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
(14116) 14116 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 - เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา พร้อมอุปกรณ์ ,ฝ้ายิปซั่มบอร์ดคร่าวโลหะชุบ
สังกะสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31(ทุง่ น้าวพุทธิมาศึกษากร) ต.ทุง่ น้าว อ.สอง จ.แพร่
(14117) 14117 1) โรงอาหาร หอประชุมแบบสร้างเอง - เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ,2) ห้องน้้าห้องส้วมนักเรียนแบบสร้างเอง ติดตั้งโถส้วม ,ประตูไม้เนือ้ แข็ง 3) เทพืฯ้ ฐานเสาธงชาติโรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) ต.แม่
ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

100,000

(14118) 14118 อาคารโรงฝึกงานแบบสร้างเอง - ติดตั้งแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ พร้อมอุปกรณ์ ,ขัดลงพืน้ ด้วยยูริเทน
โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
(14119) 14119 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 - เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา พร้อมอุปกรณ์ ,เปลี่ยนฝ้าเพดาน,ติดตั้งประตู
เหล็กม้วนบานทึบชนิดใช้มือดึง ,ทาสีโรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

150,000

(14120) 14120 อาคารโรงอาหารแบบสร้างเอง - ติดตั้งฝ้าเพดานเคร่าไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านทุง่ คัวะ ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่

100,000

(14121) 14121 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 - รื้อกระเบือ้ งหลังคา ,ติตตั้งเมทัลชีทเคลือบอะลูซิงค์หลังคาพร้อม
อุปกรณ์โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
(14122) 14122 อาคารเรียน - บุผนังไม้สักอัดด้านเดียวโรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

150,000

(14123) 14123 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ (ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ) - เทพืน้ คอนกรีต ,ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีร
ราษฎร์รังสฤษฏ์) ต.แม่ค้ามี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
(14124) 14124 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 - ปูพนื้ กระเบือ้ ง ,รื้อถอนหน้าต่างและประตู ,เปลี่ยนหน้าต่างและประตูกระจก
พร้อมติดตั้งบานเลื่อน ,เปลี่ยนกระจกช่องลมโรงเรียนบ้านแม่ยางเปีย้ ว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) ต.แม่ยางฮ่อ อ.
ร้องกวาง จ.แพร่

100,000

(14125) 14125 อาคารเรียนแบบ ป.1ข - เปลี่ยนพืน้ ไม้ ,ทาสีโรงเรียนบ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่

100,000

(14126) 14126 อาคารเรียนแบบพร003 - ปูพนื้ กระเบือ้ งและจมูกบันไดพลาสติกโรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) ต.
ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
(14127) 14127 อาคารเรียนแบบ พร.004 สร้างปี พ.ศ. 2520 -ทาสีอาคาร สีน้ามันทาไม้ ทินเนอร์โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
(ประชาสรรค์) ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่
(14128) 14128 อาคารเรียนแบบ ป1. ซ -ทาสีน้ามันอาคารเรียนโรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บ้ารุง) ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่

150,000

(14129) 14129 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข - ทาสีน้าอะครีลิก (ภายใน ภายนอก เพดาน) ขูดสีโรงเรียนบ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์
อุปถัมภ์) ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
(14130) 14130 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 - ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกาซ้อง ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

100,000

150,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,000

150,000

150,000

100,000
150,000

100,000

หน ้าที่ 588

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(14131) 14131 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 - ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านนาคูหา ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่
จ.แพร่
(14132) 14132 อาคารเรียนแบบ พร.001 - ทาสีโรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทศิ ) ต.กาญจนา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
(14133) 14133 อาคารเรียนแบบ 004 - ทาสีโรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บ้ารุง) ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
(14134) 14134 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ - งานขัดพืน้ ห้องเรียน ทาชแลค แลคเกอร์ พืน้ ไม้ ทายูริเทนโรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุ
กูล) ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
(14135) 14135 อาคารเรียนแบบ 004 - ทาสีโรงเรียนบ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) ต.แดนชุมพลล อ.สอง จ.แพร่
(14136) 14136 อาคารหอประชุมแบบสร้างเอง -ทรายถม ตะแกรงเหล็ก คอนกรีตโรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) ต.แม่ห
ล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
(14137) 14137 อาคาร แบบป.1 ฉ และ อเนกประสงค์ แบบ สปช203/26 -ทาสีน้ามัน หน้าต่าง โครงเหล็ก ทาสีน้าพลาสติก
ผนังปูนโรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
(14138) 14138 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.203/26 - ไม้ฝาไม้สัก,ไม้เนือ้ แข็ง,ท่อเหล็กกลวงสีเหลี่ยม หน้าต่าง ฝ้ากระเบือ้ ง
ซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ,กระจกใสโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
(14139) 14139 อาคาเรียนแบบ ป.1ฉ -ติดตั้งหลังคากันสาดเมทัน่ ชิตพร้อมอุปกรณ์,ทาสีโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) ต.บ้านถิ่น
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
(14140) 14140 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ -แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี ครอบมุม เคลือบสี ผ้ากระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ
เคร่าไม้เนือ้ แข็ง ไม้สักโรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
(14141) 14141 อาคารประกอบแบบสร้างเอง - เปลี่ยนโตรงหลังคาเหล็กพร้อมมุงหลังคาเมทัลชีท ,เทคอนกรีต ,ปูพนื้ กระเบือ้ ง ,
ก่อผนังอิฐบล็อคพร้อมฉาบปูน ,ติดตั้งกระจกกรอบอลูมิเนียม,ติดตั้งประตูบานเลื่อนโรงเรียนอนุบาลแพร่ ต.นาจักร
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

100,000

(14142) 14142 บ้านพักครูแบบกรมสามัญ -เปลี่ยนหลังคาสังกะสีลูกฟูกลอนเล็ก ชุบสี เทพืน้ ซีเมนต์ขัดหยาบ ผนังก่ออิฐอินเผา
ประตูบานทึบไม้สัก หน้าต่างบานทึบไม้สักโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บรู ณวิทยา) ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.
แพร่

100,000

(14143) 14143 รั้วโรงเรียน -รั้วมาตรฐาน 9 ก้อน ไม่ตอกเสาเข็มโรงเรียนวัดทุง่ ล้อม(ทองประชานุเคราะห์) ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่
จ.แพร่
(14144) 14144 อาคารเรียนแบบ สปช. 102/26,อาคารอเนกประสงค์ สปช. 201/26 และอาคารห้องสมุดแบบมูลนิธิศุภนิมิต
- ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน,อาคารอเนกประสงค์ และปรับปรุงอาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านห้วยโรง
นอก ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

100,000

(14145) 14145 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -คอนกรีตผสมเสร็จ เหล็กไวด์เม็ทด์โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) ต.ร้อง
เข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่
(14146) 14146 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 กรมสามัญ - ปรับปรุงหลังคากันสาดเป็นโครงเหล็กมุงแผ่นเหล็กรีดลอน
เคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่
(14147) 14147 ภูมิทศั น์เทลานคอนกรีตหน้าอาคารและฐานเสาธง - ปูนซีเมนต์หอร์ตแลน หินคลุก ทรายหยาบ ตะแกรม
ส้าเร็จรูปโรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
(14148) 14148 ห้องน้้าห้องส้วมนักเรียน - เบลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา,เทพืน้ คอนกรีต,ปูพนื้ กระเบือ้ ง ,ก่อบล๊อคซิเมนต์ ,ติดตั้งโถ
ปัสสาวะ,โถส้วมนัง่ ราบ,อ่างล้างมือ,ทาสีโรงเรียนบ้านหนองน้้ารัด (พรหมาประชาสงเคาระห์) ต.น้้ารัด อ.หนองม่วง
ไข่ จ.แพร่

100,000

(14149) 14149 รั้วคอนกรีต - ก่อคอนกรีตบล๊อก ทาสีน้าพลาสติกโรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) ต.บ้านหนุน อ.
สอง จ.แพร่
(14150) 14150 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 203/26 -ประตูเหล้กม้วนบานทึบ,หน้าต่างบานทึบไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านหนอง
แขม(หนองแขมประชาสรรค์ ) ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

100,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(14151) 14151 ถนนคอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จ เหล็กตะแกรงวายเทม ทรายหยาบ ไม้แบบโรงเรียนวัดต้นไคร้ ต.ช่อแฮ อ.เมือง
แพร่ จ.แพร่
(14152) 14152 อาคารเรียนแบบ 017 -ทาสีน้าอะครีลิค (ภายนอก)ทาสีน้ามันส้าหรับงานไม้โรงเรียนบ้านนันทาราม(นันทราษฎร์
วิทยา) ต.แม่ยม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
(14153) 14153 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
(14154) 14154 1) ห้องส้วมชายแบบ สปช.601 - เทพืน้ คอนกรีต,ปูพนื้ กระเบือ้ ง,เปลี่ยนโถปัสสาวะ,โถส้วม และแผงทีก่ ั้นปัสสาวะ
ชาย 2) อาคารเรียน - เปลี่ยนไม้ฝา ,พืน้ ,ประตูพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านทุง่ แค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร) ต.ทุง่ แค้ว
อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

100,000

(14155) 14155 พืน้ อาคารเรียน แบบ พร014 พืน้ ไม้สักวางบนตงไม้เนือ้ แข็ง ตะปู โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) ต.ห้วย
หม้าย อ.สอง จ.แพร่
(14156) 14156 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 -ปูกระเบือ้ งพืน้ ,จมูกบันไดพลาสติกโรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) ต.
บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่
(14157) 14157 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ และแบบพร.003 -ทาสีโรงเรียนบ้านน้้าช้า(วิชัยชนานุเคราะห์) ต.น้้าช้า อ.เมืองแพร่ จ.
แพร่
(14158) 14158 อาคารเรียนแบบพร.002 -งานทาสีโรงเรียนบ้านร่องฟอง ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
(14159) 14159 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข - ทาสีอาคารโรงเรียนวัดแม่ทะ(ด้ารงประชานุเคราะห์) ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่
(14160) 14160 แบบ สปช.105/26 - ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านดอนดี (ประชานุกูล) ต.กาญจนา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
(14161) 14161 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 - ปูพนื้ กระเบือ้ ง ,ทาสีโรงเรียนบ้านวังปึง้ ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
(14162) 14162 ห้องส้วมแบบ 601/26 - เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาพร้อมอุปกรณ์,โถส้วม,ทีป่ สั สาวะ ,ติดตั้งประตูพวี ีซี, กระเบือ้ ง
ผนัง,อ่างล่างหน้า ,ทาสีโรงเรียนบ้านแม่ค้ามี (รัตนปัญญา) ต.แม่ค้ามี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
(14163) 14163 อาคารเรียนแบบ พร.002 - เปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ งคร่าวเหล็ก,ทาสีโรงเรียนบ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) ต.แม่
ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่
(14164) 14164 บ้านพักครูแบบสามัญ -เปลี่ยนหลังคา แผ่นเหล็กรีดคอนเคลือบอะลูซิงค์สีบอร์น ครอบหลังคา -รั้วโรงเรียน
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ปูนซีเมนต์ผสม ทรายหยาบ หินย่อย เบอร์ 2 ลวดผูกเหล็ก โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง(ค้าวรรธ
ประชานุกูล) ต.วังธง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

100,000

(14165) 14165 ห้องน้้าห้องส้วม - เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา พร้อมอุปกรณ์ ,ปูพนื้ กระเบือ้ ง ,โถส้วม,ทีป่ สั สาวะ,เปลี่ยนประตู ,ปู
กระเบือ้ งผนังห้องน้้า ,เปลี่ยนอ่างล้างหน้า ,ทาสีโรงเรียนบ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) ต.ต้าหนักธรรม อ.
หนองม่วงไข่ จ.แพร่

100,000

(14166) 14166 อาคารเรียนชั่วคราว CEO - ติดตั้งแผ่นเหล็กรีดลอนพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านแม่แรม ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
(14167) 14167 อาคารเรียนแบบ 004 กรมสามัญ - เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก,ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐ
ราษฎร์นุกูล) ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
(14168) 14168 1) ห้องส้วมแบบ แบบสปช.601/26 -ติดตั้งประตู 2) เทพืน้ คอนกรีตถนนโรงเรียนวัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์)
ต.เมืองแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
(14169) 14169 อาคารห้องสมุดแบบสร้างเอง -เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาพร้อมอุปกรณ์ ,ทาสีโรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บ้ารุง) ต.
สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
(14170) 14170 อาคารเรียน แบบ พร.002 - เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ,ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) ต.ป่าแดง
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
(14171) 14171 อาคารเรียนแบบกรมสามัญศึกษา - ติดตั้งแผ่นเหล็กรีดลอนเมทัลชีท พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านนาแหลม(กอง
แก้วราษฎร์อุปถัมภ์) ต.ทุง่ กวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
(14172) 14172 1) อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 - เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ดเคร่าโลหะชุบสังกะสี ,ทาสี 2) อาคารเรียน แบบ ป.
1ฉ - ทาสีโรงเรียนบ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) ต.น้้ารัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
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รายการ

จานวนเงิน

(14173) 14173 อาคารเรียนแบบ 014 - เปลี่ยนหลังคาสังกะสี ,ทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) ต.บ้านหนุน อ.
สอง จ.แพร่
(14174) 14174 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและประตูส้านักงานโรงเรียนสพป.แพร่ เขต 1 ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
(14175) 14175 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 - เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา พร้อมอุปกรณ์ ,รางน้้าสแตนเลสโรงเรียนบ้านวังหลวง
ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
(14176) 14176 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ - ขัดพืน้ ไม้ ,ลงพืน้ น้้ายาเคลือบแข็งผิวไม้โรงเรียนบ้านดอนชัย (ประชาอุทศิ ) ต.สะเอียบ อ.
สอง จ.แพร่
(14177) 14177 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรึตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหัวดง ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่
(14178) 14178 ปูพนื้ เปลี่ยนประตู โถปัสสาวะ ห้องส้วมโรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) ต.น้้าช้า อ.สูงเม่น จ.แพร่
(14179) 14179 ทาสีอาคารเรียน แบบ พร004โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่
(14180) 14180 เทพืน้ ปูพนื้ โรงอาหารโรงเรียนบ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่
(14181) 14181 ทาสี อาคารเอนกประสงค์ สปช.203/26โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) ต.น้้าช้า อ.สูงเม่น จ.
แพร่
(14182) 14182 ปูพนื้ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
(14183) 14183 ซ่อมแซมหลังคาอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล) ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่
(14184) 14184 ซ่อมแซมฟุตบาท อาคารเรียนแบบ พร 008โรงเรียนวัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) ต.น้้าช้า อ.สูงเม่น จ.แพร่
(14185) 14185 ปูพนื้ อาคารเรียนโรงเรียนวัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บ้ารุง) ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่
(14186) 14186 มุงหลีงคาสนามตะกร้อโรงเรียนบ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บ้ารุง) ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่
(14187) 14187 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) ต.พระหลวง อ.สูงเม่น
จ.แพร่
(14188) 14188 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดสร่างโศก ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่
(14189) 14189 ปูพนื้ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนดอนแก้ว (รัฐประชาสรรค์) ต.น้้าช้า อ.สูงเม่น จ.แพร่
(14190) 14190 ซ่อมแซม หลังคาอาคารเรียน แบบ 015โรงเรียนวัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่
(14191) 14191 ซ่อมแซม หลังคาอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่
(14192) 14192 ปูพนื้ อาคารเรียนโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่
(14193) 14193 ปูพนื้ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านผาสุก (ราษฎร์บ้ารุง) ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่
(14194) 14194 ทาสี อาคารเรียน แบบ ป.1 ขโรงเรียนบ้านน้้าฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่
(14195) 14195 เปลี่ยนหลังคา ทาสี อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บ้ารุง) ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่
(14196) 14196 ปูพนื้ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านร่องแค(ป่าผึ้งสามัคคี) ต.น้้าช้า อ.สูงเม่น จ.แพร่
(14197) 14197 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่
(14198) 14198 เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
(14199) 14199 ทาสีอาคารเรียน แบบ ป.003 พิเศษโรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่
(14200) 14200 ปูพนื้ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านทุง่ เจริญ (เครือราษฎร์สงเคราะห์) ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
(14201) 14201 เปลี่ยนฝ้าเพดาน อาคารเรียนแบบ พร.004โรงเรียนบ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่

150,000

(14202) 14202 ปูพนื้ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านวังวน(ราษฎร์วิทยา) ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
(14203) 14203 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ลงพืน้ ทาสี อาคารเรียนแบบ พร.003โรงเรียนบ้านสบสาย(จันทร์พฒ
ั น์ประชาสรรค์) ต.สบสาย
อ.สูงเม่น จ.แพร่
(14204) 14204 เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนวัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปญ
ั ญา) ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่
(14205) 14205 ปูพนื้ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บ้ารุง) ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่
(14206) 14206 เปลี่ยนฝ้าเพดาน หลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่
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รายการ

จานวนเงิน

(14207) 14207 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(ส้านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46 ต.หัวทุง่
อ.ลอง จ.แพร่
(14208) 14208 ปูพนื้ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) ต.หัวทุง่ อ.ลอง จ.แพร่
(14209) 14209 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านนาตุ้ม (คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่
(14210) 14210 ปูพนื้ อาคารเรียนโรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร ต.ทุง่ แล้ง อ.ลอง จ.แพร่
(14211) 14211 เปลี่ยนหลังคา โครงหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม (ลิ่มราษฎร์สามัคคี) ต.ทุง่ แล้ง อ.ลอง จ.แพร่
(14212) 14212 ปูพนื้ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล) ต.ทุง่ แล้ง อ.ลอง จ.แพร่
(14213) 14213 ปูพนื้ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนปากจอกวิทยา ต.ทุง่ แล้ง อ.ลอง จ.แพร่
(14214) 14214 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอนมูล (สุวรรณสาราษฎร์บ้ารุง) ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
(14215) 14215 ปูพนื้ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่
(14216) 14216 ปูพนื้ ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี) ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่
(14217) 14217 เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) ต.แม่ปาน อ.ลอง
จ.แพร่
(14218) 14218 ปูพนื้ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์ ) ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
(14219) 14219 ปูพนื้ อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
(14220) 14220 ปูพนื้ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านน้้าริน (คุรุราษฎร์รังสรร) ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่
(14221) 14221 เปลี่ยนหลังคาอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านผามอก(ประชานุเคราะห์) ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่
(14222) 14222 ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ปูพนื้ อาคารเรียน แบบ สปช. 104/26โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) ต.ต้าผามอก อ.ลอง
จ.แพร่
(14223) 14223 เทพืน้ ลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา) ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่
(14224) 14224 ปูพนื้ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่
(14225) 14225 เปลี่ยนฝ้าเพดานอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปิน (ปินประชาราษฎร์) ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
(14226) 14226 ปูพนื้ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่
(14227) 14227 เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดานอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปา้ ก ต.แม่ปา้ ก อ.วังชิ้น จ.แพร่
(14228) 14228 ซ่อมแซมรั้วลวดหนามโรงเรียนบ้านนาปลากั้ง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
(14229) 14229 ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านแม่สิน ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่
(14230) 14230 เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์) ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
(14231) 14231 เปลี่ยนประตูอาคารเรียนโรงเรียนบ้านนาใหม่ ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
(14232) 14232 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่
(14233) 14233 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านแพะทุง่ เจริญ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
(14234) 14234 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีฝ้าเพดาน อาคารเรียนโรงเรียนบ้านไร่หลวง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
(14235) 14235 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนเกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
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14236 ท้าผนังตาข่าย มุงหลังคา เปลี่นเสา อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านม่วงค้า ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
14237 ทาสี อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
14238 ปูพนื้ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านวังเบอะ ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
14239 ปูพนื้ อาคารอเนกประสงค์ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านแม่แปง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
14240 ปูพนื้ ทาสี ท้าเวที อาคารอเนกประสงค์ ทาสีรั้วโรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ ต.แม่ปา้ ก อ.วังชิ้น จ.แพร่
14241 ปูพนื้ ทาสี ท้าเวที อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ ต.แม่ปา้ ก อ.วังชิ้น จ.แพร่
14242 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ประตู อาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนบ้านหาดรั่ว ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
14243 ปูพนื้ อาคารเรียนโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
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100,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 592

หน่วย : บาท

รายการ
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(14257)
(14258)
(14259)
(14260)
(14261)
(14262)
(14263)
(14264)
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(14268)

14244 ปูพนื้ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
14245 ปูพนื้ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านป่าไผ่ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
14246 ปูพนื้ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านไทรย้อย ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
14247 ปูพนื้ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลากปืน ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
14248 เปลี่ยนหลังคา อาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
14249 ปูพนื้ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยกูด ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
14250 เปลี่ยนหลังคา อาคารเรียนโรงเรียนบ้านปางเคาะ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
14251 ปูพนื้ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านน้้าแรม ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
14252 ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่
14253 เปลี่ยนพืน้ อาคารเรียน แบบ ป.1 ขโรงเรียนบ้านสวนหลวง ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่
14254 เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน แบบ ป.1 ข
โรงเรียนบ้านแม่พวก ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
14255 เปลี่ยนหลังคา ประตู หน้าต่าง อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเด่นทัพชัย ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
14256 ปูพนื้ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านเด่นชุมพล ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่
14257 เทพืน้ คสล.ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านน้้าโค้ง ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
14258 ปูพนื้ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านปากปาน ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
14259 เปลี่ยนหลังคา พืน้ ไม้ อาคารเรียน หลังคาบ้านพักครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
14260 ขัดพืน้ ลงพืน้ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา) ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่
14261 ทาสี ขัดพืน้ ลงพืน้ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน (ค้าแวงประชาอุทศิ ) ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่
14262 บุผนัง อาคารเรียนโรงเรียนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร) ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่
14263 ปูพนื้ ทาสี เปลี่ยนฝ้าเพดาน อาคารเรียนโรงเรียนบ้านวังเลียง ต.ทุง่ แล้ง อ.ลอง จ.แพร่
14264 ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่
14265 ปูพนื้ เปลี่ยนประตู อาคารเรียนโรงเรียนบ้านนาพูน ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
14266 ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนบ้านทุง่ ตากล้า (คุรุราษฎร์บ้ารุงวิทย์) ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
14267 เปลี่ยนหลังคา อาคารเรียนโรงเรียนบ้านบ่อ ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
14268 ปูพนื้ หลังคา ประตู โถส้วม โถปัสาวะ ห้องส้วมโรงเรียนบ้านแม่หลู้ (รัฐราษฎร์รังสรรค์) ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
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(14269) 14269 ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
(14270) 14270 เปลี่ยนหลังคา โครงหลังคา ฝ้าเพดาน อาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านเค็ม (รัฐประสาทราษฎร์บ้ารุง) ต.หัวทุง่ อ.ลอง
จ.แพร่
(14271) 14271 เปลี่ยนหลังคา เทพืน้ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านสองแคว ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่
(14272) 14272 ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนบ้านแม่ขมวก ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
(14273) 14273 ปูพนื้ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านแม่ขมิง ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
(14274) 14274 ทาสีอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 6 ห้องเรียนโรงเรียนบ้านวังกวาง ต.แม่พงุ อ.วังชิ้น จ.แพร่
(14275) 14275 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารส้านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ส่วน 2โรงเรียนสพป.แพร่ เขต 2
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
(14276) 14276 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนหงษ์หยกบ้ารุง ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

100,000
100,000

(14277) 14277 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีภายในอาคารโรงเรียนบ้านบางทอง ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
(14278) 14278 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้ เปลี่ยนกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านในทอน ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
(14279) 14279 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26โรงเรียนวิชิตสงคราม ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
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หน ้าที่ 593

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(14280) 14280 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 25) ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

198,600

(14281) 14281 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 004โรงเรียนบ้านคอเอน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
(14282) 14282 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โดยปูพนื้ กระเบือ้ งและทาสีผนังห้องเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) ต.กะทู้
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
(14283) 14283 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ซ่อมห้องน้้าห้องส้วม เปลี่ยนประตู และจัดท้ารางระบายน้้าโรงเรียนวัดลัฎฐิ
วนาราม ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
(14284) 14284 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้า โดยเปลี่ยนประตู เปลี่ยนสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) ต.เชิงทะเล อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต
(14285) 14285 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ เปลี่ยนฝ้าเพดาน และทาสีโรงเรียนท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต
(14286) 14286 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ (สปช.105/29)โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

150,000
149,200

(14287) 14287 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนบานหน้าต่างห้องเรียนโรงเรียนวัดมงคลวราราม ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
(14288) 14288 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาเปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้าน
บางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
(14289) 14289 ปรับปรุงสถาพแวดล้อมโดยต่อทางเดินเชื่อมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านพารา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
(14290) 14290 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเกตบอล และซ่อมประตู เข้า-ออกโรงเรียนบ้านม่าหนิก ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

149,300
146,100

(14291) 14291 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โดยปรับปรุงห้องดนตรี ,ห้องสมุด ห้องน้้าโรงเรียนบ้านฉลอง ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
(14292) 14292 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตูเหล็กดัด ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ ต.เทพ
กระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
(14293) 14293 ปรับปรุงห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์และอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ต .ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
(14294) 14294 ปรับปรุงห้องสมุดและบ้านพักครูโรงเรียนบ้านป่าคลอก ต .ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
(14295) 14295 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานประตู งานฝาผนัง งานทาสีโรงเรียนสิทธิ์สุนทร
บ้ารุง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
(14296) 14296 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ต่อเติมกันสาดโรงเรียนบ้านท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
(14297) 14297 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.2/28 งานหน้าต่าง งานสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ต.ป่าตอง
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
(14298) 14298 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู เปลี่ยนฝากั้นผนัง เปลี่ยนกระเบือ้ งปูพนื้ โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.
ถลาง จ.ภูเก็ต
(14299) 14299 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านลิพอน ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
(14300) 14300 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 รื้อหน้าช่องลม งานสีโรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต
(14301) 14301 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้า ทาสีโรงเรียนบ้านไม้ขาว ต.ไม้ขาว
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
(14302) 14302 ปรับปรุงห้องน้้าห้องส้วมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียนบ้านกู้กู ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
(14303) 14303 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านพรุจ้าปา ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

101,500

149,600
150,000
149,800
148,500

150,000
150,000

149,700
199,000
150,000
150,000
147,000
200,000
197,000
150,000
100,000
141,000
150,000
142,500

หน ้าที่ 594

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(14304) 14304 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ เปลี่ยนหน้าต่าง เปลี่ยนประตู ,ซ่อมกระเบือ้ งหลังโรงเรียนบ้านสะ
ปา ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
(14305) 14305 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียรู้ โรงเรียนบ้านบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต
(14306) 14306 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเกษตร ห้องพละ เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนรางน้้าฝน ก่ออิฐ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนถลางพระ
นางสร้าง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
(14307) 14307 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสีโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.
ภูเก็ต
(14308) 14308 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน โรงเรียนบ้านหมากปรก ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
(14309) 14309 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนพิเศษ เปลี่ยนบานประตู ติดเหล็กดัด โรงเรียนเกาะมะพร้าว ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
(14310) 14310 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู เปลี่ยนฝาผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านบางคู ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
(14311) 14311 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและสภาพแวดล้อม ทาสี ชั้นวางหนังสือ ซ่อมสนาม BBLโรงเรียนบ้านกะหลิม ต.ป่า
ตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
(14312) 14312 ปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ เปลี่ยนหน้าต่าง เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านแหลมทราย ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

200,000

(14313) 14313 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสี ท้ารางน้้า เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนแหลมพันวา ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

150,000

(14314) 14314 ปรับปรุงห้องน้้าห้องส้วมโรงเรียนสพป.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
(14315) 14315 ปรับปรุงอาคารเรียน เปลี่ยนหน้าต่าง สร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
(14316) 14316 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดเทพนิมิตร ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
(14317) 14317 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
(14318) 14318 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
(14319) 14319 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสาคู ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
(14320) 14320 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านทุง่ คา "บุณยขจรประชาอาสา" ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
(14321) 14321 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ปรับปรุงเสาธงโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
(14322) 14322 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนเกาะโหลน ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
(14323) 14323 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนเกาะนาคา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
(14324) 14324 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.
ภูเก็ต
(14325) 14325 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1 ฉ.เตี้ย เปลี่ยนหลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านทัน ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14326) 14326 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง เปลี่ยนหน้าต่าง ทาสี พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14327) 14327 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.103/26 ประตู หน้าต่าง รางระบายน้้า ทาสี พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านใคร่นนุ่ ราษฏร์บ้ารุง ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14328) 14328 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉ. เตี้ย พืน้ ไม้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

300,000
200,000

200,000
194,100
150,000
150,000
100,000
150,000
99,400
100,000

200,000
150,000
200,000
99,900
200,000
150,000
77,800
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 595

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(14329) 14329 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านนาคูณ ต.โนนภิบาล อ.แกด้า จ.มหาสารคาม
(14330) 14330 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉ.สูง งานรื้อถอน ไม้เนือ้ แข็ง วงกบเนือ้ แข็ง ประตู กรอบบานหน้าต่าง
บานหน้าต่าง ไม้ฝาผนัง พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านแก่นเท่า ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

100,000

(14331) 14331 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง เปลี่ยนไม้ฝา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านหนองหวาย ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14332) 14332 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉ.สูง เปลี่ยนหลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ ต.วังแสง อ.แกด้า จ.มหาสารคาม
(14333) 14333 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เตี้ย พืน้ ไม้เนือ้ แข็ง บันได หิน ทราย ปูน อิฐ เหล็กเส้น ตะปู
โรงเรียนบ้านโคกลิ่น ต.โนนภิบาล อ.แกด้า จ.มหาสารคาม
(14334) 14334 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉเตี้ย เปลี่ยนหลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านวังไผ่ปา่ จั่น ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14335) 14335 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง รางน้้า ผนัง เทพืน้ ปูพนื้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านน้้าเทีย่ งดอนอิจันทร์ ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14336) 14336 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง ปูพนื้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.วังแสง อ.แกด้า จ.มหาสารคาม
(14337) 14337 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉเตี้ย ปูพนื้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14338) 14338 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.103/26 เปลี่ยนหลังคาพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวัดนาดีวราราม ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14339) 14339 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉ.สูง ผนัง ลวดตาข่าย สายไฟฟ้า สวิทซ์ โคมไฟฟ้า พัดลม ทาสี พร้อม
อุปกรณ์
โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000

(14340) 14340 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉเตี้ย ผนัง พืน้ ไม้ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสปช.102 ปูพนื้ ปรับปรุง
ซ่อมแซมส้วม 601/26 โถส้วม พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า ต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000

(14341) 14341 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง ปูพนื้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านโนนศรีภบิ าล ต.โนนภิบาล อ.แกด้า จ.มหาสารคาม
(14342) 14342 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป.1 ฉ (ใต้ถุนเตี้ย) แผ่นเหล็กรีดรอน พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านโพนงาม ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14343) 14343 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง ฝ้าเพดาน หลังคา เหล็กดัด พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา ต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14344) 14344 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง ปูพนื้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านหนองคูณน้้าจั้น ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14345) 14345 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน ผนัง พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ ต.ห้วยแอ่ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14346) 14346 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉ.เตี้ย เปลี่ยนพืน้ ไม้พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านแสนสุข ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14347) 14347 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉ เตี้ย พืน้ ไม้ อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 ปูพนื้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง ต.ท่าตูม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
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(14348) 14348 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 102/26 เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14349) 14349 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสปช.102/26 เปลี่ยนหลังคา รางน้้า พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านโนนส้าราญ ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14350) 14350 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด เปลี่ยนหลังคาพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14351) 14351 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง เปลี่ยนหลังคา หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านเกิ้ง ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14352) 14352 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉเตี้ย เปลี่ยนหลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14353) 14353 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง เปลี่ยนหลังคา หน้าต่าง ประตู พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด ต.ดอนหว่าน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14354) 14354 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หลังคาพร้อมอุปกรณ์ ไม้เชิงชาย ครอบหลังคา หน้าต่าง พร้อม
อุปกรณ์
โรงเรียนบ้านหัวขัว ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

100,000

(14355) 14355 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.103/26 บันได ปูพนื้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14356) 14356 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด ป1ฉสูง ถมดิน ปูพนื้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ต.มิตรภาพ อ.แกด้า จ.มหาสารคาม
(14357) 14357 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1 ฉเตี้ย เปลี่ยนหลังคาพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านบกพร้าว ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14358) 14358 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉเตี้ย ไม้ผา ไม้เนือ้ แข็ง พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14359) 14359 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง หลังคา รางน้้า พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม ต.วังแสง อ.แกด้า จ.มหาสารคาม
(14360) 14360 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง ห้องพักครู (ผนังไม้อัดยาง สีน้ามัน ช่องตาข่าย) ห้องคอมพิวเตอร์
(ผนังไม้อัดยาง สีน้ามัน ช่องตาข่าย) ห้องสมุด (ผนังไม้อัดยาง)
โรงเรียนบ้านยางสามัคคี ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000

(14361) 14361 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง เปลี่ยนหลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนวันครู 2502 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14362) 14362 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1 ฉ.เตี้ย เปลี่ยนหลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย ต.มิตรภาพ อ.แกด้า จ.มหาสารคาม
(14363) 14363 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉ.เตี้ย ฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านโพนละออม ต.หนองกุง อ.แกด้า จ.มหาสารคาม
(14364) 14364 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง เปลี่ยนหลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14365) 14365 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง หลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านหัวขัว ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14366) 14366 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอน แบบ ป.1 ฉ เตี้ย
โรงเรียนบ้านแดง ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
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(14367) 14367 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เตี้ย ไม้ฝา ไม้เนือ้ แข็ง
โรงเรียนบ้านหนองแก ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14368) 14368 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1.ฉสูง ปูพนื้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านดอนดู่ ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14369) 14369 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง , ป1ฉเตี้ย รั้วโรงเรียน ทาสี พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า ต.แกด้า อ.แกด้า จ.มหาสารคาม
(14370) 14370 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนป1.สูง เปลี่ยนฝ้าเพดาน
โรงเรียนบ้านพงโพด ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14371) 14371 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉเตี้ย แผงบังแดดพร้อมอุปกรณ์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง ทาสี
พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านหนองตื่น ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000

(14372) 14372 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนป1ฉสูง เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านหนองหล่ม ต.ดอนหว่าน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14373) 14373 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เตี้ย (ต่อเติม) งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม เปลี่ยนหลังคาพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านป่ากุงหนา ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14374) 14374 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14375) 14375 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เตี้ย ไม้แปรรูป พร้อมอุปกรณ์ สีน้ามัน ช่องตาข่าย
โรงเรียนบ้านดอนพยอม ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14376) 14376 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สูง เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอนเคลือนสี
โรงเรียนบ้านหัวหนอง ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14377) 14377 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ ทาสี พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14378) 14378 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนป1ฉสูง ปูพนื้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14379) 14379 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 103/26 ปูพนื้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านยาง ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14380) 14380 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เตี้ย ผนังไม้ส้าเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุง่ เบาสามัคคี ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14381) 14381 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง รื้อถอนฝาไม้ ฝาไม้ ทาสี พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14382) 14382 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง ประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14383) 14383 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง ปูพนื้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.วังแสง อ.แกด้า จ.มหาสารคาม
(14384) 14384 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านเอียด ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14385) 14385 ปรับปรุงอาคารเรียน ป.1 ฉ เตี้ย ไม้ยาง ไม้เนือ้ แข็ง ฝ้ายิปซั่ม
โรงเรียนบ้านไส้จ่อ ต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14386) 14386 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ไม้ฝา ไม้เนือ้ แข็ง ตะปู
โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
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(14387) 14387 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านโคกล่าม ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14388) 14388 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ฉ เตี้ย ปูพนื้ โรงอาหาร ปูพนื้ ทาสี หลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านขามเฒ่า ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14389) 14389 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14390) 14390 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านเหล่า ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14391) 14391 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง พืน้ ไม้ ประตู ทาสี หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านโดท่างาม ต.ห้วยแอ่ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14392) 14392 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดานพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล ต.ท่าตูม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14393) 14393 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสปช.103/26 และ สปช.105/29 หน้าต่างอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านโสกแดง ต.โนนภิบาล อ.แกด้า จ.มหาสารคาม
(14394) 14394 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉเตี้ย เปลี่ยนหลังคาพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านโคกก่อ ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14395) 14395 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบกรมสามัญ 017ก. เปลี่ยนหลังคา ปูพนื้
โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.แกด้า จ.มหาสารคาม
(14396) 14396 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด ฝ้าเพดาน พืน้ หลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านก้าพีเ้ หล่ากาเจริญศิลป์ ต.ก้าพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14397) 14397 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉเตี้ย เปลี่ยนหลังคา รางน้้า ท่อรับน้้าพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14398) 14398 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉเตี้ย , อาคารเรียน สปช.103 ปูพนื้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านวังไฮ วังทอง ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14399) 14399 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ทาสีพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14400) 14400 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง ประตู หน้าต่าง ทาสี พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนอนุบาลแกด้า ต.แกด้า อ.แกด้า จ.มหาสารคาม
(14401) 14401 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง ปูพนื้ ประตู บันได พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14402) 14402 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ฉ สูง คอนกรีต คสล. เทคานคอดิน เหล็กเส้น
โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิน้ ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14403) 14403 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉเตี้ย หลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านโนนทอง ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14404) 14404 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนป1ฉสูง เปลี่ยนหลังคาพร้อมอุปกรณ์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสปช.105/29
ปูพนื้
โรงเรียนบ้านเหล่าตามา ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

100,000

(14405) 14405 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสปช.105/26 หลังคา พร้อมอุปกรณ์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉ/2515
ปูพนื้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านท่าสองคอน ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

150,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 599

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(14406) 14406 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/26 เปลี่ยนหลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14407) 14407 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉ.สูง เปลี่ยนหลังคาพร้อมอุปกรณ์ หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ผนังพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านหนองโนอีด้า ต.หนองโน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

150,000

(14408) 14408 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง ฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านดงน้อย ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14409) 14409 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนป1ฉ.สูง ผนัง ทาสี ฝ้าเพดาน
โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14410) 14410 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง เปลี่ยนหลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14411) 14411 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านน้้าใสม่วงวิทยา ต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14412) 14412 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ ต.ท่าตูม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14413) 14413 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉเตี้ย (2หลัง), ป1ฉสูง (1หลัง) หน้าต่าง ประตู หลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14414) 14414 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.103/26 เปลี่ยนหลังคา ประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14415) 14415 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉเตี้ย เปลี่ยนหลังคาพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14416) 14416 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน ป.1 ฉ สูง ฝ้าเพดาน ไม้ยาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 104/26 ฝ้า กเพดาน
โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14417) 14417 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1 ฉเตี้ย ยกพืน้ อาคาร ฐานรากและเสาตอม่อคอนกรีต
โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง ต.ดอนหว่าน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14418) 14418 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สูง ฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์ ปูพนื้ รางน้้า ท่อรับน้้าฝน พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านวังปลาโด ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14419) 14419 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง ตาข่าย วงกลบ กระจก ไม้ตีซ่อนเกล็ด ทาสี พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู ต.แกด้า อ.แกด้า จ.มหาสารคาม
(14420) 14420 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉสูง ฝ้าเพดาน ปูพนื้ ประตู หน้าต่าง บันได โคมไฟฟ้า เต้ารับ สวิตซ์
โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14421) 14421 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง บานประตูไม้เนือ้ แข็ง หน้าต่างไม้บานทึบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน สปช105/29 หน้าต่างไม้บานทึบ
โรงเรียนบ้านบรบือ ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

150,000

(14422) 14422 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องแหล่งเรียนรู้ ปูพนื้ ผนัง หน้าต่าง ประตู พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14423) 14423 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉเตี้ย เปลี่ยนหลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านกุดซุย ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14424) 14424 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 หลังคาพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

100,000

150,000

150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
200,000

100,000
100,000

หน ้าที่ 600

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(14425) 14425 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉ.เตี้ย ทาสี กระจก แผงลวดตาข่าย
โรงเรียนนิคมบ้านหัน ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14426) 14426 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ เปลี่ยนโครงหลังคาพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14427) 14427 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แผ่นเหล็กรีดรอน ฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14428) 14428 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ประตูม้วนพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14429) 14429 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปูพนื้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านโคกกุง ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14430) 14430 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14431) 14431 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปูพนื้ ผนังก่อคอนกรีต แผงลวดตาข่าย
โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14432) 14432 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 เปลี่ยนหลังคา ทาสี พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14433) 14433 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน รั้วคอนกรีต , ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม สปช.601/26 ประตู ปูพนื้
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 หลังคา รางน้้า ทาสี พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000

(14434) 14434 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสปช.201/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน รางน้้า พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบ้ารุง ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14435) 14435 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 เปลี่ยนหลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านศาลา ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14436) 14436 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ประตูอลูมิเนียม ประตูไม้เนือ้ แข็ง ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม หลังคา
แผ่นเหล็กรีดรอน ไม้เนือ้ แข็ง โถปัสสาวะ
โรงเรียนบ้านบุง่ คล้าท่างาม ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

100,000

(14437) 14437 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ เทพืน้ ปูพนื้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านคันธาร์ ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14438) 14438 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (โรงอาหาร) ปูพนื้
โรงเรียนบ้านกุดแคน ต.หนองโน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14439) 14439 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (โรงอาหาร) ปูพนื้
โรงเรียนบ้านโพนสวาง ต.หนองกุง อ.แกด้า จ.มหาสารคาม
(14440) 14440 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคาพร้อมอุปกรณ์ รางน้้าพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14441) 14441 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง โครงสร้างกันสาด พร้อมอุปกรณ์ ทาสี
โรงเรียนบ้านดอนบม ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14442) 14442 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กันสาดพร้อมอุปกรณ์ แผ่นเหล็กรีดลอน ทาสี พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย ต.ก้าพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14443) 14443 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบหลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านต้าแยหนองคู ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(14444) 14444 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ปูพนื้ ถนนคอนกรีต ปูนฉาบ
โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14445) 14445 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ส้วม แบบ สปช. 601/26 (4ทีน่ งั่ ) งานรื้อถอน ดิน ทราย กระเบือ้ งรอนคู่
ครอบสันโค้ง ตะปู หลอดไฟ พืน้ ผนัง สุขภัณฑ์ ประตู พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านใคร่นนุ่ ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

100,000

(14446) 14446 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านคอกม้า ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14447) 14447 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสปช.105/29 เปลี่ยนหลังคาพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านโคกไร่ ต.หนองกุง อ.แกด้า จ.มหาสารคาม
(14448) 14448 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์สปช.202/26 เปลี่ยนหลังคา ปรับสภาพภูมิทศั น์
โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14449) 14449 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านหนองทุม่ ศรีโพธิ์ทอง ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14450) 14450 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน ต.มิตรภาพ อ.แกด้า จ.มหาสารคาม
(14451) 14451 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล ประตู เหล็กดัด มุง้ ลวด หลังคา ปูพนื้ ผนัง ทาสี พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านเขวา 'รัฐประชาวิทยากร' ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14452) 14452 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงฝึกงาน แบบ 312 กรมสามัญ ปรับพืน้ เทคอนกรีต ปูพนื้ พร้อมอุปกร์
โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14453) 14453 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 012 เปลี่ยนหลังคาพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านดอนงัว ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14454) 14454 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ เปลี่ยนหลังคาพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14455) 14455 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบสปช.201/26 ปูพนื้
โรงเรียนบ้านบัวมาศ ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14456) 14456 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 รื้อถอนวัสดุ หลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ต.ก้าพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14457) 14457 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปูพนื้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านดอนก่อ ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14458) 14458 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน รั้วคอนกรีต
โรงเรียนบ้านหินลาด ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14459) 14459 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (โรงอาหาร) ปูพนื้ หน้าต่าง ประตู ผนัง พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14460) 14460 ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ หลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านซองแมว ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14461) 14461 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ เปลี่ยนหลังคา รางน้้า ทาสี
โรงเรียนบ้านมะกอก ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14462) 14462 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปูพนื้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านโสกภารา ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14463) 14463 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ถมดิน ก่ออิฐ ฉาบปูน กระเบือ้ งเคลือบ ตะปู เหล็ก ทาสี
โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
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รายการ
(14464) 14464 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปูพนื้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14465) 14465 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ เปลี่ยนหลังคา รางน้้า ปูพนื้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14466) 14466 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ เปลี่ยนหลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านดงมัน ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14467) 14467 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน แบบ 312 รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านหัวนา ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14468) 14468 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ปูพนื้ ผนัง พร้อมอุปกรณ์ ตาข่าย ผนังรอบข้าง
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14469) 14469 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปูพนื้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านโนนเกษต ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14470) 14470 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปูพนื้ หลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านวังแสง ต.วังแสง อ.แกด้า จ.มหาสารคาม
(14471) 14471 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ เปลี่ยนหลังคา พร้อมอุปกรณ์ ผนังกั้นพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านหนองโก ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14472) 14472 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (โรงอาหาร) ผนัง ปรับพืน้ ตาข่าย
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14473) 14473 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปูพนื้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านหนองคู ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14474) 14474 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ กั้นผนัง เหล็กดัด พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14475) 14475 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงอาหาร ต่อเติมอาคารโรงอาหาร
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14476) 14476 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14477) 14477 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบ้านแดงน้อย ต.ก้าพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14478) 14478 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบ้านหนองโพด ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14479) 14479 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบ้านส้มโฮง ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14480) 14480 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน รั้วคอนกรีต
โรงเรียนบ้านดอนดู่ ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14481) 14481 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน รั้วคอนกรีต
โรงเรียนบ้านดอนนา ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14482) 14482 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน รั้วคอนกรีต
โรงเรียนบ้านเปลือยดง ต.ขามเฒ่าพัฒา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14483) 14483 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน รั้วคอนกรีต
โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
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หน่วย : บาท

รายการ
(14484) 14484 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14485) 14485 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบ้านหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14486) 14486 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบ้านโคกศรี ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14487) 14487 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน รั้วคอนกรีต
โรงเรียนบ้านดอนหน่อง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14488) 14488 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบ้านหมีเ่ หล่าน้อย ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14489) 14489 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าส้าราญ ต.ห้วยแอ่ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14490) 14490 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน รั้วคอนกรีต ทาสี พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14491) 14491 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14492) 14492 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน รั้วคอนกรีต
โรงเรียนบ้านสมศรี ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14493) 14493 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบ้านอุปราช ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14494) 14494 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบ้านจ้านัก ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14495) 14495 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14496) 14496 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน รั้วคอนกรีต
โรงเรียนบ้านเป้า ต.ก้าพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14497) 14497 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ ต.ก้าพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14498) 14498 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี ต.แกด้า อ.แกด้า จ.มหาสารคาม
(14499) 14499 ปรับปรุงซ๋อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบ้านนานกเขียน ต.หนองโน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14500) 14500 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14501) 14501 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14502) 14502 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน รั้วคอนกรีต
โรงเรียนบ้านหนองเจริญ ต.แกด้า อ.แกด้า จ.มหาสารคาม
(14503) 14503 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

จานวนเงิน
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100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 604

หน่วย : บาท

รายการ
(14504) 14504 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน รั้วคอนกรีต
โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14505) 14505 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14506) 14506 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14507) 14507 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบ้านหนองหิน ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14508) 14508 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบ้านหนองสิม ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14509) 14509 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14510) 14510 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน รั้วคอนกรีต
โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14511) 14511 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบ้านเก่าน้อย ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14512) 14512 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน รั้วคอนกรีต
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14513) 14513 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบ้านภูดิน ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14514) 14514 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14515) 14515 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน รั้วคอนกรีต
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14516) 14516 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบ้านนาสีนวน ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(14517) 14517 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน รั้วคอนกรีต
โรงเรียนบ้านหนองจิก ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14518) 14518 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต
โรงเรียนบ้านหนองคูขาด ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14519) 14519 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน รางระบายน้้า
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14520) 14520 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ปูพนื้ หลังคา พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14521) 14521 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคาพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนอนุบาลบรบือ ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(14522) 14522 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน และห้องส้วม. สพป.มหาสารคาม เขต. 1โรงเรียนสพป.มหาสารคาม เขต 1 ต.
ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(14523) 14523 ซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29 งานหลังคา อาคารเรียน ป.1 ฉ สูง เปลี่ยนหน้าต่าง และซ่อมแซมห้องน้้าห้องส้วม
โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

จานวนเงิน
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หน ้าที่ 605

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(14524) 14524 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.103/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ ง และงานทาสีหอ้ งเรียนโรงเรียนบ้านดงหัวช้าง ต .หนองบัว
อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
(14525) 14525 ซ่อมแซมอาคารเรียนป1 ฉ เตี้ย งานทาสี เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา ต.ราษฎร์เจริญ
อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
(14526) 14526 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานพืน้ ห้องเรียน รางน้้าโรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช
จ.มหาสารคาม
(14527) 14527 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งห้องเรียนโรงเรียนบ้านประแหย่ง ต.ประชาพัฒนา อ.วาปี
ปทุม จ.มหาสารคาม
(14528) 14528 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านต้าแย ต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(14529) 14529 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา ต.หนองทุม่ อ.วาปีปทุม จ.
มหาสารคาม
(14530) 14530 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก ต.ส้าโรง อ.นาเชือก จ.
มหาสารคาม
(14531) 14531 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง ทาสี และอาคารเรียน สปช 101/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร ต.
หนองแดง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
(14532) 14532 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานฝ้าเพดาน เปลี่ยนหน้าต่าง ผนังห้องเรียน ทาสีโรงเรียนบ้านเขวาทุง่ ต.ภาร
แอ่น อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
(14533) 14533 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองผือ ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

100,000

(14534) 14534 ซ่อมแซมอาคารเรียน 101 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหารฮี ต.เม็กด้า อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
(14535) 14535 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ งานปูพนื้ กระเบือ้ ง และงานทาสีโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ต .โคกสีทองหลาง อ.
วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(14536) 14536 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง และ อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดงแคน
ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
(14537) 14537 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ และซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานทาสี
โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ต.หยองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
(14538) 14538 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช .101/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านกุดน้้าใส ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.
มหาสารคาม
(14539) 14539 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานทาสี และรางน้้าฝนโรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.
มหาสารคาม
(14540) 14540 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 101/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาเลา ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(14541) 14541 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองแต้ ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.
มหาสารคาม
(14542) 14542 ซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโนนจานวิทยา ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.
มหาสารคาม
(14543) 14543 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เตี้ย เปลี่ยนหน้าต่าง หลอดไฟโรงเรียนบ้านหนองจิก ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.
มหาสารคาม
(14544) 14544 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานมุงหลังคาโรงเรียนบ้านหนองหว้า ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(14545) 14545 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.
มหาสารคาม
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หน ้าที่ 606

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(14546) 14546 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช 202/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า ต.หนองคู อ.
นาดูน จ.มหาสารคาม
(14547) 14547 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช 202/26 และโรงอาหาร งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโพนทราย ต.ส้าโรง
อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
(14548) 14548 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เตี้ย งานฝ้าเพดานโรงเรียนเมืองวาปีปทุม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

100,000

(14549) 14549 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย
จ.มหาสารคาม
(14550) 14550 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนแคน ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
(14551) 14551 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านนกเหาะ ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.
มหาสารคาม
(14552) 14552 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ จ้านวน 2 หลัง งานทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

100,000

(14553) 14553 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

150,000

(14554) 14554 ซ่อมแซมอาคาร สปช 105/26 และอาคารอเนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา ต.
งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(14555) 14555 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโพนทอง ต.หนองคู อ.นาดูน จ.
มหาสารคาม
(14556) 14556 ซ่อมแซมอาคาร สปช 103/26 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค ต.หนองไผ่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

150,000

(14557) 14557 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานปูพนื้ โรงเรียนบ้านต้าแย(ประชานุเคราะห์) ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

100,000

(14558) 14558 ซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน แบบ 312 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านส้าโรงโคกจันทร์หอมวิทยา ต.เม็กด้า
อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
(14559) 14559 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานหลังคา และเปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านปลาขาว ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.
มหาสารคาม
(14560) 14560 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านสว่าง ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
(14561) 14561 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เตี้ย งานหลังคาโรงเรียนบ้านเหล่าค้อ ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
(14562) 14562 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
(14563) 14563 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านเม็กด้า ต.เม็กด้า อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.
มหาสารคาม
(14564) 14564 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.2 ฉ เตี้ย งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโคกเต่า ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.
มหาสารคาม
(14565) 14565 ซ่อมแซมอาคารอนกประสงค์ สปช 205/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านปอพานหนองโน ต.ปอพาน
อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
(14566) 14566 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานประตู หน้าต่าง งานทาสีหอ้ งเรียน และทาสีโต๊ะเก้าอี้โรงเรียนพยัคฆภูมิพสิ ัย
ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
(14567) 14567 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เตี้ย งานหลังคาโรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ ต.กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

100,000

100,000
200,000

100,000
140,900
150,000

100,000
100,000

148,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
99,000
98,700

หน ้าที่ 607

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(14568) 14568 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานพืน้ คอนกรีต อาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ และ
อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านสระบาก ต.ราษฎร์พฒ
ั นา อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
(14569) 14569 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช 203/26 งาน
ประตูโรงเรียนบ้านหนองห้าง ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
(14570) 14570 ซ่อมแซมอาคารอนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านดอนแดงน้้าเกลี้ยง ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(14571) 14571 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เตี้ย งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองแปน ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช
จ.มหาสารคาม
(14572) 14572 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านเตาบ่า ต .นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.
มหาสารคาม
(14573) 14573 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 103/26 งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองบัวคู ต.หนองไผ่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

150,000

(14574) 14574 ซ่อมแซมอาคาร สปช 103/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านดงน้อย ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.
มหาสารคาม
(14575) 14575 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช
จ.มหาสารคาม
(14576) 14576 ซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน แบบกรมสามัญ งานงานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม ต .ส้าโรง อ.นา
เชือก จ.มหาสารคาม
(14577) 14577 ซ่อมแซมห้องโสตทัศนูปกรณ์ งานประตูหน้าต่าง งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านดอนหมี ต .เวียงสะอาด
อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
(14578) 14578 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เตี้ย เปลี่ยนผนังห้องเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง ต.แคน อ.วาปี
ปทุม จ.มหาสารคาม
(14579) 14579 ซ่อมแซมส้วม งานเปลี่ยนท่อ งานทาสี และปรับปรุงสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านน้้าสร้างหนองบะ ต.นาสีนวล
อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
(14580) 14580 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 103/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.
มหาสารคาม
(14581) 14581 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านนาค่าย ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิ
พิสัย จ.มหาสารคาม
(14582) 14582 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองบึง ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
(14583) 14583 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองกุง ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.
มหาสารคาม
(14584) 14584 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 สปช 102 และ อาคารอเนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียน
บ้านดง ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
(14585) 14585 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 205/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านนาข่า ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.
มหาสารคาม
(14586) 14586 ซ่อมแซมอาคารห้องสมุด งานหลังคาโรงเรียนบ้านขามป้อม ต .ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(14587) 14587 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านหนองระเวียง ต.เวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.
มหาสารคาม
(14588) 14588 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านร่วมใจ 2 ต.หนองคู อ.นาดูน
จ.มหาสารคาม
(14589) 14589 ซ่อมแซมโรงอาหาร งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานประตู หน้าต่าง โรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด ต.
หนองแดง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

100,000
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หน ้าที่ 608

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(14590) 14590 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ งานทาสีโรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง ต .หนองแดง อ.นา
เชือก จ.มหาสารคาม
(14591) 14591 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช 203/26 งานหลังคา ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ ง
เคลือบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(14592) 14592 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานผนังห้องเรียนโรงเรียนบ้านหนองสระ ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

100,000

(14593) 14593 ซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรี ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องอนุบาล งานปูพนื้ กระเบือ้ ง
เคลือบโรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(14594) 14594 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ อาคาร สปช.102/26 และบ้านพักครู สปช 301/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านกระต่าย
โนนสวัสดิ์ ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
(14595) 14595 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เตี้ย งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ งาทาสีโรงเรียนบ้านหัวหนองคู ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก
จ.มหาสารคาม
(14596) 14596 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านดงยาง ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
(14597) 14597 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนประตู หน้าต่าง อาคารเรียน ป.1 ฉ สูง เปลี่ยนไม้ระแนงหน้าระเบียง
โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ ต.หนองแสน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(14598) 14598 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานหลังคาโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(14599) 14599 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านโคกไร่ ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

149,400

(14600) 14600 ซ่อมแซมอาคาร สปช 105/26 งานหลังคา งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านดงใหญ่ ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.
มหาสารคาม
(14601) 14601 ซ่อมแซมอาคาร สปช 105/29 งานประตู หน้าต่าง งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านดอนหัน ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
(14602) 14602 ซ่อมแซมโรงอาหาร งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านสนาม ต .เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(14603) 14603 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(14604) 14604 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานหลังคาโรงเรียนบ้านแดงโพงค้าแก้ว ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
(14605) 14605 ซ่อมแซมห้องเรียนอนุบาล แบบ 105/29 งานหลังคา งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ งานทาสีโรงเรียนบ้านหัวหมู ต.
ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
(14606) 14606 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช 202/26 งานทาสี ฝ้าเพดาน หลอดไฟโรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หวั นาค้า
ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(14607) 14607 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานหนังห้องเรียนโรงเรียนบ้านเครือซูด ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
(14608) 14608 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เตี้ย งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านอีโต้ ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
(14609) 14609 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านหนองแสน ต .หนองแสน อ.วาปีปทุม จ.
มหาสารคาม
(14610) 14610 ซ่อมแซมอาคารประกอบ งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ต .นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
(14611) 14611 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก
จ.มหาสารคาม
(14612) 14612 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองแสง ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

150,000

(14613) 14613 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ งานทาสีโรงเรียนบ้านห้วยหลาว ต .เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.
มหาสารคาม

100,000

150,000
149,700

100,000
99,900
150,000
92,300
179,000
150,000

100,000
150,000
100,000
100,000
149,100
100,000
99,800
99,300
150,000
100,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 609

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(14614) 14614 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานเปลี่ยนประตู หน้าต่าง งานทาสี ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก
ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
(14615) 14615 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก
จ.มหาสารคาม
(14616) 14616 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง เปลี่ยนระแนง หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านแคน ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.
มหาสารคาม
(14617) 14617 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งห้องเรียน 10 ห้อง อาคารและทางเดินโรงเรียนอนุบาล
พยัคฆภูมิพสิ ัย ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
(14618) 14618 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง ต .ขามเรียน อ.ยางสีสุราช
จ.มหาสารคาม
(14619) 14619 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 103/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านไก่นา ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(14620) 14620 ซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านโนนจาน ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.
มหาสารคาม
(14621) 14621 ซ่อมแซมบ้านพักครู งานประตู หน้าต่าง งานพืน้ หลังคาโรงเรียนบ้านหนองหน่อง ต .ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.
มหาสารคาม
(14622) 14622 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เตี้ย งานพืน้ ไม้หอ้ งเรียนโรงเรียนบ้านนาฝาย ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
(14623) 14623 ซ่อมแซมอาคาร สปช 104/26 งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองแวง ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.
มหาสารคาม
(14624) 14624 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ และซ่อมแซมส้วม งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โถ
ส้วม อ่างล้างหน้าโรงเรียนบ้านหนองปอ ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
(14625) 14625 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เตี้ย งานหลังคาโรงเรียนบ้านคึมบง ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
(14626) 14626 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านต้าแยโนนยาง ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
(14627) 14627 ซ่อมแซมอาคาร ป.1 ฉ เตี้ย งานผนังและประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านวังจานโนนส้าราญ ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.
มหาสารคาม
(14628) 14628 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา อาคารห้องสมุด งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง ต .สันป่า
ตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
(14629) 14629 ซ่อมแซมห้องสมุด งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
(14630) 14630 ซ่อมแซมห้องสมุด งานทาสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.
มหาสารคาม
(14631) 14631 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานหลังคา งานทาสี ซ่อมแซมส้วม งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุง่ ต .
หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(14632) 14632 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝาย ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.
มหาสารคาม
(14633) 14633 ซ่อมแซมอาคารห้องสมุด งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ ต .หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

100,000

(14634) 14634 ซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว ต .หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย
จ.มหาสารคาม
(14635) 14635 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.
มหาสารคาม
(14636) 14636 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านป่าแดง ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.
มหาสารคาม

100,000

150,000
100,000
199,500
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000

100,000
100,000

หน ้าที่ 610

หน่วย : บาท

รายการ
(14637) 14637 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ งานฝ้าเพดาน งานทาสี เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้านค่ายนุน่ โนนแคน ต.ราษฎร์เจริญ
อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
(14638) 14638 ซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล งานฝ้าเพดาน งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน ต .หนองแสน
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(14639) 14639 ซ่อมแซมอาคาร ป.1 ฉ เตี้ย งานฝ้าเพดาน งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู ต .สันป่าตอง อ.
นาเชือก จ.มหาสารคาม
(14640) 14640 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานทาสี งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน ต.หัวดง อ.นาดูน
จ.มหาสารคาม
(14641) 14641 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ ต.หนองบัวแก้ว
อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
(14642) 14642 ซ่อมแซมห้องสมุด งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนโนนรัง ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
(14643) 14643 ซ่อมแซมอาคาร สปช 101/26 เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านดู่ ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(14644) 14644 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 อาคารเรียน ป.1 ฉ สูง และอาคารเรียน ป.1 ฉ เตี้ย งานทาสีโรงเรียนบ้าน
ตลาดม่วง ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
(14645) 14645 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เตี้ย งานฝ้าเพดาน เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านจอกขวาง ต.หนองแสง อ.
วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(14646) 14646 ซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน งานทาสี ผนังห้องเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช ต .ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.
มหาสารคาม
(14647) 14647 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 อาคารอเนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนประตู 8 บาน
โรงเรียนบ้านหนองไฮ ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(14648) 14648 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เตี้ย งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาภู ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
(14649) 14649 ซ่อมแซมอาคารห้องพยาบาล งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนประตู 1 ชุด หน้าต่าง 8 ชุด โรงเรียนบ้านหนอง
แต้น้อย ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
(14650) 14650 ซ่อมแซม อาคารเรียน ป. 1 ฉ สูง งานผนังห้องเรียน เปลี่ยนหน้าต่าง 24 บานโรงเรียนบ้านหวาย ต.บ้านหวาย อ.
วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(14651) 14651 ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช. 105 /29 งานฝ้าเพดาน และรางระบายน้้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.บ้านหวาย
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(14652) 14652 ซ่อมแซมหลังคา อาคารโรงฝึกงานแบบ 312 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ ต.บ้านหวาย อ.
วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(14653) 14653 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 103/26 งานรื้อถอน งานซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ โรงเรียนบ้าน
หนองเหล่า ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(14654) 14654 ซ่อมแซมพืน้ อาคาร ป. 1 ฉ สูง งานพืน้ คอนกรีต และ ไวเมทโรงเรียนบ้านโนนแร่ ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.
มหาสารคาม
(14655) 14655 ซ่อมแซมหลังคาเรียน แบบ ป. 1 ฉ งาน หลังคาและฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโกทา ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.
มหาสารคาม
(14656) 14656 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ฉ สูง 4 ห้องเรียน งานฝ้าเพดานและพืน้ โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง ต.แวงดง อ.
ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
(14657) 14657 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ เตียร งานฝ้าเพดานและกันสาดโรงเรียนบ้านหัวสระ ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.
มหาสารคาม
(14658) 14658 ซ่อมแซมส้วม งานรื้อถอนหลังคา งานโครงหลังคา งานผนังคอนกรีต และ งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกแปะ
ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

จานวนเงิน
100,000
100,000
99,900
100,000
99,700
150,000
99,600
99,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
99,900
100,000
150,000
100,000
100,000
99,600

หน ้าที่ 611

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(14659) 14659 ซ๋อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. ฉ สูง งานซ่อมแซม ประตู 18 ชุด หน้าต่าง จ้านวน 70 บาน โรงเรียนบ้านมะโบ่
ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
(14660) 14660 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ สูง งานผนัง งานพืน้ อาคาร เปลี่ยนประตู งานหน้าต่าง 20 บานโรงเรียนบ้านสระ
แคน ต.ราษฎร์พฒ
ั นา อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
(14661) 14661 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ ใต้ถุนสูง งานเปลี่ยนระเบียงอาคาร เปลี่ยนหลงคา อ่างล้างมือโรงเรียนบ้าน
หนองกลางโคก ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
(14662) 14662 ซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีภายใน งานพืน้ อาคาร โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง ต .ส้าโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

150,000

(14663) 14663 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช105/26 และแบบ สปช 105/29 งานหลังคา งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโพธิ์
ชัย ต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(14664) 14664 ซ่อมแซมอาคารเรียน งานผนังห้องเรียนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย ต.ส้าโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

150,000

(14665) 14665 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เตี้ย งานฝ้าเพดาน ประตู 3 ชุด หน้าต่าง 19 ชุดโรงเรียนกู่สันตรัตน์ ต.กู่สันตรัตน์ อ.
นาดูน จ.มหาสารคาม
(14666) 14666 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.103/26 งานพืน้ ห้องเรียน งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองฮี ต.เมืองเตา
อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
(14667) 14667 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.
มหาสารคาม
(14668) 14668 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานฝ้าเพดาน งานปูพนื้ กระเบือ้ งเรียบ เกรดเอโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี
ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
(14669) 14669 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานฝาผนัง งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย
จ.มหาสารคาม
(14670) 14670 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เตี้ย งานผนังห้องเรียน งานเปลี่ยนประตู 8 บาน หน้าต่าง 20 บานโรงเรียนบ้านแก่น
เท่า ต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(14671) 14671 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 103 งานหลังคาโรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

150,000

(14672) 14672 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ ง เกรดเอโรงเรียนบ้านหนองแก ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิ
พิสัย จ.มหาสารคาม
(14673) 14673 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานบันไดโรงเรียนบ้านดงเย็น ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม

150,000

(14674) 14674 ซ่อมแซมอาคาร ป.1 ฉ สูง เปลี่ยนประตู 16 ชุด หน้าต่างห้องเรียน 9 ชุดโรงเรียนบ้านหนองผง ต.ดงยาง อ.นาดูน
จ.มหาสารคาม
(14675) 14675 ซ่อมแซมอาคาร สปช 202/26 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ผนังคอนกรีต ซ่อมแซมอาคาร สปช 105/26 งานทาสี
โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(14676) 14676 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง เปลี่ยนเสา 13 ต้น งานพืน้ ซ่อมแซมห้องส้วม งานหลังคา สุขภัณฑ์โรงเรียนบ้าน
หัวดง ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
(14677) 14677 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ สูง และอาคารเรียน ป.1ฉ เตี้ย งานผนังห้องเรียน งานทาสีหอ้ งเรียน และ
ซ่อมแซมส้วม งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบ้านส้าโรง ต.ส้าโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
(14678) 14678 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานฝ้าเพดาน รางน้้าโรงเรียนบ้านบุง่ ง้าว ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
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146,000
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หน ้าที่ 612

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(14679) 14679 ซ่อมแซมอาคาร สปช 102/26 งานหลังคา ซ่อมแซอาคารเรียน สปช 105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้าน
หนองบัวคูสองห้อง ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
(14680) 14680 ซ่อมแซมห้องประชุม ไอซีที งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองเม็ก ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

150,000

(14681) 14681 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านเหล่าหมากค้า ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
(14682) 14682 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังโรงเรียนบ้านหนองป้าน ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
(14683) 14683 ซ่อมแซมห้องส้วม งานหลังคา งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.
มหาสารคาม
(14684) 14684 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคา และงานสีโรงเรียนบ้านหนองแสงทุม่ ยาว ต.หนองบัวแก้ว
อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
(14685) 14685 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหน้าต่าง งานสี และหน้าต่างโรงเรียนบ้านเก่าน้อยชาดป่าโนนเพ็ก
ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
(14686) 14686 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหน้าต่าง งานประตูโรงเรียนบ้านทัพป่าจิก ต.ราษฎร์เจริญ
อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
(14687) 14687 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ งานรื้อถอนประตู งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านแก่นท้าว ต.เม็กด้า อ.พยัคฆ
ภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
(14688) 14688 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ งานรื้อถอน งานสี และ รางระบายน้้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน ต.หนองไผ่
อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
(14689) 14689 ซ่อมแซมโรงอาหารแบบ สปช 201/2526 งานประตู งานสี งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านขามเรียน ต.หนองบัว
อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
(14690) 14690 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ งานรื้อถอนประตู งานประตูโรงเรียนบ้านจอมพะลาน ต.เวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย
จ.มหาสารคาม
(14691) 14691 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานหลังคาและงานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองหิน ต.หัวดง อ.นาดูน
จ.มหาสารคาม
(14692) 14692 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุม่ ต .หนองทุม่ อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
(14693) 14693 ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานหลังคา งานประตูโรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุ
ราช จ.มหาสารคาม
(14694) 14694 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 103/26 งานรือถอน งานหลังคา งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเหล่า ต.เม็กด้า
อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
(14695) 14695 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(14696) 14696 ซ่อมแซมรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านเสือโก้ก ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.
มหาสารคาม
(14697) 14697 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองผือ ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
(14698) 14698 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว ต .เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.
มหาสารคาม
(14699) 14699 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.
มหาสารคาม
(14700) 14700 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหัวงัว ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(14701) 14701 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(14702) 14702 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านตาลอก ต.เม็กด้า อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
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หน ้าที่ 613

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(14703) 14703 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านก่อ ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(14704) 14704 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน สปช. 105/29 โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา ต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย
จ.มหาสารคาม
(14705) 14705 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
(14706) 14706 ซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ ต.หนองแดง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
(14707) 14707 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

99,000
99,900
99,900
100,000
96,300
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(14714)
(14715)
(14716)
(14717)
(14718)
(14719)
(14720)
(14721)
(14722)
(14723)
(14724)

14708 ซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหัวช้าง ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
14709 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
14710 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองคูม่วง ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
14711 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองจิก ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
14712 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
14713 ซ่อมแซมส้วมแบบ 406โรงเรียนบ้านหนองนาใน ต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
14714 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนหนองกุงวิทยา ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
14715 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 ต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
14716 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าจั่น ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
14717 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
14718 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า ต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
14719 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
14720 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนน ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
14721 ซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านโนนบ่อ ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
14722 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
14723 ซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโดน ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
14724 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
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14725 ซ่อมแซมฐานเสาธงและป้ายชื่อโรงเรียนโรงเรียนบ้านสระบัว ต.กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
14726 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองแดง ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
14727 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
14728 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
14729 ซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่้าผดุง) ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
14730 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองแคน ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
14731 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านโคกเพิม่ โคกกลาง ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
14732 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนชุมชนนาสีนวล ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
14733 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ ต.เม็กด้า อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
14734 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง ต.หนองทุม่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
14735 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
14736 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านโสกยาง ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
14737 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองโนใต้ ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
14738 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน โรงเรียนบ้านศาลา ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
14739 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกยาว ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

99,900
99,000
99,000
99,900
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
99,900
100,000

หน ้าที่ 614

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(14740) 14740 ซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถนักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

149,200

(14741) 14741 ซ่อมแซมส้วม งานสุขภัณฑ์ ซ่อมแซมโรงจอดรถ ซ่อมแซมร่องระบายน้้า ซ่อมแซมห้องพัสดุโรงเรียนสพป .
มหาสารคาม เขต 2 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(14742) 14742 ปูกระเบือ้ ง ทาสีอาคารเอนกประสงค์ สปช.201/26โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี ต.หนองเหล็ก อ.
โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14743) 14743 ซ่อมผนังอาคารเรียนไม้อัดสักหน้า 4มม.คราวไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) ต.เขื่อน อ.โกสุม
พิสัย จ.มหาสารคาม
(14744) 14744 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและอื่นๆโรงเรียนบ้านขามเปีย้ ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
(14745) 14745 ปูพนื้ กระเบือ้ นห้องเรียน อาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง ต.หัวขวาง อ.โกสุม
พิสัย จ.มหาสารคาม
(14746) 14746 ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องเรียน อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 และ สปช.105/29โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชา
สรรค์ ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14747) 14747 ปูกระเบือ้ งใต้ถุนอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงถนน คสล.ขนาด 4*36 ตร.ม.โรงเรียนบ้านผักแว่น ต.เหล่า
ดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
(14748) 14748 เปลี่ยนสังกะสีเป็นแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านค้อ ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
(14749) 14749 เปลี่ยนเสา ฝาผนัง หลังคาแผ่นเหล็ก ยกระดับพืน้ บ้านพักครูโรงเรียนบ้านสร้างแก้ว ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.
มหาสารคาม
(14750) 14750 เปลี่ยนหลังคาเป็นแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนบ้านโคกสูง ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
(14751) 14751 เปลี่ยนผนัง ทาสีอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ.เตี้ยโรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
(14752) 14752 ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน แบบ สปช.104/26โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.
มหาสารคาม
(14753) 14753 ทาสีน้ามันอาคารเรียน ป 1 ฉ เตี้ยโรงเรียนบ้านโนนสัง ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14754) 14754 เปลี่ยนบานประตูไม้สักทึบ อาคารเรียน 6 บาน ใส่กระจกและอุปกรณ์ครบชุดโรงเรียนบ้านโคกกลางน้้าจั้นจอมศรี
ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
(14755) 14755 เปลี่ยนสังกะสีลุกฟูกลอนใหญ่ เปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ทาสีน้ามันโรงเรียนบ้านหนองบอน ต.
เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
(14756) 14756 อาคารเรียน ป.1 ฉ เปลี่ยนประตู เปลี่ยนหน้าต่าง ทาสีผนังห้องโรงเรียนบ้านหนองแหน ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.
มหาสารคาม
(14757) 14757 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม ยาว 52 ม. หนา 0.20 ม.โรงเรียนบ้านหนองกุง ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.
มหาสารคาม
(14758) 14758 ปูพนื้ อาคารอเนกประสงค์ แบสามัญ 312 ปูพนื้ อาคารเรียน ป1ฉ.สูง/3 เปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ ง อาคารเรียน ป.1ฉสูง/
3โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14759) 14759 เปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ งแผ่นเรียบ หนา 6 มม.โรงเรียนบ้านผ้า ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
(14760) 14760 ปรับปรุงอาคารเรียน เปลี่ยนพืน้ วงกบหน้าต่าง ฉาบผนัง ทาสี อาคารเรียน ป.1ฉ.สูงโรงเรียนบ้านวังกุง ต.เขวาไร่
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14761) 14761 ท้ารั้วคอนกรีตมาตรฐาน 9 ก้อนโรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

300,000

(14762) 14762 เทพืน้ คอนกรีตหนา 10 ซม.โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
(14763) 14763 เปลี่ยนประตูบานทึงไม้เนือ้ แข็ง 10 บาน เปลี่ยนหน้าต่างบานทึบไม้เนือ้ แข็ง 60 บาน อาคารเรียน ป.1ฉ.สูง
โรงเรียนบ้านกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

100,000
100,000

100,000
100,000
146,800
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
71,500
100,000
98,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 615

หน่วย : บาท

รายการ
(14764)
(14765)
(14766)
(14767)

จานวนเงิน

14764 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)กว้าง 4 ม.โรงเรียนบ้านโสกกาว ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
14765 ซ่อมแซมผนังอาคารเรียน ป.1ฉ เตี้ยโรงเรียนบ้านทิพโสต ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
14766 ปูกระเบือ้ งอาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
14767 เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กใต้ถุนอาคารโรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

100,000
100,000
150,000
100,000

(14768) 14768 เปลี่ยนประตู ทาสี เทพืน้ คอนกรีตอาคารเอนกประสงค์ สปช.202/2556โรงเรียนบ้านหนองบุญชู ต.กู่ทอง อ.เชียง
ยืน จ.มหาสารคาม
(14769) 14769 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล้กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ อาคารเรียน ป.1ฉสูงโรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง ต.โพนงาม
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14770) 14770 ปูกระเบือ้ งเคลือบเซรามิกโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14771) 14771 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดรอนเคลือบสี แผ่นเหล็กรีดรอนเคลือบอะลูซิงค์ เปลี่ยนรางน้้าสังกะสี อาคารเรียนแบบ
ป.1 เตี้ยโรงเรียนบ้านหนองไห ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
(14772) 14772 เปลี่ยนเสา คสล. เปลี่ยนกระเบือ้ ง เปลี่ยนน๊อต เทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง ต.หนองแวง อ.กุดรัง
จ.มหาสารคาม
(14773) 14773 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
(14774) 14774 รื้อ มุงหลังคา ฝ้าเพดานอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ สูงโรงเรียนบ้านหนองแสง ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
(14775) 14775 เปลี่ยนหลังคาสังกะสี เทพืน้ หอประชุม ทาสีต้นเสาและผนัง อาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านม่วงน้อย ต.แพง อ.
โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14776) 14776 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ผนังไม้เฌอร่าโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14777) 14777 ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14778) 14778 ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองมะเม้า ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
(14779) 14779 เปลี่ยนหน้าต่าง ทาสีอาคารเรียนแบบ สปช.103/26โรงเรียนบ้านหนองหอย ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

100,000

(14780) 14780 ทาสีภายใน และภายนอกอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหญ้าขาว ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14781) 14781 เทพืน้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล้กโรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14782) 14782 เทพืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู อาคารเรียน/อาคารประกอบโรงเรียนบ้านป่าเป้า ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.
มหาสารคาม
(14783) 14783 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ เปลี่ยนฝ้าเพดานกระเบือ้ งแผ่นเรียบ ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหัวนาค้าโนน
สมบัติ ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
(14784) 14784 ถมดิน เทพืน้ อาคารโรงฝึกงาน แบบ 312โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
(14785) 14785 เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ เตี้ยโรงเรียนบ้านวังจาน ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14786) 14786 เปลี่ยนหน้าต่างกระจก ทาสี เปลี่ยนระบบควบคุมไฟฟ้า อุปกรณ์สายไฟ หลอดไฟ อาคารเรียน สปช.105/29
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14787) 14787 รื้อถอนฝาไม้พร้อมโครงคร่าว ตีผนังไม้ซ้อนเกล็ดอาคารเรียนแบบ ป.ฉโรงเรียนจินดาอารมณ์ ต.ดอนเงิน อ.เชียง
ยืน จ.มหาสารคาม
(14788) 14788 ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14789) 14789 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
(14790) 14790 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ฉาบผนังอาคารประกอบ แบบ สปช.201/26โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน
จ.มหาสารคาม
(14791) 14791 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

100,000
100,000
98,000

150,000
150,000
100,000
131,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
82,200

100,000
150,000
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78,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 616

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(14792) 14792 ก่อผนังอิฐมญ เปลี่ยนประตูไฟเบอร์ เปลี่ยนหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านเลิงใต้ ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.
มหาสารคาม
(14793) 14793 - เทพืน้ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตในโรงเรียน และปูพนื้ ทาสีโรงอาหารโรงเรียนบ้านโพน ต .โพนทอง อ.เชียงยืน จ.
มหาสารคาม
(14794) 14794 เปลี่ยนวงกบ เปลี่ยนประตู หน้าต่าง เปลี่ยนผนังไม้ตีซ้อนเกล็ดโรงเรียนบ้านหนองมันปลา ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.
มหาสารคาม
(14795) 14795 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาลอนคู่ เปลี่ยนรางน้้าสังกะสี เปลี่ยนบานประตูไม้อัด อาคารเรียนแบบ สปช.102/26
ทาสีาภยในภายนอก อาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.
มหาสารคาม

150,000

(14796) 14796 ทาสีอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จ้านวน 2 หลังโรงเรียนบ้านดอนจ้าปาดอนสวรรค์ ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม
(14797) 14797 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเทพืน้ วางตะแกรงเหล็กโรงเรียนบ้านหนองซอน ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
(14798) 14798 รั้วคอนกรีต ชนิดฐานรากโรงเรียนบ้านโชคชัย ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14799) 14799 เปลี่ยนหลังคา เป็นแบบเหล็กรีดเคลือบสี ครอบมุม เชิงชายไม้แข็งอาคารเรียน ป.1 ฉ เตี้ยโรงเรียนบ้านขีหนองจิก
ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
(14800) 14800 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า อาคารประกอบโรงฝึกงาน 102/27
โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
(14801) 14801 ซ่อมแซมผนังอาคารวางโคงเหล็กป้ายชื่อโรงเรียนโรงเรียนบ้านบ่อแก ต .เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
(14802) 14802 ก่ออิฐฉาบปูน 2 ด้าน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านหินแห่เสริมศิลป์ ต.วังยาว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14803) 14803 มุงหลังคาเหล็กรีด ต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนบ้านแฝกโนนส้าราญ ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.
มหาสารคาม
(14804) 14804 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.
มหาสารคาม
(14805) 14805 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ป.1 ฉ เตี้ยโรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14806) 14806 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
(14807) 14807 ลาน คสล.หนา 10 ซม.โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14808) 14808 เปลี่ยนประตูหอ้ งน้้า ปูกระเบือ้ งทาสี ติดตั้งระบบน้้าโรงเรียนบ้านหัวขัว ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14809) 14809 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน ต.วังยาว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14810) 14810 ทาสี เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝาผนังโรงเรียนบ้านหนองแคน ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
(14811) 14811 ปูกระเบือ้ ง ระเยียง บันได ทาสี อาคาร ป.1 ฉ เตี้ยโรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม
จ.มหาสารคาม
(14812) 14812 เปลี่ยนหลังคาสังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่โรงเรียนบ้านโพนทอง ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14813) 14813 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านส้มกบ ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
(14814) 14814 เปลียนผนังยิปซั่มบอร์ด คร่าวไม้เนือ้ แข็ง ทาสี อาคาร ป.1 ฉ สูงโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา ต.โพนงาม
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14815) 14815 เปลี่ยนหลังคาเหล็กเคลือบอลูซิ้งค์ อาคารบ้านพักครูโรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน
จ.มหาสารคาม
(14816) 14816 ซ่อทแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
(14817) 14817 เปลี่ยนหลังคาเป็นเหล็กรีด ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.
มหาสารคาม
(14818) 14818 เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก อาคาร สปช.104/26โรงเรียนบ้านโคกข่า ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
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หน ้าที่ 617

หน่วย : บาท

รายการ
(14819) 14819 ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
(14820) 14820 เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนหลังคาเป็นแบบเหล็กรีดอาคารเอนกประสงค์ สปช.201/2556โรงเรียนบ้านบะหลวง
หนองแวง ต.วังยาว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14821) 14821 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14822) 14822 ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านกุดเม็ก ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
(14823) 14823 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201/26โรงเรียนบ้านกู่ทอง ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.
มหาสารคาม
(14824) 14824 ปูกระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง ทาสีผนังอาคารโรงเรียนบ้านคุยแพง ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.
มหาสารคาม
(14825) 14825 เปลี่ยนผนังไม้ส้าเร็จรูป อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ.สูงโรงเรียนบ้านหนองโดน ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
(14826) 14826 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.205/26โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเทีย่ งวิทยากร ต.หนองกุงสวรรค์
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14827) 14827 เปลี่ยกระเบือ้ งหลังคาเหล็กเคลือบอลูซิ้งค์ อาคาร ป.1 ฉ สูงโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก ต.หนองเหล็ก อ.โกสุม
พิสัย จ.มหาสารคาม
(14828) 14828 ปูพ่ นื้ กระเบือ้ งเคลือบอาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนบ้านคุยเชือก ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14829) 14829 ติดตั้งตาข่ายเหล็กพร้อมโครงเหล็ก ปูกระเบือ้ งเคลือบ อาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านส้าโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
(14830) 14830 เปลี่ยนหลังคาเหล็กเคลือบอลูซิ้งค์ ครอบมุม อาคารเรียน ป.1 ฉ เตี้ยโรงเรียนบ้านหนองเขื่อน ต.เขวาไร่ อ.โกสุม
พิสัย จ.มหาสารคาม
(14831) 14831 เปลี่ยนฝาผนังไม่เชอร่า ไม่โคลง หน้าต่างประตูโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.
มหาสารคาม
(14832) 14832 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14833) 14833 ทาสีอาคารเรียน ป.1ฉ เตี้ยโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14834) 14834 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ.เตี้ยโรงเรียนบ้านศรีสุข ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14835) 14835 ซ่อมแซมผนังไม้ ทาสี ติดเหล็กดัดประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
(14836) 14836 เปลี่ยนฝ้า เชิงชาย ประตูบานไม้ รางน้้าสังกะสี ทาสีอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ.เตี้ยโรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ ต.หัวขวาง
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14837) 14837 เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดเคลือบอะลูซิงค์ อาคารเรียน โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.
มหาสารคาม
(14838) 14838 เปลี่ยนประตู หลังคาสังกะสีลอนไทย ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.
มหาสารคาม
(14839) 14839 เปลี่ยนเสาอาคาร เทพืน้ เปลี่ยนโคลงหลังคา และสังกะสีเหล็กเคลือบอลูซิ้งค์ อาคารบ้านพักครูโรงเรียนบ้านดอน
สันติ ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14840) 14840 ปูพนื้ หินขัดส้าเร็จรูปโรงเรียนบ้านโนนนกหอ ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14841) 14841 เปลี่ยนผนังเป้นแบบไม้อัดสักหนา คร่าวไม้เนือ้ แข็งด้านเดียวอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ.ใต้ถุนสูงโรงเรียนบ้านยาง
ใหญ่ ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14842) 14842 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14843) 14843 เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิ่งค์โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14844) 14844 เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่ออาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.
มหาสารคาม
(14845) 14845 เปลี่ยนพืน้ ไม้เนือ้ แข็ง เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านจอมทอง ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
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หน ้าที่ 618

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(14846) 14846 เปลี่ยนหลังคาเป็นแบบเหล็กรีดเคลือบอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) ต.หนองซอน อ.
เชียงยืน จ.มหาสารคาม
(14847) 14847 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดรอนเคลือบอะลูซิ่งค์โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดส้าโรง ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.
มหาสารคาม
(14848) 14848 ซ่อมแซมผนังห้องเรียนไม้เนือ้ แข็ง ไม้อัด ทาสีผนัง อาคารเรียน ป.1 ฉ เตี้ยโรงเรียนบ้านกุดจอก ต.หนองกุง อ.ชื่น
ชม จ.มหาสารคาม
(14849) 14849 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3 เมตรโรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทศิ ) ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

100,000

(14850) 14850 ทาสีอาคารเรียน ป.1 ฉ สูงโรงเรียนบ้านป่าปอ ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14851) 14851 เปลี่ยนไม้ฝา ไม้เซนต์อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ.เตี้ยโรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
(14852) 14852 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคือบ เทพืน้ ปูนปรับระดับขัดหยาบโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

99,000
99,900
100,000

(14853) 14853 เปลี่ยนสังกะสีเหล็กรีดลอนเคลือบสี เปลี่ยนคลอบมุมโรงเรียนบ้านหนองชาด ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

100,000

(14854) 14854 เปลี่ยนสังกะสี เปลี่ยนฝ้า เปลี่ยนไม้ฝาเฌอร่าโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

150,000

(14855) 14855 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองล่าม ต.เหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
(14856) 14856 เทพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ก่อผนัง ทาสีอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.
มหาสารคาม
(14857) 14857 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตรโรงเรียนบ้านจานโนนสูง ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.
มหาสารคาม
(14858) 14858 เปลี่ยนเหล็กประปา เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดเคลือบ เปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์ อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เตี้ย
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14859) 14859 เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.
มหาสารคาม
(14860) 14860 เทพืน้ ยกระดับอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สูงโรงเรียนบ้านสังข์ทอง ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14861) 14861 เปลี่ยนหน้าต่างประตู วงบ ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

100,000
100,000

(14862) 14862 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู เปลี่ยนสายไฟ หลอดไฟโรงเรียนบ้านเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

200,000

(14863) 14863 เปลี่ยนหลังคาสังกะสี โครงไม้หลังคา เสา ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีอาคารประกอบ (โรงอาหาร)โรงเรียนบ้านวังโพน ต.
เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14864) 14864 เทพืน้ ซเมนต์ ปรับสนาม ท้าลานกีฬาโรงเรียนกระบากวิทยาคาร ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
(14865) 14865 เปลี่ยนไม้ฝา ทาสีอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ.สูงโรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.
มหาสารคาม
(14866) 14866 เปลี่ยนบานหน้าต่าง วงกบ บานเกล็ดโรงเรียนบ้านศรีอรุณ ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
(14867) 14867 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14868) 14868 เปลี่ยนหลังคาเหล็กเคลือบอลูซิ้งค์ อาคารเรียน ป.1 ฉ สูงโรงเรียนบ้านหัวช้าง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
(14869) 14869 เปลี่ยนผนังอาคารเรียนด้านหลังและด้านข้าง เปลี่ยนพืน้ ห้องเรียน อาคารแบบ ป.1ฉ.เตี้ยโรงเรียนบ้านนาทอง ต.
นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

150,000

100,000
100,000
100,000

150,000
100,000
100,000
150,000
99,900

150,000
150,000
99,900
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 619

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(14870) 14870 เปลี่ยนเสาคอนกรีตเสริมเหล้ก เปลี่ยนประตู ทาสีโรงเรียนบ้านยางน้อย ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

100,000

(14871) 14871 ซ่อมแซมผนังอาคารเรียน เปลี่ยนประตู หน้าต่างอลูมิเนีย่ มโรงเรียนบ้านผือ ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม

100,000

(14872) 14872 บุผนังห้องเรียน ป.1 ฉ ไม้อัดหนาโรงเรียนบ้านกอกหนองผือ ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14873) 14873 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ อาคารอเนกประสงค์ แบบ สพช.203/2534โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ ต.เหล่า
บัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
(14874) 14874 เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนอนุบาลชื่นชม ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
(14875) 14875 ปรับปรุงผนังอาคารคอนกรีต ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม ต .เขวาไร่
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14876) 14876 เปลี่ยนฝ้าเพดาน เสาไม้เนือ้ แข็ง ลูกบันได ทาสี อาคารเรียน ป.1 ฉ สูงโรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.เขวาไร่ อ.โกสุม
พิสัย จ.มหาสารคาม
(14877) 14877 เปลี่ยนหลังคาเหล็กเคลือบอลูซิ้งค์ อาคารเรียน ป.1 ฉ สูงโรงเรียนบ้านโสกคลอง ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.
มหาสารคาม
(14878) 14878 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบขนาด 16X16 นิว้ อาคารเรียน ป.1 ฉ โรงเรียนบ้านน้้าจ้อย ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.
มหาสารคาม
(14879) 14879 เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาลอนคู่ คลอบสัน อาคารเรียน สปช.102/26โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม
(14880) 14880 ทาสีอาคารเรียน ป.1ฉ สูง 842 ตารางเมตรโรงเรียนบ้านแห่เหนือ ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14881) 14881 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ อาคารเรียน 105/29โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.
มหาสารคาม
(14882) 14882 เปลี่ยนประตูเหล็กปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านโนนทัน ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.
มหาสารคาม
(14883) 14883 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านเลิงบัว ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14884) 14884 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองโก ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14885) 14885 เปลี่ยนหลังคาเหล็กเคลือบอลูซิ้งค์ อาคารเรียน ป.1 ฉ สูงโรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม
(14886) 14886 เปลี่ยนผนังไม้ ไม้พนื้ ทางเดินระเบียง อาคารเรียน ป.1 ฉ เตี้ยโรงเรียนบ้านหนองเดิ่น ต.เหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน
จ.มหาสารคาม
(14887) 14887 ซ่อมแซมผนังห้องเรียน และพืน้ ทางเดินระเบียงอาคาร ป.1 ฉ เตี้ยโรงเรียนบ้านท่ากระเสริม ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน
จ.มหาสารคาม
(14888) 14888 ปรับปรุงซ่อมแซมป้อมยามรักษาความปลอดภัย ซ่อมแซมรั้วด้านหน้าส้านักงานเขต ป้ายประชาสัมพันธ์ และที่
พักพนักงานขับรถยนต์โรงเรียนสพป.มหาสารคาม เขต 3 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(14889) 14889 อาคารเรียน สปช.2/28 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนมุกดาลัย ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(14890) 14890 อาคารเรียน งานผนัง งานหน้าต่าง ประตู ทาสีโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3 ต.ค้าป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร
จ.มุกดาหาร
(14891) 14891 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานรื้อถอนประตู หน้าต่าง งานประตู หน้าต่าง ทาสี หลังคาบังแดดโรงเรียนค้าอา
ฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา ต.ค้าอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(14892) 14892 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบ้านโค้งส้าราญ ต .ค้าอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร
จ.มุกดาหาร

150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
79,000
100,000
100,000
96,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
300,000
200,000
150,000
149,000
100,000

หน ้าที่ 620

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(14893) 14893 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานผนัง บล็อคก่อผนัง วงกบไม้แดง งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านดง
มัน ต.ค้าอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(14894) 14894 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหน้าต่าง ประตู ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านเหล่าคราม ต.ค้าอาฮวน อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(14895) 14895 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง หน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองบัว ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

100,000

(14896) 14896 อาคารเรียน ป 1 ข/250 งานประตูไม้บานทึบเนือ้ แข็ง งานหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านค้าบง2 ต.ดงเย็น
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(14897) 14897 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านโคกขามเลียน ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.
มุกดาหาร
(14898) 14898 งานหน้าต่าง ประตู ทาสี โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพณ
ิ บ้านโคกตะแบง ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(14899) 14899 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานผนังก่อผนังคอนกรีตฉาบปูนเรียบ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านดง ต .บ้านแก้ง อ.
ดอนตาล จ.มุกดาหาร
(14900) 14900 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคากันสาด ประตูโรงเรียนชุมชนนาโสก ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.
มุกดาหาร
(14901) 14901 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล
จ.มุกดาหาร
(14902) 14902 งานหลังคา งานพืน้ ไม้ โรงเรียนบ้านหนองน้้าเต้า ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(14903) 14903 โรงอาหาร งานหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ ง ประตู ช่องระบายอากาศโรงเรียนบ้านโนนเกษม ต .นิคมค้าสร้อย อ.นิคมค้า
สร้อย จ.มุกดาหาร
(14904) 14904 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง เทพืน้ คอนกรีต ฝาผนังโรงเรียนบ้านค้าผักหนอกสงเปือย ต .บางทรายใหญ่
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(14905) 14905 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง หลังคาโรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(14906) 14906 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานประตู บานหน้าต่างไม้เนือ้ แข็ง ทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย ต.
โชคชัย อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
(14907) 14907 อาคารเรียน นพ002 งานมุง้ ลวด งานฝ้า งานประตูโรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.
มุกดาหาร
(14908) 14908 อาคารเรียน งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ต.ร่มเกล้า อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
(14909) 14909 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง เทพืน้ คอนกรีต หลังคา กันสาดโรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ ต .ดง
มอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(14910) 14910 อาคารเรียน ป.1ฉ และ สปช.105 งานเปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้านห้วยกอก1 ต.นากอก อ.นิคมค้าสร้อย จ.
มุกดาหาร
(14911) 14911 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยยางจอมมณี ต .ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(14912) 14912 อาคารเรียน งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านน้้าเทีย่ ง2 ต.นากอก อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
(14913) 14913 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง, ประตู พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านกุดแข้ ต.กุดแข้ อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(14914) 14914 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ห้องน้้า ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านนาถ่อน ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.
มุกดาหาร
(14915) 14915 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาโสกน้อย ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
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150,000
100,000

150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
147,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 621

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(14916) 14916 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง อาคารเรียน สปช.105/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาอุดม
ต.นาอุดม อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
(14917) 14917 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานรื้อถอนผนัง ประตู เครื่องสุขภัณฑ์ งานหลังคา เทพืน้ ทางเท้า ปูพนื้ กระเบือ้ ง
ผนังกระเบือ้ งเคลือบ ประตู เครื่องสุขภัณฑ์ ทาสีโรงเรียนบ้านม่วงหัก ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

150,000

(14918) 14918 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับระดับพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านขอนแก่น ต.นาอุดม อ.นิคมค้าสร้อย จ.
มุกดาหาร
(14919) 14919 อาคารเรียน 104/26 สปช.105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกุดโง้ง ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.
มุกดาหาร
(14920) 14920 อาคารเรียน รื้อผนัง งานผนัง ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานหลังคา ประตู ทาสีโรงเรียนบ้านดานค้า ต .มุกดาหาร อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(14921) 14921 อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.
มุกดาหาร
(14922) 14922 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านค้าไหล ต.นาอุดม อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
(14923) 14923 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ ง หลังคาบังแดด หลังคาโรงเรียนบ้านเหมืองบ่า ต .ค้าอาฮวน อ.
เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(14924) 14924 อาคารเรียน นพ201 งานประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 ต.หนองแวง อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร

100,000

(14925)
(14926)
(14927)
(14928)
(14929)

14925 อาคาเรียน อาคารประกอบ งานประตูโรงเรียนบ้านเหล่า ต.ต้าบลบ้านเหล่า อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
14926 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโสก ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
14927 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานประตู หน้าต่าง ทาสี โรงเรียนบ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
14928 อาคารเรียน สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน งานประตูโรงเรียนบ้านนาหินกอง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
14929 อาคารเรียนห้องอนุบาล ติดตั้งผ้าทีบาร์ กระจกบานสไลด์ ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน ติดตั้งกระจ้าตาข่ายโรงเรียน
บ้านดงยาง1 ต.บ้านค้อ อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
(14930) 14930 อาคารเรียน สปช.105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านปากช่อง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
(14931) 14931 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านดอนป่าแคน ต .โพนงาม อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร

150,000
150,000
150,000
150,000
100,000

(14932) 14932 อาคารเรียน ป.1ฉ งานประตู หน้าต่าง ทาสี ผนังคอนกรีต ประตู เหล็กม้วน ฝ้าเพดานโรงเรียนหมูบ่ า้ นป่าไม้ ต.
กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
(14933) 14933 อาคารเรียน สปช.105/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านตูมหวาน ต.โพนงาม อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
(14934) 14934 อาคาร 017 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง ผนังกระเบือ้ งเคลือบ, อาคาร สปช.103/26 งานเสาเหล็ก หลังคาโรงเรียนบ้าน
โพนงาม ต.โพนงาม อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
(14935) 14935 อาคารเรียน ป.1ฉ, สปช.105/29, อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง ต .
โพนงาม อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
(14936) 14936 อาคารเรียน สปช.105/29 งานประตู ทาสีโรงเรียนห้วยตาเปอะ ต.บ้านค้อ อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
(14937) 14937 อาคารเรียนอาคาร ป.1ก งานประตู หน้าต่าง โรงเรียนชุมชนบ้านค้าชะอี ต.ค้าชะอี อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
(14938) 14938 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านน้้าบ่อดง ต .หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
(14939) 14939 อาคารประกอบ ปรับระดับพืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

100,000

(14940) 14940 อาคารเรียน 4 ห้อง ทาสีโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
(14941) 14941 อาคารเรียน งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านสองคอน ต .ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

150,000
100,000

100,000

150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,000
100,000

150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 622

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(14942) 14942 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ผนังคอนกรีต งานประตูโรงเรียนบ้านคันแท ต .หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
(14943) 14943 อาคารเรียน งานหน้าต่างอลูมิเนียม เครื่องสุขภัณฑ์ ห้องอนุบาลโรงเรียนชุมชนศรีบญ
ุ เรือง ต .ศรีบญ
ุ เรือง อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(14944) 14944 อาคารเรียน แบบ นพ002 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาหนองแคน ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
(14945) 14945 อาคารเรียนอนุบาล งานหลังคา รางน้้า ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านค้าพอก 1 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.
มุกดาหาร
(14946) 14946 อาคารเรียน สปช.101/26 งานรื้อถอนผนัง ประตู งานฝาผนัง ประตู ปูกระเบือ้ ง หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านแก้ง
ช้างเนียม ต.ค้าชะอี อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
(14947) 14947 อาคารเรียน สปช.105/29 (2หลัง) งานรื้อถอนฝ้าเพดาน งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน ทาสี อาคารเรียน ป.1 ฉ
งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านงิ้ว ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
(14948) 14948 อาคารเรียน สปช.105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานประตู ทาสีโรงเรียนบ้านหนองกะปาด ต.ค้าชะอี อ.ค้าชะอี จ.
มุกดาหาร
(14949) 14949 อาคารเรียน สปช.103/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานประตูไม้เนือ้ แข็ง ทาสีน้ามัน สีพลาสติกโรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.
หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
(14950) 14950 อาคาร แบบ สปช.105/26 ปูพนื้ งานประตูโรงเรียนบ้านห้วยทราย1 ต.ค้าชะอี อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
(14951) 14951 อาคารเรียน สปช.104/26 งานพืน้ ถมดิน งานผนัง งานประตูโรงเรียนบ้านค้าพี้ ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

100,000
150,000

(14952) 14952 โรงอาหาร งานฝาผนัง ฝ้าเพดาน หลังคาโรงเรียนบ้านกลาง ต.ค้าบก อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
(14953) 14953 อาคารเรียน งานรื้อถอนผนัง ประตู งานฝาผนัง ประตู ปูกระเบือ้ ง หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ต .หนอง
สูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
(14954) 14954 อาคารเรียน ป.1ซ งานหลังคา บานประตูโรงเรียนค้าบกราษฎร์นุกูล ต.ค้าบก อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
(14955) 14955 อาคารเรียน ป.1 ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาม่วง ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
(14956) 14956 อาคารเรียน สปช.203/26 งานฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.
มุกดาหาร
(14957) 14957 อาคารเรียน (ห้องสมุด)งานฝ้าเพดาน เหล็กดัดหน้าต่าง ประตูโรงเรียนบ้านบาก2 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.
มุกดาหาร
(14958) 14958 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านนายาง ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
(14959) 14959 อาคารเรียน ป.1ฉ งานฝาผนังห้อง ทาสีโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน ต.หนองเอี่ยน อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
(14960) 14960 อาคารเรียน สปช.102/26 งานกระเบือ้ งปูพนื้ พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านนาหลวง1 ต.หนองเอี่ยน อ.ค้าชะอี จ.
มุกดาหาร
(14961) 14961 อาคารเรียน สปช.105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองบอน ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
(14962) 14962 อาคารเรียน ป 1 ฉ งานรื้อถอนหลังคา งานหลังคาสังกะสี งานบานประตูหน้าต่างไม้เนือ้ แข็ง โรงเรียนบ้านเหล่า
สร้างถ่อ ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
(14963) 14963 อาคารเรียน สปช.105/26 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล
จ.มุกดาหาร
(14964) 14964 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาทาม ต .ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
(14965) 14965 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานหลังคา ประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านนามน ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
(14966) 14966 อาคารเรียน สปช.105/29 (ห้องเรียนและห้องปฏิบตั ิการ)งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ ต.นาสะ
เม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
(14967) 14967 ลานอเนกประสงค์ งานเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านห้วยทราย2 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
(14968) 14968 ห้องสมุด งานฝ้า งานประตู ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านท่าไค้ ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
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หน ้าที่ 623

หน่วย : บาท

รายการ
(14969) 14969 อาคารเรียน สปช.101/26 สปช.105/29 งานหน้าต่างอลูมิเนียม ฝาผนังคอนกรีต เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนแก้งนา
บอนพิทยาสรรค์ ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(14970) 14970 อาคารเรียนห้องอนุบาล ห้องศิลปะ ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานฝาผนังโรงเรียนสยามกลการ 4 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.
มุกดาหาร
(14971) 14971 นพ.002 ห้องสมุด งานหลังคา รางน้้าฝน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี ต.บ้านซ่ง อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
(14972) 14972 อาคารเรียน สปช.104/26 (ห้องสมุด) งานประตู ฝาผนังโรงเรียนบ้านหนองยาง ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.
มุกดาหาร
(14973) 14973 อาคารเรียน (ห้องจริยธรรม, ห้องอาเซียน) ส้วมนักเรียน งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง ผนังบุกระเบือ้ ง งานเดินท่อน้้า
โรงเรียนบ้านนาปุง่ ต.ค้าชะอี อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
(14974) 14974 อาคารเรียน ห้องสมุด งานฝ้าเพดาน ผนังอิฐบล๊อก พืน้ ปูกระเบือ้ ง ประตูโรงเรียนบ้านเหล่าดง ต .หนองบัว อ.ดง
หลวง จ.มุกดาหาร
(14975) 14975 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้้าสร้าง ต .หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
(14976) 14976 อาคารเรียน สปช.104/26(ห้องคอมพิวเตอร์ ) งานประตู หน้าต่าง ทาสี โรงเรียนบ้านบาก1 ต.ค้าบก อ.ค้าชะอี จ.
มุกดาหาร
(14977) 14977 อาคารเรียน สปช.102/2526 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านห้วยกอก 2 ต.ดอนตาล อ.
ดอนตาล จ.มุกดาหาร
(14978) 14978 อาคารเรียน ป.1ฉ งานทาสีโรงเรียนบ้านนาค้าน้อย1 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
(14979) 14979 อาคารเรียน ป.1 ฉ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้้าค้า ต.ค้าชะอี อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
(14980) 14980 อาคารเรียน ป.1ฉ งานรื้อถอนฝาผนัง งานฝาผนังโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
(14981) 14981 ห้องส้วม งานเสาคอนกรีต หลังคา ประตู สุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านนายอ ต .เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
(14982) 14982 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสี, นพ.002 งานประตู, บ้านพักภารโรง งานปูพนื้ กระเบือ้ ง โถส้วม อ่างล้างหน้า
พืน้ ไม้ หลังคาโรงเรียนบ้านโนนศรี ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(14983) 14983 อาคารเรียน งานทาสี , ส้วมนักเรียน งานหลังคา โถส้วมนัง่ ยอง เทพืน้ ทางเท้า ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านบุง่
อุทยั ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(14984) 14984 อาคารเรียน สปช.104/26 ป.1 ฉ งานฝ้าเพดาน ทาสี เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง ต.เหล่าหมี อ.
ดอนตาล จ.มุกดาหาร
(14985) 14985 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนแก้งโนนค้าประชาสรรค์ ต.ค้าป่าหลาย อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(14986) 14986 อาคารโรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ ต.นิคมค้าสร้อย อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
(14987) 14987 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านค้าสร้อย ต.นิคมค้าสร้อย อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
(14988) 14988 อาคารเรียน ป.1 ช งานทาสี, อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านค้าป่าหลาย ต.ค้าป่าหลาย อ.
เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(14989) 14989 อาคารเรียน สปช.104/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ ต.ค้าป่าหลายา อ.เมืองมุกดาหาร จ.
มุกดาหาร
(14990) 14990 อาคารโรงอาหาร งานตาข่ายช่องลม ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านค้าเขือง ต .ค้าอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.
มุกดาหาร
(14991) 14991 ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านด่านมน ต.นิคมค้าสร้อย อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
(14992) 14992 อาคารโรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานหลังคา งานหลังคาลอนเคลือบโรงเรียนบ้านค้าเม็ก ต .ค้าอาฮวน อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(14993) 14993 อาคารเรียน งานประตู ปรับระดับพืน้ ทาสีโรงเรียนบ้านภูแผงม้า ต.นิคมค้าสร้อย อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร

จานวนเงิน
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(14994) 14994 อาคารเรียน สปช.104/26 งานหลังคากันสาดโรงเรียนบ้านโนนสะอาด1 ต.ค้าอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.
มุกดาหาร
(14995) 14995 อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/2526 งานกระจกบานเลื่อน ฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์ ทาสีน้าภายนอก อาคาร สปช.
102/2526 งานกระเบือ้ งลอนคู่ ทาสีภายนอก ทาสีน้ามันส้าหรับโรงเรียนบ้านพังคอง ต.บ้านโคก อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร

100,000

(14996) 14996 อาคารเรียน งานหลังคา ปรับปรุงพืน้ คอนกรีตโรงเรียนค้าแฮดประชาสรรค์ ต.กกแดง อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร

149,000

(14997) 14997 อาคารเรียน สปช ป 1 ฉ งานรื้อถอนหลังคาฝ้าเพดาน ซ่อมแซมฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดโรงเรียนบ้านดงเย็น ต.ดง
เย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(14998) 14998 อาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านค้านางโอก ต .ร่มเกล้า อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
(14999) 14999 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านป่งโพน ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(15000) 15000 อาคารเรียน ป.1ฉ งานรื้อถอนหลังคา ฝ้าเพดาน งานหลังคา ประตู ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านโพนสวาง ต.ดง
เย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(15001) 15001 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านสามขัว ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(15002) 15002 อาคารเรียนห้องสมุด งานฝ้าเพดาน อาคารเรียน สปช.102/26 งานฝ้าเพดาน ทาสี อาคาเรียน สปช.104/29
งานหน้าต่าง ทาสี อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านบะ ต.กกแดง อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร

150,000

(15003) 15003 โรงอาหาร งานหลังคา เทพืน้ ขัดหยาบ พืน้ ปูกระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน เสาคอนกรีต โถปัสสวะโรงเรียนบ้านนาโด่ ต .นา
โสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(15004) 15004 อาคารเรียน ป.1ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาหัวภู ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(15005) 15005 อาคารเอนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ ง ประตู ทาสีโรงเรียนบ้านป่าแดง ต .กกแดง อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร

100,000

(15006) 15006 อาคารอเนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ต .บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.
มุกดาหาร
(15007) 15007 อาคารเรียน รื้อหลัง งานหลังคา โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(15008) 15008 อาคารเรียน สปช.002 งานรางระบายน้้าฝน ท่อระบายน้้า ทาสี ห้องส้วม สปช.601/26 งานหลังคาห้องน้้า
โรงเรียนบ้านหนองสระพัง ต.กกแดง อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
(15009) 15009 าคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน หลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านผึ่งแดด ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(15010) 15010 อาคารเรียน ป.1 ฉ ทาสีโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ ต.กกแดง อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
(15011) 15011 อาคารเรียน ป.1 ฉ งาน หลังคา ทาสี รางน้้าฝนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

150,000

(15012) 15012 อาคารเรียน สปช.105/29 คอนกรีตหุม้ เสาเหล็ก งานหลังคา โรงเรียนบ้านไร่ ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.
มุกดาหาร
(15013) 15013 อาคารเรียน ป.1 ฉ ทาสีภายในภายนอก อาคารเรียน สปช.104/26 ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนบ้านค้าบง1 ต.
โชคชัย อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
(15014) 15014 ส้วมนักเรียน งานหลังคา ทาสี ประตู โถส้วมนัง่ ราบราดน้้าโรงเรียนบ้านแก่นเต่า ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร
จ.มุกดาหาร
(15015) 15015 อาคารเรียน สปช.104/26 งานหลังคา ปรับปรุงรั้ว ทาสี ปรับปรุงพืน้ สนาม BBLโรงเรียนบ้านค้าพอก2 ต.โชคชัย
อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
(15016) 15016 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านดงยาง2 ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

100,000

150,000

150,000
150,000
145,000
150,000
100,000

100,000
100,000

150,000
100,000
100,000
100,000
100,000

150,000
97,000
99,000
100,000

หน ้าที่ 625

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(15017) 15017 อาคารเรียน สปช.104/29 อาคารเอนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า ต.ร่มเกล้า อ.นิคม
ค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
(15018) 15018 อาคารเรียน นพ.002 งานหลังคากันสาดโรงเรียนค้าสายทองวิทยา ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(15019) 15019 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานรงน้้า งานหลังคาโรงเรียนบ้ารุงพงศ์อุปถัมภ์ ต.โชคชัย อ.นิคมค้าสร้อย จ.
มุกดาหาร
(15020) 15020 หอประชุม งานหลังคาโรงเรียนบ้านน้้าเทีย่ งวันครู 2501 ต.น้้าเทีย่ ง อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
(15021) 15021 อาคารเรียน ป.1ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาสองเหมือง ต.นากอก อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
(15022) 15022 อาคารเอนกประสงค์ รื้อหลังคา งานหลัง ทาสี โรงเรียนบ้านซ่ง ต.บ้านซ่ง อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
(15023) 15023 อาคารเอนกประสงค์ งานฝ้า ซ่อมบ้านพักครู งานหลังคาโรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 ต.นาอุดม อ.นิคม
ค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
(15024) 15024 อาคารเรียน สปช 105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านม่วง ต.บ้านเหล่า อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
(15025) 15025 อาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง 'ราษฎร์สงเคราะห์' ต.น้้าเทีย่ ง อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
(15026) 15026 อาคารเรียน สปช.105/29 (2หลัง) งานรางน้้าฝน ฝ้าเพดาน หลังคาโรงเรียนบ้านป่าเตย ต.นาอุดม อ.นิคมค้า
สร้อย จ.มุกดาหาร
(15027) 15027 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสี, อาคารเรียน นพ.002 งานทาสีโรงเรียนบ้านแฝก ต.โพนงาม อ.ค้าชะอี จ.
มุกดาหาร
(15028) 15028 อาคารเรียน งานหลังคา ปูพนื้ ทาสีโรงเรียนป่งแดงวิทยาคม ต .หนองแวง อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
(15029) 15029 ส้วมนักเรียน งานรื้อถอนหลังคา งานหลังคา เครื่องสุขภัณฑ์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ประตู ทาสีโรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1
ต.ค้าชะอี อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
(15030) 15030 อาคารเรียน นพ.002 งานหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยล้าโมง ต.ค้าบก อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
(15031) 15031 อาคารโรงอาหาร(อาคารเอนกประสงค์) รื้อหลังคา งานหลังคาโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน ต.หนองแวง อ.
นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
(15032) 15032 อาคารเรียน สปช.105/26 งานทาสีอาคารโรงเรียนหนองข่าประชาอุทศิ ต.หนองแวง อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร

100,000

(15033)
(15034)
(15035)
(15036)
(15037)
(15038)
(15039)

150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000

(15040)
(15041)
(15042)
(15043)
(15044)

15033 อาคาร สปช.202/26 รื้อหลังคา งานหลังคา ปูพนื้ โรงเรียนบ้านหนองบง ต.หนองเอี่ยน อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
15034 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ต.หนองแวง อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
15035 อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองไฮ ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
15036 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบ้านดงหลวง ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
15037 อาคารโรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนนาสะเม็งวิทยา ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
15038 ห้องส้วม งานประตู ผนัง สุขภัณฑ์ ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเปียด ต .ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
15039 อาคาร ป.1 ฉ 3ห้อง ทาสี อาคาร ป.1 ฉ 4 ห้อง ทาสี อาคาร สปช.102/28 ทาสีโรงเรียนบ้านโคกพัฒนา ต.นาสะ
เม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
15040 อาคารเรียน สปช.105/26 งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านนาสะโน ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
15041 อาคารเรียน สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน ทาสี โรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบ้านกกตูม ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.
มุกดาหาร
15042 อาคารโรงอาหาร งานรื้อถอนหลังคา งานเสา ทาสีโครงสร้างโรงเรียนบ้านหนองกระยัง ต .นาสะเม็ง อ.ดอนตาล
จ.มุกดาหาร
15043 อาคารเรียน งานรื้อถอน หลังคา งานโครงหลังคา หลังคาโรงเรียนสยามกลการ 5 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.
มุกดาหาร
15044 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านสานแว้ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
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รายการ

จานวนเงิน

(15045) 15045 อาคารเรียน สปช.102/26 ทาสีอาคาร อาคาร สปช.104/26 ทาสีอาคาร ป.1 ฉ. ทาสีอาคาร งานซ่อมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านนาป่ง ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
(15046) 15046 อาคารเรียน งานหลังคา งานเสา งานปูพนื้ โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
(15047) 15047 อาคารเรียน สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน ทาสี, อาคารเรียน ป.1ฉ งานเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านโนนสวาท ต.
ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
(15048) 15048 อาคารเรียน สปช.103/26 งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทศิ ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
(15049) 15049 อาคารเรียน ป.1ฉ รื้อฝาผนัง งานผนังโรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
(15050) 15050 หอประชุม งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโพนไฮ ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
(15051) 15051 อาคารหอประชุม งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านแก้ง 2 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
(15052) 15052 อาคารเรียน สปช.104/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านมะนาว ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
(15053) 15053 อาคารเรียน สปช.103/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองคอง ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
(15054) 15054 อาคารอเนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
(15055) 15055 อาคารเรียน สปช.105/26 งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.
มุกดาหาร
(15056) 15056 อาคารเรียน สปช.202 เทพืน้ คอนกรีต รางน้้าฝน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านค้าดู่ ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.
มุกดาหาร
(15057) 15057 อาคารโรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
(15058) 15058 อาคาร สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านชะโนด 2 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
(15059) 15059 อาคารอเนกประสงค์ งานประตูเหล็กบานยืด ทาสี อ้างล้างหน้าโรงเรียนบ้านนาโปน้อย ต.มุกดาหาร อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(15060) 15060 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานบันไดไม้โรงเรียนบ้านหนองหนาว ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
(15061) 15061 อาคารเรียน ป.1ฉ บ้านพักครู งานหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม ต .ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.
มุกดาหาร
(15062) 15062 อาคารส้านักงาน งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนสพป.มุกดาหาร ต.ถนนวิวิธสุรการ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(15063) 15063 อาคารเรียน งานเสา งานหลังคา ทาสีโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84พรรษา ต.ดงหมู อ.หว้าน
ใหญ่ จ.มุกดาหาร
(15064) 15064 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนหนองผือดอนม่วง ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
(15065) 15065 อาคารเรียน งานฝ้ายิบซัม งานกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านหว้านน้อย ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

150,000

(15066) 15066 อาคารเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
(15067) 15067 อาคารเรียน งานเทพืน้ คอนกรีต ปูพนื้ กระเบือ้ ง หลังคาโรงเรียนบ้านชะโนด 1 ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
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15068 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านทรายทอง ต .บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
15069 อาคารเรียน งานทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
15070 อาคารเรียน งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
15071 อาคารเรียน สปช.105/29 อาคาร นพ017 งานฝ้าเพดาน ทาสี ประตูโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย ต.บาง
ทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
(15072) 15072 อาคารเรียน สปช.105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนเมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(15073) 15073 อาคารเอนกประสงค์ งานรื้อหลังคา งานหลังคาโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.
มุกดาหาร
(15074) 15074 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา อาคาร ป.1 ฉ งานประตูโรงเรียนบ้านบุง่ ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
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รายการ

จานวนเงิน

(15075) 15075 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านวังนอง ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
(15076) 15076 อาคารเรียน งานปูพนื้ กระเบือ้ ง หลังคาบังแดดโรงเรียนนาค้าน้อยวิทยา ต .มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.
มุกดาหาร
(15077) 15077 อาคารเรียน ป.1 ฉ ทาสีน้ามันส้าหรับไม้ อาคาร สปช.104/26 ทาสีภายในโรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ ต.โนนยาง
อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
(15078) 15078 อาคารเรียน สปช.105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ ง นพ.002 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านพรานอ้น ต.ค้าอาฮวน อ.
เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(15079) 15079 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านโคกหินกอง ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
(15080) 15080 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานฝ้าเพดาน ฝาผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
(15081) 15081 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานรื้อถอนหลังคา งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาสองห้อง ต.ค้าป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.
มุกดาหาร
(15082) 15082 อาคารเรียน สปช.104/26 งานกระเบือ้ งหลังคาคอนคู พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านภู ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.
มุกดาหาร
(15083) 15083 อาคารเรียน งานหลังคาสังกะสีโรงเรียนบ้านแวง ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
(15084) 15084 อาคารเรียนแบบ นพ002 งานหลังคา รางน้้าฝน ประตูโรงเรียนบ้านหลุบปึง้ ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
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(15085) 15085 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานปูพนื้ กระเบือ้ ง หน้าต่างเหล็กดัด เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านดงมอน ต.ดงมอน อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(15086) 15086 อาคารเรียน สปช.2/28 งานทาสีโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(15087) 15087 อาคารเรียน สปช.105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ ง สปช.150/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านป่งเปือย ต.นาโสก อ.
เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(15088) 15088 อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 งานทาสี เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านป่าหวาย ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร
จ.มุกดาหาร
(15089) 15089 อาคารเรียน สปช.105/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกสว่าง2 ต.หนองเอี่ยน อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
(15090) 15090 ลานอเนกประสงค์ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านค้าฮี ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(15091) 15091 อาคารโรงฝึกงาน งานรื้อฝาผนัง รื้อเสา ก่อผนังอิฐ โรงเรียนบ้านโนนตูม ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
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15092 ลานอเนกประสงค์ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านค้าผึ้ง ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
15093 ลานอเนกประสงค์ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
15094 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคา งานปูพนื้ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
15095 ลานอเนกประสงค์ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านนากอก ต.นากอก อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
15096 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านโคก2 ต.บ้านค้อ อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
15097 ลานอเนกประสงค์ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านโพนแดง ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
15098 ปรับปรุงภูมิทศั น์ ถมดินโรงเรียนบ้านแก้งนาง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
15099 อาคารเอนกประสงค์ โรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ ง ประตูม้วนโรงเรียนบ้านนาโปใหญ่ -โคกสุวรรณ ต.มุกดาหาร อ.
เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
15100 ลานอเนกประสงค์ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนร่มเกล้า ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
15101 อาคารเรียน อาคารประกอบ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
15102 บ้านพักครู งานประตู หน้าต่าง หลังคาโรงเรียนบ้านป่าไร่ ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
15103 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอล เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านป่งขาม ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
15104 ลานอเนกประสงค์ เทพืน้ คอนกรีต โรงเรียนบ้านวังไฮ ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
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รายการ

จานวนเงิน

(15105) 15105 อาคารเรียน สปช.105/26 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ) กรอบบานอลูมิเนียม บานเลื่อนประตู ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคาร
เรียน สปช.ป.1 ค เทพืน้ คอนกรีต สปช. ป.1ฉ สีน้ามันส้าหรับงานไม้โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.บ้านโคก อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
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15106 บ้านพักครู งานหลังคา ฝาผนังโรงเรียนบ้านฝั่งแดง ต.พัางแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
15107 บ้านพักครู งานรื้อหลังคา งานหลังคาโรงเรียนบ้านขามป้อม ต .บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
15108 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
15109 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน ทาสีโรงเรียนบ้านนาตะแบง1 ต.ค้าป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
15110 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งานผนัง คอนกรีต ทาสีโรงเรียนบ้านโคก1 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

(15111) 15111 ปรับปรุงรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาดี2 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(15112) 15112 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งานประตู กันสาด พืน้ คอนกรีต ปูกระเบือ้ งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) ต.
บ้านค้อ อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
(15113) 15113 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งานผนังคอนกรีต ลวดหนามโรงเรียนบ้านภูล้อม ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.
มุกดาหาร
(15114) 15114 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองเม็ก ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
(15115) 15115 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งานผนังคอนกรีต ทาสีโรงเรียนบ้านภูวง ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
(15116) 15116 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งานเสา คอนกรีต ลวดหนามโรงเรียนบ้านเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.
มุกดาหาร
(15117) 15117 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งานเสา คอนกรีต ผนังคอนกรีตโรงเรียนบ้านท่าห้วยค้า ต .เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.
มุกดาหาร
(15118) 15118 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านป่าพยอม ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
(15119) 15119 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน เสารั้วโรงเรียนบ้านนาหลวง2 ต.กกแดง อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
(15120) 15120 ปรับปรุงรั้วโรงเรียน งานเสา ทาสีโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) ต.นากอก อ.นิคมค้าสร้อย
จ.มุกดาหาร
(15121) 15121 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านนาหลัก ต.พัางแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
(15122) 15122 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านสงเปือย ต .
บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(15123) 15123 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านค้าฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.
มุกดาหาร
(15124) 15124 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองแอก ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(15125) 15125 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน คาน เสา คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านนาค้าน้อย2 ต.ค้าป่าหลาย อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(15126) 15126 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานปูพนื้ กระเบือ้ ง หลังคากันสาดโรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.
มุกดาหาร
(15127) 15127 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานเทพืน้ คอนกรีต ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนโพนทราย ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.
มุกดาหาร
(15128) 15128 อาคารเรียนนอาคารประกอบ งานปูพนื้ กระเบือ้ ง รางระบายน้้าโรงเรียนบ้านขัวสูง ต .กกตูม อ.ดงหลวง จ.
มุกดาหาร
(15129) 15129 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคา ทาสี บันไดโรงเรียนบ้านโนนยาง ต .โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
(15130) 15130 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานปูพนื้ กระเบือ้ ง ประตูเหล็กม้วน ทาสีโรงเรียนบ้านดอนม่วย ต.บางทรายใหญ่ อ.
เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
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รายการ
(15131) 15131 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
(15132) 15132 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านแม่สุริน ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
(15133) 15133 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
(15134) 15134 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
(15135) 15135 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านแม่โข่จู ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
(15136) 15136 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านมะหินหลวง ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
(15137) 15137 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
(15138) 15138 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านห้วยส้าน ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
(15139) 15139 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนห้วยต้นนุน่ วิทยา ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
(15140) 15140 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านห้วยนา ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
(15141) 15141 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนตชด.บ้ารุงที่ 60 ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
(15142) 15142 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านวนาหลวง ต.ถ้า้ ลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
(15143) 15143 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านหัวปอน ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
(15144) 15144 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านแม่หาด ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
(15145) 15145 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านแม่ออ ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
(15146) 15146 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านหว่าโน ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
(15147) 15147 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
(15148) 15148 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
(15149) 15149 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบ้านแม่อูคอ ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
(15150) 15150 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามคสล.โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
(15151) 15151 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
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รายการ
(15152) 15152 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านพัฒนา ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
(15153) 15153 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านนางิ้ว ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
(15154) 15154 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านค้าสุข ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
(15155) 15155 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านแพมบก ต.ทุง่ ยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
(15156) 15156 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านสบแพม ต.ทุง่ ยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
(15157) 15157 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านแม่อีแลบ ต.ทุง่ ยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
(15158) 15158 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านปางปึงราษฎร์บ้ารุง ต.ทุง่ ยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
(15159) 15159 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
(15160) 15160 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนปางตองประชาสรรค์ ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
(15161) 15161 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
(15162) 15162 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านสบสา ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
(15163) 15163 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านผาส้าราญ ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
(15164) 15164 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
(15165) 15165 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านแกงหอม ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
(15166) 15166 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านปางแปก ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
(15167) 15167 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านไทรงาม ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
(15168) 15168 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านดอยผีลู ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
(15169) 15169 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
(15170) 15170 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านป่ายาง ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
(15171) 15171 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านน้้าปลามุง ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
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รายการ
(15172) 15172 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
(15173) 15173 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15174) 15174 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15175) 15175 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านสบสอย ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15176) 15176 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15177) 15177 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15178) 15178 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุม๊ ิตรภาพที่ 29) ต.ผาบ่อง อ.เมือง
แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15179) 15179 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านห้วยโป่งกาน ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15180) 15180 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านน้้าเพียงดิน ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15181) 15181 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15182) 15182 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15183) 15183 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านน้้าส่อม ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15184) 15184 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านห้วยช่างค้า ส.บ้านห้วยช่างเหล็ก ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15185) 15185 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน ต.หมอกจ้าแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15186) 15186 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านแม่สะงา ต.หมอกจ้าแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15187) 15187 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านหนองขาวกลาง ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15188) 15188 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15189) 15189 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านห้วยปูเลย ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15190) 15190 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านห้วยตอง ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15191) 15191 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านหัวน้้าแม่ฮ่องสอน ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
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รายการ
(15192) 15192 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15193) 15193 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15194) 15194 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านกลาง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15195) 15195 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15196) 15196 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านห้วยช่างค้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15197) 15197 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15198) 15198 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านแม่จ๋า ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15199) 15199 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านหนองเขียว ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15200) 15200 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านใหม่หว้ ยหวาย ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15201) 15201 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15202) 15202 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15203) 15203 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านคาหาน ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15204) 15204 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านเมืองแพม ต.ถ้า้ ลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
(15205) 15205 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ต.ถ้า้ ลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
(15206) 15206 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านนาปูป่ อ้ ม สาขาทุง่ สาแล ต.นาปูป่ อ้ ม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
(15207) 15207 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านน้้าฮูผาเสื่อ ต.นาปูป่ อ้ ม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
(15208) 15208 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านซอแบะ ต.นาปูป่ อ้ ม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
(15209) 15209 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร ต.นาปูป่ อ้ ม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
(15210) 15210 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านทุง่ หลวงวัฒนาคาร ต.นาปูป่ อ้ ม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
(15211) 15211 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านแม่ละนา ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
(15212) 15212 เทพืน้ สนามเด็กเล่น คสล.โรงเรียนบ้านยาป่าแหน ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
(15213) 15213 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
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รายการ
(15214) 15214 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านน้้าริน ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
(15215) 15215 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ ต.ทุง่ ยาว อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
(15216) 15216 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านกึ้ดสามสิบ ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
(15217) 15217 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนขุนยวม ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
(15218) 15218 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
(15219) 15219 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
(15220) 15220 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
(15221) 15221 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุดและรั้วก้าแพงโรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
(15222) 15222 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านปางตอง ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
(15223) 15223 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอ้าเภอขุนยวม ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
(15224) 15224 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านทุง่ ยาว ต.ทุง่ ยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
(15225) 15225 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านทุง่ โป่งมิตรภาพที่ 78 ต.ทุง่ ยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
(15226) 15226 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านโป่งสา ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
(15227) 15227 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านขุนสาใน ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
(15228) 15228 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านเมืองแปง ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
(15229) 15229 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านแม่นาเติง ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
(15230) 15230 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านหมอแปง ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
(15231) 15231 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
(15232) 15232 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านแม่ปงิ ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
(15233) 15233 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านน้้าฮู ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
(15234) 15234 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
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หน่วย : บาท

รายการ
(15235) 15235 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
(15236) 15236 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอ้าเภอปาย ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
(15237) 15237 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านทุง่ กองมู ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15238) 15238 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านในสอย ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15239) 15239 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านสบป่อง ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15240) 15240 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านใหม่ ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15241) 15241 ถนนคสลโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15242) 15242 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15243) 15243 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชด้าริ ต.หมอกจ้าแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15244) 15244 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม ต.หมอกจ้าแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15245) 15245 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านห้วยขาน ต.หมอกจ้าแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15246) 15246 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านนาป่าแปก ต.หมอกจ้าแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15247) 15247 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านรักไทย ต.หมอกจ้าแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15248) 15248 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจ้าแป่ ต.หมอกจ้าแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15249) 15249 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15250) 15250 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านป่าลาน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15251) 15251 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนเสรีวิทยา ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15252) 15252 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านห้วยผาและห้องเรียนบ้านห้วยสลอบ ต .ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15253) 15253 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15254) 15254 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านถ้า้ ลอด ต.ถ้า้ ลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
(15255) 15255 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านนาปูป่ อ้ ม ต.นาปูป่ อ้ ม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
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รายการ
(15256) 15256 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
(15257) 15257 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านปางคาม ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
(15258) 15258 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชด้าริ ต.สบป่อง อ.ปาง
มะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
(15259) 15259 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอ้าเภอปางมะผ้า ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
(15260) 15260 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ต.จองค้า อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15261) 15261 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
(15262) 15262 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
(15263) 15263 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ต.จองค้า อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
(15264) 15264 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15265) 15265 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่สวด ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15266) 15266 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15267) 15267 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15268) 15268 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15269) 15269 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15270) 15270 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านหัวลา ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15271) 15271 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน ต.ท่าผาปุม้ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15272) 15272 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว ต.ป่าโป่ง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15273) 15273 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหีย้ ะ ต.ป่าโป่ง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15274) 15274 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่โถ ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15275) 15275 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านทิยาเพอ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
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รายการ
(15276) 15276 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่แลบ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15277) 15277 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านกองแปใต้ ต.ป่าโป่ง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15278) 15278 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15279) 15279 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่ปนุ๋ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15280) 15280 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านคะปวง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15281) 15281 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านป่าโปง ต.ป่าโป่ง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15282) 15282 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ ต.ป่าโป่ง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15283) 15283 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านห้วยห้า ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15284) 15284 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านซิวาเดอ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15285) 15285 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่เงา ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15286) 15286 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15287) 15287 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15288) 15288 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านกะริคี ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15289) 15289 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ต.ท่าผาปุม่ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15290) 15290 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15291) 15291 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านเลโคะ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15292) 15292 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15293) 15293 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านป่าหมาก ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15294) 15294 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15295) 15295 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านนาดอย ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
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รายการ
(15296) 15296 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนชุมชนบ้านน้้าดิบ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15297) 15297 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่ลามา ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15298) 15298 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านดงใหม่ ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15299) 15299 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15300) 15300 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15301) 15301 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15302) 15302 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านผาเยอ ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15303) 15303 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านห้วยไก่ปา่ วิทยา ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15304) 15304 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15305) 15305 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15306) 15306 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่ขีด ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15307) 15307 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15308) 15308 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15309) 15309 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านปูแ่ ก้ว ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15310) 15310 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15311) 15311 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านทุง่ แพม ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15312) 15312 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่กองคา ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15313) 15313 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15314) 15314 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่อมลาน ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15315) 15315 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
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รายการ
(15316) 15316 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนล่องแพวิทยา ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15317) 15317 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ ต. อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15318) 15318 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านสาม ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15319) 15319 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่ลาย ต.ป่าโป่ง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15320) 15320 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15321) 15321 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่หาด ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15322) 15322 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15323) 15323 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านสันติสุข ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15324) 15324 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15325) 15325 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านฟักทอง ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15326) 15326 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15327) 15327 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ ต.ท่าผาปุม้ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15328) 15328 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15329) 15329 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15330) 15330 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15331) 15331 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15332) 15332 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่กะไน ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15333) 15333 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15334) 15334 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่ละ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15335) 15335 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนลุ่มน้้าวิทยา ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
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รายการ
(15336) 15336 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15337) 15337 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านละอูบ ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15338) 15338 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15339) 15339 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านป่าแก่ ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15340) 15340 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่หาร ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15341) 15341 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนดอนชัยวิทยา ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15342) 15342 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่เกาะ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15343) 15343 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15344) 15344 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านดอยงาม ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15345) 15345 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านกองก๋อย ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15346) 15346 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15347) 15347 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านดูลาเปอ ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15348) 15348 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15349) 15349 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15350) 15350 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่ปาง ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15351) 15351 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15352) 15352 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านห้วยโผ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15353) 15353 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่นาจาง ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15354) 15354 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15355) 15355 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

จานวนเงิน
100,000
150,000
200,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 640

หน่วย : บาท

รายการ
(15356) 15356 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านช่างหม้อ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15357) 15357 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่หลุย ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15358) 15358 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านสบหาร ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15359) 15359 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15360) 15360 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านทีฮือลือ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15361) 15361 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านเวฬุวัน ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15362) 15362 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่งะ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15363) 15363 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่ฮุ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15364) 15364 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15365) 15365 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านอมพาย ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15366) 15366 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่จอ ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15367) 15367 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ต.ป่าโป่ง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15368) 15368 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านกอกหลวง ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15369) 15369 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15370) 15370 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่ลิด ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15371) 15371 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15372) 15372 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15373) 15373 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแพะพิทยา ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15374) 15374 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15375) 15375 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
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รายการ
(15376) 15376 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านส้มป่อย ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15377) 15377 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15378) 15378 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15379) 15379 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15380) 15380 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่สะปึง๋ ใต้ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15381) 15381 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15382) 15382 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15383) 15383 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15384) 15384 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านห้วยกู่ปะ๊ ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15385) 15385 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา ต.แมคะดวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15386) 15386 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนอนุบาลบ้านแม่ลาน้อย ต.แหล่งพาณิชย์ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15387) 15387 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านสบเมย ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15388) 15388 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านดงกู่ ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15389) 15389 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15390) 15390 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15391) 15391 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านเครอะบอ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15392) 15392 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านห้วยหมูพทิ ยา ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15393) 15393 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่และ ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15394) 15394 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15395) 15395 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ ต .สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
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รายการ
(15396) 15396 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่แพ ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15397) 15397 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15398) 15398 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย ต.ท่าผาปุม้ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15399) 15399 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านห้วยวอก ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15400) 15400 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15401) 15401 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านโพซอ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15402) 15402 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านบุญเลอ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15403) 15403 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่สะแมง ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15404) 15404 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15405) 15405 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่แคะ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15406) 15406 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านพะมอลอ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15407) 15407 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านกลอเซโล ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15408) 15408 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านกอมูเดอ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15409) 15409 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่ตอละ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15410) 15410 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุง่ พร้าว) ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15411) 15411 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15412) 15412 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15413) 15413 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(15414) 15414 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่คะตวน ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15415) 15415 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่กองแป ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
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รายการ
(15416) 15416 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านห้วยน้้าใส ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15417) 15417 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
(15418) 15418 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอื่นๆทีช่ ้ารุดเสียหาย
โรงเรียนบ้านแม่สุ ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
(15419) 15419 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านกุดน้้าใสจานบกน้อย ต.กุดน้้าใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
(15420) 15420 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านแจนแลน ต.กุดน้้าใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
(15421) 15421 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/โรงอาหาร
โรงเรียนบ้านติ้ว ต.กุดน้้าใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
(15422) 15422 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ต.กุดน้้าใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
(15423) 15423 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ต.กุดน้้าใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
(15424) 15424 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนสหประชาสรรค์ ต.กุดน้้าใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
(15425) 15425 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
(15426) 15426 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านหมากมาย ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
(15427) 15427 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนวัดบ้านเปาะ ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
(15428) 15428 ปรังปรุงซ่อมแซมห้องเรียน
โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
(15429) 15429 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านจานทุง่ ต.น้้าอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
(15430) 15430 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย ต.น้้าอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
(15431) 15431 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านน้้าอ้อม ต.น้้าอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
(15432) 15432 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซ้า ต.น้้าอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
(15433) 15433 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านโพนแบง ต.น้้าอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
(15434) 15434 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านศิริพฒ
ั นา ต.น้้าอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
(15435) 15435 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
(15436) 15436 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
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รายการ
(15437) 15437 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ต.กุดกุง อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15438) 15438 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านทรายงาม ต.กุดกุง อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15439) 15439 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ต.กุดกุง อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15440) 15440 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว ต.กุดกุง อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15441) 15441 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนชุมชนกู่จาน ต.กู่จาน อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15442) 15442 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านนาเวียงค้าศิริ ต.กู่จาน อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15443) 15443 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล ต.กู่จาน อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15444) 15444 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านกุดกุง ต.เขื่องค้า อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15445) 15445 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง ต.แคนน้อย อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15446) 15446 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ต.แจ้งสนิท อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15447) 15447 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านนาถ่ม ต.ดงแคนใหญ่ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15448) 15448 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านบกน้อย ต.ดงแคนใหญ่ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15449) 15449 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านผักบุง้ ต.ดงแคนใหญ่ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15450) 15450 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านค้าแหลม ต.ดงเจริญ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15451) 15451 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านดงเจริญ ต.ดงเจริญ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15452) 15452 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านแหล่งหนู ต.ดงเจริญ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15453) 15453 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านทุง่ มน ต.ทุง่ มน อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15454) 15454 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม ต.ทุง่ มน อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15455) 15455 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก ต.นาแก อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15456) 15456 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง ต.นาแก อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15457) 15457 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านนาห่อม ต.นาค้า อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
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รายการ
(15458) 15458 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านหัวขัว ต.นาค้า อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15459) 15459 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านน้้าเกลี้ยง ต.โพนทัน อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15460) 15460 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านโพนทัน ต.โพนทัน อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15461) 15461 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านส้าโรง ต.โพนทัน อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15462) 15462 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา ต.ย่อ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15463) 15463 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านโคกป่าจิก ต.ย่อ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15464) 15464 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านสว่าง ต.ย่อ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15465) 15465 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนค้าเขื่อนแก้ว ต.ลุมพุก อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15466) 15466 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) ต.ลุมพุก อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15467) 15467 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก ต.ลุมพุก อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15468) 15468 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย ต.ลุมพุก อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15469) 15469 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น ต.ลุมพุก อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15470) 15470 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ ต.ลุมพุก อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15471) 15471 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านกุดตากล้า ต.สงเปือย อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15472) 15472 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอนขะยอม ต.สงเปือย อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15473) 15473 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านบุง่ หวาย ต.สงเปือย อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15474) 15474 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านสงเปือย ต.สงเปือย อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15475) 15475 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านกุดเป่ง ต.เหล่าไฮ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15476) 15476 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านเหล่าหุง่ ต.เหล่าไฮ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15477) 15477 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ ต.เหล่าไฮ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15478) 15478 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านขาม ต.คุเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
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รายการ
(15479) 15479 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านส้าโรง ต.คุเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15480) 15480 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านพลไว ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15481) 15481 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านแดง ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15482) 15482 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านยางกลาง ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15483) 15483 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านราชมุนี ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15484) 15484 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15485) 15485 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านดงยาง ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15486) 15486 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15487) 15487 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านปอแดง ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15488) 15488 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านยางเครือ ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15489) 15489 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านยางน้อย ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15490) 15490 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านผือฮี ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15491) 15491 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บ้ารุง) ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15492) 15492 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15493) 15493 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15494) 15494 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านโนนยาง ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15495) 15495 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15496) 15496 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านหัวดง ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15497) 15497 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พฒ
ั นา) ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15498) 15498 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
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รายการ
(15499) 15499 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนฟ้าหยาดราษฏร์นิยม ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15500) 15500 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนมหาชนะชัย ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15501) 15501 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15502) 15502 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านบัวขาว ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15503) 15503 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15504) 15504 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15505) 15505 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านเหมือดขาว ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15506) 15506 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15507) 15507 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านซ้า ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15508) 15508 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านดงขวาง ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15509) 15509 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อบึง ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15510) 15510 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านสงยาง ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15511) 15511 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านสร้างแป้น ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15512) 15512 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนกุดพันเขียว ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15513) 15513 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนคูสองชั้น ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15514) 15514 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15515) 15515 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15516) 15516 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านหนองตุ ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15517) 15517 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านหนองยาง ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(15518) 15518 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านเชือกน้อย ต.ขั้นใดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
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รายการ
(15519) 15519 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15520) 15520 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านค้าฮี ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15521) 15521 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านหนองบัว่ (สาขาบ้านโพนขวาว) ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15522) 15522 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านหนองบัว่ ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15523) 15523 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านขุมเงิน ต.ขุมเงิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15524) 15524 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ต.ขุมเงิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15525) 15525 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านกุดกง ต.เขื่องค้า อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15526) 15526 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านเขื่องค้า ต.เขื่องค้า อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15527) 15527 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ต.เขื่องค้า อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15528) 15528 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านหนองหอย ต.เขื่องค้า อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15529) 15529 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนอนุบาลยโสธร ต.เขื่องค้า อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15530) 15530 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15531) 15531 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านค้าน้้าสร้าง ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15532) 15532 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15533) 15533 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านดอนกลอย ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15534) 15534 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยส้าโรง ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15535) 15535 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15536) 15536 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านดุ่ทงุ่ ค้าบอน ต.ดู่ทงุ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15537) 15537 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ต.ดู่ทงุ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15538) 15538 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านพลับหนองค้า ต.ดู่ทงุ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
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รายการ
(15539) 15539 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านค้าแดง) ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15540) 15540 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านเชือก ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15541) 15541 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านนาค้า ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15542) 15542 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านบาก ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15543) 15543 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15544) 15544 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจ้าปา ต.เดิด-ดู่ทงุ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15545) 15545 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15546) 15546 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านตาดทอง ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15547) 15547 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15548) 15548 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านทุง่ แต้ ต.ทุง่ แต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15549) 15549 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านหนองเป้า ต.ทุง่ นางโอก อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15550) 15550 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านชาดศาลา ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15551) 15551 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15552) 15552 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15553) 15553 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15554) 15554 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านน้้าค้าน้อย ต.น้้าค้าหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15555) 15555 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก ต.น้้าค้าใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15556) 15556 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านตับเต่า ต.น้้าค้าใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15557) 15557 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านน้้าค้าใหญ่ ต.น้้าค้าใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15558) 15558 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง ต.น้้าค้าใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

จานวนเงิน
100,000
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100,000
100,000
100,000
100,000
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100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 650

หน่วย : บาท

รายการ
(15559) 15559 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย ต.น้้าค้าใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15560) 15560 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง ต.ส้าราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15561) 15561 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าห้องส้วมโรงเรียนบ้านส้าราญ ต.ส้าราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15562) 15562 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15563) 15563 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านสิงห์ ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15564) 15564 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15565) 15565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านหนองไร่ ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15566) 15566 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15567) 15567 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15568) 15568 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านดงบัง ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15569) 15569 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15570) 15570 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น ต.หนองเป็ด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15571) 15571 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านโนนค้อ ต.หนองเป็ด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15572) 15572 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ต.หนองเป็ด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15573) 15573 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านหนองเป็ด ต.หนองเป็ด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15574) 15574 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านหนองหิน ต.หนองเป็ด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15575) 15575 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15576) 15576 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15577) 15577 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านหนองสรวง ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15578) 15578 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15579) 15579 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
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รายการ

จานวนเงิน

(15580) 15580 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงานและปรับสภาพแวดล้อมโรงเรียนสพป.ยโสธร เขต 1 ต.ส้าราญ อ.เมืองยโสธร
จ.ยโสธร
(15581) 15581 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวค้า ต.ส้าราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(15582) 15582 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านหนองเทา ต.นาแก อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(15583) 15583 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอาคารเรียน สปช.102/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 12 นิว้ x 12 นิว้ โรงเรียน
บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ ต.ค้าไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
(15584) 15584 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 พืน้ ปูกระเบือ่ งเคลือบ ขนาด 12 นิว้ x 12 นิว้
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ ต.ก้าแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
(15585) 15585 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปลี่ยนพืน้ ไม้เนือ้ แข็งเข้าลิ้นวางบนตงไม้เนือ้ แข็งโรงเรียน
บ้านม่วงไข่ ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
(15586) 15586 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งเซรามิคเคลือบผิวมันเรียบ ขนาด 12
นิว้ x 12 นิว้ โรงเรียนบ้านค้าครตา ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
(15587) 15587 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 พืน้ ห้องเรียนพืน้ หินขัดหนา 1 ซม. , พืน้ ทางเดิน
หน้าห้องเรียน พืน้ ทรายล้างโรงเรียนบ้านค้าแขนศอก ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
(15588) 15588 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ ยส 206 (ห้องเรียนอนุบาล) เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลู
ซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. , ครอบมุม (FLASHING) เคลือบอะลูซิงค์ กว้าง 60 เซนติเมตรโรงเรียนบ้านหนอง
บัวบาน ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร

300,000

(15589) 15589 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอาคารเรียน แบบ ยส.002/2525 พืน้ ปูกระเบือ้ งเซรามิค ขนา ด 16 นิว้ x 16 นิว้ ,
เปลี่ยนหน้าต่างบานทึบไม้เนือ้ แข็ง ขนาด 0.45 x 1.10 ม. , บานพับหน้าต่างปรับมุม ขนาด 10 นิว้ , มือจับ
หน้าต่าง 4 นิว้ ชุบโครเมียมโรงเรียนบ้านโนนประทาย ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร

150,000

(15590) 15590 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานมุงหลังคา เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์หนาไม่
น้อยกว่า 0.4 มม. , ครอบมุม (FLASHING) กว้าง 60 เซนติเมตรโรงเรียนบ้านกุดโจด ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.
ยโสธร

100,000

(15591) 15591 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบื้องเคลื
่
อบเซรามิค ขนาด 12 นิว้ x 12 นิว้ , ทาสี
ภายนอกสีน้าอะครีลิค 100% , ทาสีภายในสีน้าอะครีลิค 100% , ติดตั้งกรงเหล็กดัดหน้าต่าง , ติดตั้งกรง
เหล็กดัดช่องแสง , ติดตั้งประตูเหล็กม้วนบานทึบชนิดใช้มือดึง , ทาสีบานหน้าต่างเหล็กโรงเรียนบ้านม่วงกาชัง ต.
สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

150,000

(15592) 15592 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 4 มม. คร่าวไม้
เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านแก้งนาค้า ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15593) 15593 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์หนาไม่ต่้ากว่า 0.4 มม.
พร้อมอุปกรณ์ , ครอบมุม (FLASHING) กว้าง 60 เซนติเมตรโรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

100,000

(15594) 15594 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ (ห้องสมุด) พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบขนาด 12 นิว้ x 12 นิว้ , หลังคากระเบือ้ งลอนคู่
ขนาด 0.50x1.20 หนา 5 มม.โรงเรียนบ้านนาโส่ ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร
(15595) 15595 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ (ห้องสมุด คสล.) เปลี่ยนฝายิปซั่มบอร์ดหนา 12 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์ , บาน
ประตูทบึ ไม้เนือ้ แข็ง ขนาด 0.60 ม. x 1.80 ม. , วงกบไม้เนือ้ แข็งขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้ , ทาสีน้าอะครีลิค 100%
มอก.272-2549 (ภายนอก) , ทาสีน้าอะครีลิค 100% มอก.272-2549 (ภายใน) , สีน้ามันส้าหรับงานไม้ (รวมสี
รองพืน้ ไม้กันเชื้อรา)โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000

150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000

100,000

150,000

หน ้าที่ 652

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(15596) 15596 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 12 นิว้ x 12 นิว้
โรงเรียนบ้านนาซึม ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร
(15597) 15597 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 12 นิว้ x 12 นิว้ โรงเรียนบ้าน
โสกน้้าขาว ต.วารีราชเดช อ.กุดชุม จ.ยโสธร
(15598) 15598 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 201/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 12 นิว้ x 12 นิว้ โรงเรียนบ้านเหล่าเมย ต.
ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
(15599) 15599 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงฝึกงาน แบบ ยส 201) เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลู
ซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมอุปกรณ์ , ครอบมุม (FLASHING) กว้าง 60 เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านนาทม ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

100,000

(15600) 15600 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช.105 สร้างปี พ.ศ.2525 เปลี่ยนหลังคาเป็นแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลู
ซิงค์หนาไม่ต่้ากว่า 0.40 มม.พร้อมอุปกรณ์ , ครอบมุก (Flashing) กว้าง 60 ซม.โรงเรียนบ้านหนองเลิงค้า ต.บุง่
ค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

150,000

(15601) 15601 ปรับปรุงห้องเรียน แบบอาคารเรียน สปช.105/29 แบบอาคารเรียน สปช.105/26 ทาสีหอ้ งเรียนและห้องพิเศษ
จ้านวน 12 ห้องเรียนโรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15602) 15602 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.105/29 และอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานประตู ประตูบานทึบไม้เนือ้ แข็งขนาด
90x200 เมตร , งานปูน ปูกระเบือ้ งเคลือบขนาด 8x8 นิว้ , อาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานหลังคา แผ่นเหล็กรีดลอน
เคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.โรงเรียนบ้านผักกะย่า ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร

100,000

(15603) 15603 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ปูพนื้ อาคารเรียนตามแบบ สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด
12 นิว้ x 12 นิว้ โรงเรียนบ้านบุง่ ค้า ต.บุง่ ค้า. อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15604) 15604 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.101 แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. ,
ครอบมุม (Flashing) กว้าง 60 ซม.โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านค้าม่วงไข่) ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร
(15605) 15605 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 16x16 นิว้ โรงเรียนบ้านหนองแข้ ต.โคกนาโก
อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
(15606) 15606 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 และแบบ สปช. 105/29 งานทาสีอาคารภายใน สีอะครีลิก 100% มอก
27232549 , งานทาสีอาคารภายนอก สีอะครีลิก 100% มอก 272-254 , งานผิวพืน้ ไม้ สีน้ามีนส้าหรับงานไม้
(รวมสีทารองพืน้ 2 เทีย่ ว)โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร

100,000

(15607) 15607 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอาคารประกอบ (อาคารบริจาคทรงไทย) ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบขนาด 12x12 นิว้
โรงเรียนบ้านคึมยาว ต.สร้างมิง่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15608) 15608 ปรับปรุงอาคารเรียน สปช.105/26 จ้านวน 5 ห้อง งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 16x16 นิว้ โรงเรียน
บ้านหวาย ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15609) 15609 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ ป.1ซ สังกะสีลูกฟูก ตะปู ค่าติดตั้งหลังคาสังกะสี โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง ต.บุง่ ค้า อ.เลิง
นกทา จ.ยโสธร
(15610) 15610 -อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 เปลี่ยนประตูบานทึบไม้เนือ้ แข็ง ขนาด 0.90X2.00 ม.
ซ่อมหลังคา แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.โรงเรียนบ้านหนองหว้า ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.
ยโสธร

100,000

(15611) 15611 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบขนาด 12x12 นิว้ โรงเรียนบ้าน
โคกสะอาดเกษตรพัฒนา ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15612) 15612 ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องเรียนอาคาร สปช.105/29 จ้านวน 3 ห้อง งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 16x16
นิว้ โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

150,000

100,000
100,000
100,000

150,000

100,000
100,000
150,000

150,000
100,000
100,000

100,000

หน ้าที่ 653

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(15613) 15613 -อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปลี่ยนบานประตูไม้อัด(สัก) ชนิดภายนอก
ขนาด 100X200
-หอประชุมแบบ สปช.205/26 ถมดิน พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบขนาด 12X12 นิว้
เปลี่ยนบานประตูไม้อัด(สัก) ชนิดภายนอก ขนาด 200X90 ม. D15754ทาสีน้าอครีลิค 100% ภายนอก มอก.
D15754โรงเรียนบ้านศรีแก้ว ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

150,000

(15614) 15614 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน ยส.002 งานมุงหลังคา กระเบือ้ งลอนคู่ ขนาด 0.5 x 1.20 มม. หนา 5 มม.
,ค่าติดตั้งระเบียงลอนคู๋ ทรงจั่วโรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
(15615) 15615 -ปรับปรุงห้องเรียนอาคารบริจาคทรงไทย ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบขนาด 12X12 นิว้
เปลี่ยนประตูไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก ขนาด 100X200 ม.โรงเรียนบ้านหนองโสน ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.
ยโสธร

150,000

(15616) 15616 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องเรียน สปช. 105/29) งานปูพนื้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ กระเบือ้ ง
เคลือบขนาด 12 นิว้ x 12 นิว้ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ต.ส่มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
(15617) 15617 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ 2 ห้องเรียน สังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่ไม่ชุบสี ยาว 17 ฟุต หนา 0.02 ม.
เบอร์ 35 , ครอบสังกะสี ยาว 6 ฟุต , ตะปูตอกสังกะสีโรงเรียนบ้านค้าไผ่โนนบ้านใหม่ ต.ค้าไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.
ยโสธร

150,000

(15618) 15618 -อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ขนาด 0.50X1.20 ม.หนา 5 มม.
สีซีเมนต์ ครอบสันตะเฆ่ สีซีเมนต์ ขอยึดกระเบือ้ งลอนคู่
-พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบขนาด 12X12 นิว้ โรงเรียนบ้านหัวนา ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร

100,000

(15619) 15619 -อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 12X12 นิว้ โรงเรียนบ้านช่องเม็ก ต.บุง่ ค้า อ.เลิง
นกทา จ.ยโสธร
(15620) 15620 ปรัปปรุงซ่อมแซม อาคารป.1ซ เทพืน้ ปูนทราย ปรับระดับพร้อมขัดหยาบ หนา 5 ซม. ,ปูกระเบือ้ งเคลือบ ขนาด
12x12 นิว้ , ก่อคอนกรีตบล็อค หนา 7 ซม. ,ฉาบปูนผนัง , ติดตั้งข่ายลาดถักขนาด 3.0 มม. , ติดตั้งคร่าวเหล็ก
ขนาด 2x2 นิว้ ระยะห่าง 60 ซม. , ติดตั้งหลอดฟลูออเรนเซนต์ ขนาด 36 วัตต์ ,ติดตั้งประตูไม้อัด ขนาด 80x200
ซม. , ติดตั้งวงกบไม้แดง ขนาด 2x4 นิว้ , ติดตั้งพัดลมติดเพดาน ขนาด 36 นิว้ โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือค้า
ไผ่ใต้ ต.ค้าไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

150,000

(15621) 15621 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 16 x 16 นิว้ โรงเรียนบ้านค้าเตย
ต.ค้าเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
(15622) 15622 -อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ซ่อมเปลี่ยนบานประตูทบึ ไม้สัก ขนาด 1X2ม.
ประตูไม้อัดขนาด 1X2 ม. กลอนอลูมิเนียม ขนาด 8 นิว้ บานพับชนิด 2 ปีก
ขนาด 5X4 นิว้ โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ ต.สร้างมิง่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000

(15623) 15623 -อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 12X12 นิว้ โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี ต.กุดเชียงหมี
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15624) 15624 -อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 8X8 นิว้
งานหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ขนาด 0.5X1.20 ม. หนา 5 มม. ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี
โรงเรียนบ้านหนองสนม ต.ค้าเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

150,000

(15625) 15625 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องวิทยาศาสตร์ พืน้ ปูกระเบือ้ ง ขนาด 12x12 นิว้ ,ปูนซีเมนต์ผสม , หินย่อย เบอร์2 ,ทราย
ละเอียด , เครื่องมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4000ANSI Lumens , โคม 4x8 วัตต์
ขนาด 60x60 ซม.โรงเรียนบ้านค้าสร้างช้าง ต.น้้าค้า อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

150,000

100,000

100,000

150,000

100,000

100,000

หน ้าที่ 654

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(15626) 15626 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ. 2542 งานมุงหลังคา
1.เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ขนาด 0.05x1.20 ม.1 หนา 5มม. สีซีเมนต์
2.เปลี่ยครอบสันโค้งกระเบือ้ งลอนคู่สีซีเมนต์
3.ขอยึดกระเบือ้ งลอนคู่ 8 นิว้ -10 นิว้ โรงเรียนบ้านโนนหาด ต.สร้างมิง่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000

(15627) 15627 อาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานมุงหลังคา แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์
หนาไม่น้อยกว่า 0.4 ครอบมุม(FLASHING) เคลือบอะลูซิงค์ ตะปูยึดแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียน
บ้านโสกท่าลาดพัฒนา ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร

100,000

(15628) 15628 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งานทาสี ภายนอก สีน้าอะคลีลิก 100% ภายใน สีน้าอะคลีลิก
100%โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์) ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
(15629) 15629 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ ,พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบขนาด 12x12 นิว้ โรงเรียนบ้านภูถา้ พระพรเจริญ
ต.ค้าน้้าสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
(15630) 15630 อาคารเรียน 40 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 12X12 นิว้
อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ทาสีน้าอครีลิค 100%โรงเรียนบ้านพรหมนิยม ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15631) 15631 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช. ยส022/24 งานมุงลังคา แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอ้าลูซิงค์หนา ไม่
น้อยกว่า 0.4 มม. , ครอบมุม (FLASHING) เคลือบอะลูซิงค์ , ตะปูยึดแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียน
บ้านดอนหวาย ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

150,000

(15632) 15632 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
1กระเบือ้ งลอนคู่ขนาด 0.05x1.20 ม.1 หนา 5มม. สีซีเมนต์
2ครอบสันโค้งกระเบือ้ งลอนคู่สีซีเมนต์
3.ขอยึดกระเบือ้ งลอนคู่ 8 นิว้ -10 นิว้
4ค่าติดตั้งกระเบือ้ งลอนคู่ทรงปัน้ หยา
5เชิงชายไม้ส้าเร็จรูป ขนาด 17x150x3050 ซม.
6ฝ้ายิมซั่มบอร์ดหนา 9 มม.คร่าวโลหะชุบสังกะสีโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(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.โรงเรียนบ้านสมสะอาด ต.โคกส้าราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15634) 15634 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1
1แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.
2ครอบมุม( FLASHING) กว้าง 60 ซม.โรงเรียนบ้านเตาไห ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

150,000

(15635) 15635 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ ยส 201/24 งานพืน้ คอนกรีตผสมเสร็จ , ปูกระเบือ้ งเคลือบขนาด
12x12 นิว้ งานหลังคา สังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่หนา 0.2 เบอร์ 35 , ตะปูสังกะสีขนาด 1.5 นิว้ , ค่าติดตั้งสังกะสี ,
งานประตูหน้าต่าง บานประตูทบึ ไม้เนือ้ แข็งขนาด 0.90 x 2.00 ม. , บานประตูทบึ ไม้เนือ้ แข็งขนาด 0.90 x 1.10
ม. , บานพับชนิด 2 ปีกขนาด 4 นิว้ x 3นิว้ , บานพับชนิด 2 ปีกขนาด 5นิว้ x 4 นิว้ , กลอนอลูมิเนียมขนาด 4
นิว้ , กลอนอลูมิเนียมขนาด 6 นิว้ , มือจับ(เหล็กชุบโครเมียม)ขนาด 4 นิว้ , มือจับ (เหล็กชุบโครเมียม) ขนาด 6
นิว้ โรงเรียนบ้านเสาเล้า ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

100,000

(15636) 15636 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 8X8 นิว้
เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ขนาด 0.5X1.20 ม. หนา 5 มม. ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.
คร่าวโลหะชุบสังกะสีโรงเรียนบ้านไทยเจริญ ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

100,000

(15637) 15637 อาคารโรงอาหาร(แบบสร้างเอง) พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 16X16 นิว้ โรงเรียนบ้านโสกสาน ต.ห้องแซง อ.เลิง
นกทา จ.ยโสธร

100,000

100,000
100,000
100,000

150,000

หน ้าที่ 655

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(15638) 15638 ปรัปปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/2526 บล็อกผนังขนาด 20x60 เซนติเมตร หนา 10 ซม. , ฉาบปูน
เรียบผนัง , ประตูบานทึบไม้สัก ขนาด 0.80 x 2.00 ม. , หน้าต่างบานทึบไม้สัก ขนาด 0.70 ม. x 1.10 ม.
โรงเรียนบ้านสามัคคี ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000

(15639) 15639 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารประกอบ
มุงหลังคา
1กระเบือ้ งลอนคู่ขนาด 0.05x1.20 ม.1 หนา 5มม.
2ครอบสันโค้งกระเบือ้ งลอนคู่สีซีเมนต์
3ชนฝากระเบือ้ งลอนคู่
3.ขอยึดกระเบือ้ งลอนคู่ 8 นิว้ -10 นิว้
4ค่าติดตั้งกระเบือ้ งลอนคู่ทรงจั่วโรงเรียนบ้านศรีสว่าง ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000

(15640) 15640 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แบบ สปช. 105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 12 x 12 นิว้ โรงเรียนบ้านดอนฮี ต.
สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15641) 15641 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนหลังคาเป็นแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี
หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. ครอบมุม(FLASHING) กว้าง 60 ซม.โรงเรียนบ้านโสกน้้าใส ต.ค้าไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.
ยโสธร

150,000

(15642) 15642 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบผิวมันเรียบขนาด 12 x 12 นิว้ โรงเรียน
บ้านหนองบึง ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15643) 15643 อาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใย แผ่นเรียบ
หนา 4 มม. เคร่าไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านสีสุก ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
(15644) 15644 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบขนาด 16 นิว้ x 16 นิว้ โรงเรียนบ้าน
หนองแคนน้อย ต.บุง่ ค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15645) 15645 ซ่อมหลังคาอาคารเรียนแบบ ยส 002/2521 แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี 10 ฟุต หนา 0.02 เบอร์ 35 ครอบสังกะสี
ยาว 6 ฟุต ตะปูตอกสังกะสีโรงเรียนบ้านมันปลา ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15646) 15646 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ พืน้ ต่้า 5 ห้องเรียน เปลี่ยนหลังคาสังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่ไม่ชุบสี
ขนาด 0.20 มม. , ตะปูตอกสังกะสี โรงเรียนบ้านค้าผักหนาม ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
(15647) 15647 ปรัปปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/26 งานยกโครงเปลี่ยนหลังคาอาคารอเนกประสงค์ แบบ ยส.102 (โรง
อาหาร) ขนาด 15x35 ตร.ม. ,พืน้ คอนกรีตขัดหยาบ 1:2:4 โครงสร้างชั้นเดียว , กระเบือ้ งปูพนื้ ขนาด 8x8 นิว้ ,โถ
ส้วมแบบนัง่ ราบ ราดน้้า , สีน้าอะครีลิค 100% มอก.2321-2549 , ท่อพีวีซีขนาด 4 นิว้ , อ่างอเนกประสงค์
เซรามิคพร้ออุปกรณ์โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000

(15648) 15648 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงฝึกงาน แบบ ยส 201) เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลู
ซิงค์หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมอุปกรณ์ , ครอบมุม (FLASHING) กว้าง 60 ซม. เคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบ้าน
ค้าบอน ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร

100,000

(15649) 15649 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนกประสงค์ แบบ สปช.205/28 เปลี่ยนสังกะสีลูกฟูก , ตะปูตอกสังกะสีโรงเรียนกุด
คอก่านโคกส้าราญโนนสวรรค์ ต.โคกส้าราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15650) 15650 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบขนาด 12 นิว้ x 12 นิว้ โรงเรียนชุมชนห้อง
แซงวิทยา ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(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 JOTUNโรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน ต.กุด
แห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

150,000

100,000

100,000
150,000
100,000
150,000
100,000

150,000
150,000

หน ้าที่ 656

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(15652) 15652 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบขนาด 12 x 12 นิว้ โรงเรียนบ้านค้าเกิ่ง ต.โคก
ส้าราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15653) 15653 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ทาสีภายนอกสีน้าอะครีลิค มอก.272-2549 , ทาสีภายใน สี
น้้าอะครีลิค มอก.272-2549โรงเรียนบ้านโคกก่อง ต.บุง่ ค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15654) 15654 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานผนัง ผนังไม้ส้าเร็จรูปคร่าวโลหะชุบสังกะสี ด้านเดียวโรงเรียนบ้าน
ท่าศิลา ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15655) 15655 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานทาสีอาคาร ทาสีภายนอกสีน้าอะครีลิค 100% โรงเรียนบ้านน้้าค้า ต.น้้าค้า อ.
ไทยเจริญ จ.ยโสธร
(15656) 15656 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ รื้อวัสดุมุงหลังคา , แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อย
กว่า 0.40 มม. , ครอบมุม (FLASHING)โรงเรียนบ้านห้องแซง ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15657) 15657 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบขนาด 16 x 16 นิว้ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
(คุรุประชาสรรค์) ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
(15658) 15658 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ บล๊อกผนังขนาด 20x60 ซม. หนา 10 ซม. , ฉาบปูนผนัง , ประตูบานทึบ
ไม้สัก , หน้าต่างบานทึบไม้สักโรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
(15659) 15659 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สช.102/26 งานยกพืน้ ถมดิน งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านนาเฮืองนาง
ช้างเฒ่า ต.น้้าค้า อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
(15660) 15660 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.202/26 และอาคารอเนกประสงค์ งานมุงหลังคาอาคาร สปช.202/26 แผ่น
เหล็กรีดลอนโครงอะลูซิ่ง หนาไม่น้อยกว่า 0.04 มม. ,ครอบมุม (FLASHING) กว้าง 0.06 ซม. ,งานฝ้าเพดาน
ผ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 0.09 มม. คร่าวอลูมิเนียม ทีบาร์ , งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 12x12 นิว้ อาคาร
อเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสร้างมิง่ มิตรภาพที่ 191 ต.สร้างมิง่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000

(15661) 15661 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช. 202/26 กระเบือ้ งลอนคู่ , ครอบสันโค้งกระเบือ้ งลอนคู่ , ขอยึด
กระเบือ้ งลอนคู่ , เชิงชายไม้เนือ้ แข็ง , ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวอลูมิเนียมทีบาร์โรงเรียนบ้านพืชคาม ต.
ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

100,000

(15662) 15662 อาคารอเนกประสงค์ พืน้ ปูระเบือ้ งเคลือบ 12X12 นิว้ ถมดินโรงเรียนบ้านโสกผักหวาน ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.
ยโสธร
(15663) 15663 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ , ครอบกระเบื้องลอนคู
้
่ , สลักเกลียว ,
เชิงชายไม้เนือ้ แข็ง , ฝ้าเพดานโครงคร่าวอลูมิเนียมทีบาร์โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ ต.น้้าค้า อ.ไทยเจริญ จ.
ยโสธร

100,000

(15664) 15664 ปรัปปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ยส 002 งานทาสีอาคาร ทาสีอาคารเก่าภายใน สีน้าอะคลีลิค 100% มอก
272-2549 , ทาสีอาคารเก่าภายนอก สีน้าอะคลีลิค 100% มอก 272-2549 , ทาสีประตูหน้าต่างกันเชื้อราสี
น้้ามัน (ส้าหรับงานไม้)โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000

(15665) 15665 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบขนาด 16 x 16 นิว้ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ต.ค้า
เตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
(15666) 15666 ปรัปปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.102/2526 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ งานทาสี ทาสีน้าอะคลีลิคภายใน
และภายนอกโรงเรียนบ้านห้องคลองร่องค้า ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15667) 15667 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอน ครอบหลังคา ครอบข้างโรงเรียนบ้านนา
จาน ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15668) 15668 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 กระเบือ้ งลอนคู่ , พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้าน
สร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

100,000

100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000

100,000

150,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 657

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(15669) 15669 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช .201 ,ปูพนื้ กระเบือ้ ง
เคลือบ ,งานเปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาแบบลอนคู่ ,ขอกระเบือ้ ง ,ครอบหลังคาโรงเรียนบ้านหนองเรือ ต.กุดชุม อ.
กุดชุม จ.ยโสธร

100,000

(15670) 15670 อาคารเรียนแบบ ป.02 เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. คลอบ
มุมFLASHING กว้าง 60 ซม.โรงเรียนบ้านโป่ง(ค้าประชานุกูล) ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
(15671) 15671 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ เปลี่ยนหลังคาสังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่ , ตะปูตอกสังกะสี ,
ฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม (อ่างประชานุกูล) ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล
จ.ยโสธร

100,000

(15672) 15672 ปรัปปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานมุงหลังคา , งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านค้าเลา ต.โพนงาม อ.กุดชุม
จ.ยโสธร
(15673) 15673 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี
โรงเรียนบ้านดู่ลาด ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
(15674) 15674 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. , ครอบ
มุมโรงเรียนบ้านหนองแวง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
(15675) 15675 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานปูพนื้ อาคารเรียน ปูกระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านแดง
หนองแซง ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
(15676) 15676 อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม. คร่าวไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านนาโป่ง ต.ทราย
มูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
(15677) 15677 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ 12 x 12 นิว้ , ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ 12 x 12 นิว้ , ถมดินโรงเรียนบ้านหนองลาดควาย ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.
ยโสธร

100,000

(15678) 15678 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิงก่อสร้างอื่นๆ งานผนัง ,งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้าน
โนนยาง ต.ก้าแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
(15679) 15679 -อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ คร่าวทีบ่ าร์โรงเรียนบ้าน
ป่าชาด ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15680) 15680 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสีโรงเรียนบ้าน
แสนส้าราญ ต.สร้างมิง่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15681) 15681 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ งานทาสี ทาสีน้ามันผนังห้อง ,ทาสีน้าอะคลีลิค ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้าน
หวายกุดสว่าง ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร
(15682) 15682 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ยส 002/4 เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี
โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม ต.โคกส้าราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15683) 15683 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบอาคารเรียน แบบ ยส.002 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว ต.โคกส้าราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15684) 15684 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.201/26 อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านหนองบอน ต.
กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
(15685) 15685 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 เปลี่ยนฝ้าเพดานผ้ากระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6
มม. คร่าวทีบาร์โรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15686) 15686 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/26
พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 12x12 นิว้ โรงเรียนบ้านหนองแคน ต.บุง่ ค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15687) 15687 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบอาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนน้อมเกล้า ต.บุง่ ค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15688) 15688 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารแบบ สปช. 105/26 เปลี่ยนสังกะสีลอนใหญ่ ,ติดตั้งหลังคาสังกะสี ,ปูพนื้ อาคารเรียน ,
พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านสุขเกษม ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร
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(15689) 15689 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบอาคารเอนกประสงค์ ยส 102โรงเรียนบ้านกุดหิน ต.ก้าแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
(15690) 15690 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านป่าตอง ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

100,000
100,000

(15691) 15691 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ แบบ ยส001 แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ , ครอบมุม
Flashingโรงเรียนบ้านค้ากลาง ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
(15692) 15692 ซ่อมเปลี่ยนประตูเหล็กม้วนบานทึบชนิดใช้มือดึงอาคารเอนกประสงค์
-ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบทีร่ ับประทานอาหารนักเรียน อาคารเรียน ป1ซโรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ ต.สร้างมิง่
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000

(15693) 15693 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีหอ้ งเรียน จ้านวน 8 ห้อง สีน้าอะครีลิค 100% , ทาสี
ผนังห้องเรียน สีน้าอะครีลิค 100% , ทาสีหน้าต่าง 8 ห้อง สีน้าส้าหรับงานเหล็ก , ทาสีประตู 8 ห้อง สีน้ามัน
ส้าหรับงานไม้ โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000

(15694) 15694 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 รื้อถอนหลังคา , แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.
, สกรู 3 นิว้ , ครอบสัน , ครอบข้าง , สกรู 2 นิว้ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15695) 15695 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 12x12 นิว้ โรงเรียนบ้านค้าน้้า
สร้าง ต.ค้าน้้าสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
(15696) 15696 ปรัปปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานซ่อมแซม โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว
จ.ยโสธร
(15697) 15697 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 งานปูพนื้ ,งานพืน้ โรงเรียนบ้านโคกนาโก ต.โคกนาโก อ.ป่า
ติ้ว จ.ยโสธร
(15698) 15698 -เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน สปช.102/26 แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี ครอบมุม(FLASHING)โรงเรียนบ้านโคก
เจริญ ต.บุง่ ค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15699) 15699 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบขนาด 12 x 12 นิว้ , พืน้ ปู
กระเบือ้ งเคลือบขนาด 12 x 12 นิว้ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเรียน สปช.101/26โรงเรียนบ้านหนองเหีย่ ต.ก้า
แมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร

100,000

(15700) 15700 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 12x12 นิว้ โรงเรียนบ้านโคกศรี ต.
โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
(15701) 15701 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ ผนังไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่นสูงหนา 8 มม. คร่าวไม้เนือ้ แข็งด้านเดียว
โรงเรียนบ้านโพนดินแดง ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
(15702) 15702 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1ซ งานมุงหลังคา ,ครอบมุมโรงเรียนบ้านค้าเกิด ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
(15703) 15703 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202 /26 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโนนแดง ต.
ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15704) 15704 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 16x16 นิว้ ปรับปรุงซ่อมแซมอา
คาอเนกประสงค์
พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 16x16 นิว้ โรงเรียนบ้านหัวงัว (อุสุภราชวิทยาคาร) ต.ก้าแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร

100,000

(15705) 15705 อาคารเรียนแบบ ยส.002 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ ครอบมุมโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ต.
สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15706) 15706 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบ้าน
หนองหมี ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร
(15707) 15707 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบขนาด 16X16 นิว้ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.
ทรายมูล จ.ยโสธร
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(15708) 15708 ปรัปปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ยส 002 ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโพง ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

100,000

(15709) 15709 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 16X16 นิว้ โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ ต.สวาท
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15710) 15710 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ยส201 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี ต.โคก
นาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
(15711) 15711 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานทาสีอะครีลิค 100% มอก.2321-2549 (ทาภายนอก)
โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
(15712) 15712 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานหลังคา แผ่นเหล็กรีดลอนอะลูซิงค์
งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบผิวมันเรียบโรงเรียนบ้านหนองแก ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
(15713) 15713 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.
ยโสธร
(15714) 15714 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ 12x12 นิว้ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.
ป่าติ้ว จ.ยโสธร
(15715) 15715 อาคารเอนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนชุมชนบ้านก้าแมด ต.ก้าแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
(15716) 15716 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโพธิญาณ ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

100,000

(15717) 15717 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/29 งานหลังคา โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว
จ.ยโสธร
(15718) 15718 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูและทาสีอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ งานหลังคา
โรงเรียนบ้านกุดแห่ ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15719) 15719 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 งานมุงหลังคาโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด ต.โพธิ์ไทร อ.ป่า
ติ้ว จ.ยโสธร
(15720) 15720 อาคารเอนกประสงค์ปพู นื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านกุดแดง ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร
(15721) 15721 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง ต .กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.
ยโสธร
(15722) 15722 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ งานมุงหลังคาโรงเรียนบ้านหนองบาก ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

150,000

(15723) 15723 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.201/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านม่วง ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
(15724) 15724 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล ต .โพธิ์
ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
(15725) 15725 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองส้าโรง ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.
ยโสธร
(15726) 15726 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายในห้องเรียน อาคาร สปช. 105/29โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร ต.สามแยก อ.
เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15727) 15727 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานพืน้ ,ผนังคอนกรีต ,พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ,ฝ้ายิบซั่ม,วงกบ
อลูมิเนียม,กรอบบานอลูมิเนียม,บานพับ,งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองแหน ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
(15728) 15728 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป1ซ แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนบ้านกุดส้าโรง ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

100,000
150,000

(15729) 15729 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.601/26
-ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านสองคร ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

150,000

100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000

150,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 660

หน่วย : บาท

รายการ
(15730) 15730 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนในเอื้อต่อการเรียนรู้ งานถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโรงเรียนบ้านหนองชุม ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
(15731) 15731 ปรับปรุงซ่อมแซ่มสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อตาอการเรียนรู้
สร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ต.ค้าไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
(15732) 15732 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า ต.โพน
งาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
(15733) 15733 อาคารเรียนปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองซ่งแย้ ต.ค้าเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
(15734) 15734 ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)กว้าง 6 เมตรโรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.
ยโสธร
(15735) 15735 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนประชาสรรค์ ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร
(15736) 15736 ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบ้านเหล่าต้าแย ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
(15737) 15737 ปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารเรียน ผนังยิปซั่มบอร์ด คร่าวไม้เนือ้ แข็งด้านเดียว โรงเรียนบ้านนาเวียง ต.นาเวียง อ.
ทรายมูล จ.ยโสธร
(15738) 15738 ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.)กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
(15739) 15739 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด งานฝ้าเพดาน , งานพืน้ ,งานผนัง ,งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบาย
อากาศโรงเรียนบ้านเชียงเครือค้าสร้างบ่อ ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
(15740) 15740 ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.)กว้าง 5 เมตรโรงเรียนบ้านนาเรียง ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
(15741) 15741 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) ต.
ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
(15742) 15742 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตรโรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ ต.สามัคคี อ.เลิง
นกทา จ.ยโสธร
(15743) 15743 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.สล.)โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
(15744) 15744 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสพป.ยโสธร เขต 2 ต.
กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
(15745) 15745 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 กระเบือ้ งลอนคู่ , ครอบสันโค้งกระเบีอ้ งลอนคู่ , ขอยึด
กระเบือ้ ง , สีน้าอะคลีลิคโรงเรียนบ้านด่าน ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15746) 15746 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป1ซ เปลี่ยนพืน้ ไม้เนือ้ แข็ง , ตะปู โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.
ยโสธร
(15747) 15747 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ เปลี่ยนหลังคาสังกะสี แผ่นเหล็กรีดลอน เคลือบอะลูซิงค์ ,ครอบหลังคา
โรงเรียนบ้านค้าก้าว ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
(15748) 15748 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.)กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบ้านดงส้าราญ ต.ค้าน้้าสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
(15749) 15749 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.)หนา 10 ซม. กว้าง 3 เมตร ยาว 90 เมตรโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี ต.
โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
(15750) 15750 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบ้านนิคม ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
(15751) 15751 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบ้านกระจาย ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
(15752) 15752 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร กระเบือ้ งลอนคู่หนาตาช้างพร้อมอุปกรณ์ , ครอบหลบกระเบือ้ งหนาตราช้างพร้อม
อุปกรณ์ , ไม้แปร โรงเรียนบ้านบะคอม ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
(15753) 15753 -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.)กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบ้านนางาม ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
(15754) 15754 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ) ต.
ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

จานวนเงิน
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
259,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 661

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(15755) 15755 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ ต.ส้มผ่อ อ.ไทย
เจริญ จ.ยโสธร
(15756) 15756 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/ 26 งานพืน้ ,งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ ต.กุดเชียง
หมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15757) 15757 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.)กว้าง 3 เมตรโรงเรียนบ้านป่าตาว ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
(15758) 15758 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) กว้าง 3 เมตรโรงเรียนบ้านดงสวรรค์ ต.ค้าเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
(15759) 15759 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.
ยโสธร
(15760) 15760 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/2526 งานมุงหลังคา โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บ้ารุง) ต.ห้อง
แซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(15761) 15761 ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลและสนามเซปักตะกร้อโรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก ต .โคกส้าราญ อ.เลิงนกทา
จ.ยโสธร
(15762) 15762 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดทรุดโทรม ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเกรด A
ขนาด 12x12 นิว้ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร
(15763) 15763 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ สังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่ , ตะปูตอกสังกะสี , ฝ้ากระเบือ้ งเส้นใยแผ่น
เรียบหนา 4 มม. คร่าวไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
(15764) 15764 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านดงสวาง ต.โคกนาโก
อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
(15765) 15765 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน แบบ สปช.101/2 เปลี่ยนสังกะสี(สันไท) ลูกฟูกลอนใหญ่ หนา 0.25 มม.
รางน้้าสังกะสี เบอร์ 26 กว้าง 6 นิว้ โรงเรียนบ้านกุดกว้าง ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
(15766) 15766 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. งานผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 12 ซม. ภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านเทีย่ งนาเรียง
ต.ค้าน้้าสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
(15767) 15767 ปรับปรุงซ่อมแซม ถมดินสนามฟุตบอล โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
(15768) 15768 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เปลี่ยนฝ้าเพดาน โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี (มีฟอยล์) , ปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้้าห้องส้วม พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบขนาด 12 x 12 นิว้ , กระเบือ้ งฝาผนัง , งานทาสีหอ้ งน้้าห้องส้วม
ทาสีภายนอกสีน้าอะครีลิค , ทาสีภายในสีน้าอะครีลิคโรงเรียนบ้านเซโนนม่วง ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

100,000

(15769) 15769 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งขนาด 16X16 นิว้ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง ต.
กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
(15770) 15770 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอาคารอนุบาล แบบสามัญ 017 เหล็กกล่อง ,แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ ,ปูน ,
หิน , อิฐบล็อก , ประตู PVC พร้อมอุปกรณ์ ,ท่อใยหิน ,ฝาปิด ,อ่างล้างหน้าแบบมีขาตั้งพืน้ ,พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

150,000

(15771) 15771 อาคารเรียน ป.1 ก งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนหลังคา ไม้โครงหลังคาโรงเรียนบ้านบึงน้้าใส ต.ตะโล๊ะหะลอ
อ.รามัน จ.ยะลา
(15772) 15772 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 เปลี่ยนผนังคอนกรีต เปลี่ยนประตู - หน้าต่าง และทาสี โรงเรียนบ้านบันนังบูโย
ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
(15773) 15773 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปลี่ยนหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านกะตูปะ ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
(15774) 15774 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้า ค.ส.ล. โรงเรียนบ้านปาโจ ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
(15775) 15775 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนบ้านนาเตย ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา

150,000

150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,000

150,000
132,200
150,000
100,000

หน ้าที่ 662

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(15776) 15776 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ก และอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ยกระดับพืน้ เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบเคลือบ
และงานทาสีโรงเรียนบ้านยือโระ ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา
(15777) 15777 อาคารเรียน ห้องพิเศษ เปลี่ยนประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม และงานทาสีโรงเรียนบ้านต้นแซะ ต.จะกว๊ะ อ.รามัน
จ.ยะลา
(15778) 15778 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. เสริมเหล็กตะแกรง , ส้วม แบบ สปช. 601/26 เปลี่ยนพืน้ กระเบือ้ งเคลือบ
เปลี่ยนประตู และทาสี
โรงเรียนบ้านบาโงย ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา

150,000

(15779) 15779 อาคารประกอบ ติดตั้งเหล็กดัดโรงเรียนบ้านยะลา ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
(15780) 15780 อาคารเรียน แบบ 017 งานทาสีโรงเรียนบ้านรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา
(15781) 15781 ปรับปรุงสนามกีฬา ปูพนื้ คอนกรีตเสริมเหล็ก
โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
(15782) 15782 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบเคลือบโรงเรียนบ้านพงยือไร ต.บันนังสาเรง อ.
เมืองยะลา จ.ยะลา
(15783) 15783 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ก เปลี่ยนหลังคา ไม้โครงหลังคา เปลี่ยนพืน้ กระเบือ้ ง , ส้วม เปลี่ยนอ่างล้างหน้า เปลี่ยน
สุขภัณฑ์ และทาสี , อาคารเรียน แบบ สปช. 103/26 เปลี่ยนพืน้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ ต.จะกว๊ะ
อ.รามัน จ.ยะลา

150,000
200,000
150,000

(15784) 15784 ส้วม แบบ 601/26 เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนประตู และสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านกาลูปงั ต.กาลูปงั อ.รามัน จ.ยะลา
(15785) 15785 อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 (ส้วม) ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ และสุขภัณฑ์ , ปรับปรุงสนามปูพนื้ คอนกรีตบล๊อก
โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพนั ธ์อนุกูล) ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
(15786) 15786 ปรับปรุงรั้วโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านกาดือแป ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
(15787) 15787 ปรับปรุงพืน้ สนามบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านบือดองพัฒนา ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา
(15788) 15788 อาคารโรงอาหาร เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน และทาสี โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 ต.ท่าธง อ.รา
มัน จ.ยะลา
(15789) 15789 อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนผนัง ประตู - หน้าต่าง และทาสี
โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา
(15790) 15790 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานทาสี , อาคารเรียนแบบ สปช. 107 เปลี่ยนประตู และทาสีโรงเรียนสลากกินแบ่ง
สงเคราะห์ 134 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
(15791) 15791 อาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา และโครงหลังคาโรงเรียนบ้านตาสา ต.พร่อน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
(15792) 15792 โรงอาหาร เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนผนัง และทาสีโรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา
(15793) 15793 ปรับปรุงถนน ปูคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านพร่อน ต.พร่อน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
(15794) 15794 บ้านพักครู เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบเคลือบ เปลี่ยนไม้พนื้ เปลี่ยนประตู - หน้าต่าง ทาสี ปรับปรุงส้วม
เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ประตู สุขภัณฑ์ และระบบไฟฟาโรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา

150,000
150,000

(15795) 15795 อาคารเรียน แบบ 105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียนแบบ 2/28 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ก่อคอนกรีตบล๊อกป้องกันดินไสลด์โรงเรียนคุรุชนพัฒนา ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
(15796) 15796 โรงอาหาร เปลี่ยนฝ้าเพดาน และทาสีโรงเรียนบ้านกือเม็ง ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา
(15797) 15797 อาคารเรียน แบบ 2/28 เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนราวบันได และเปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านตะโละ
หะลอ ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา
(15798) 15798 ส้วม แบบ สปช. 601/26 เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนประตู เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบเคลือบ สุขภัณฑ์ และทาสี ,
ส้วม แบบ 401 เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนประตู เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบเคลือบ สุขภัณฑ์ และทาสีโรงเรียนวัด
หน้าถ้า้ (พุทธไสยานุสรณ์) ต.หน้าถ้า้ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

150,000

109,800
100,000

150,000
150,000

100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
145,300
93,500
149,900
100,000

143,800
200,000
100,000

หน ้าที่ 663

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(15799) 15799 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนประตู ราวบันได ราวระเบียง และทาสี โรงเรียนบ้านปาดาฮัน ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รา
มัน จ.ยะลา
(15800) 15800 ส้วม แบบ 601/26 เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนประตู และสุขภัณฑ์ , อาคารเรียน แบบ สปช. 103/26
เปลี่ยนประตู และทาสี , เวทีกิจกรรม เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบเคลือบโรงเรียนบ้านถ้า้ ศิลป์ ต.หน้าถ้า้ อ.เมือง
ยะลา จ.ยะลา

100,000

(15801) 15801 อาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา และเปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านก้าปงบือแน ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
(15802) 15802 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานทาสี และเคาเตอร์หอ้ งครัวโรงเรียนบ้านธารน้้าผึ้ง ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.
ยะลา
(15803) 15803 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 หลังที่ 1 เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนรางน้้าฝน , อาคารเรียน แบบ สปฃ. 105/29
เปลี่ยนรางน้้าฝน , ส้วม แบบ สปช. 601/26 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านบาตัน (ฟรอยด์รอสอนุสรณ์) ต.ลิดล อ.
เมืองยะลา จ.ยะลา

150,000
150,000

(15804) 15804 ห้องพิเศษ เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบเคลือบ และเปลี่ยนรางน้้าฝนโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ต.
เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา
(15805) 15805 อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านจือนือแร ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
(15806) 15806 ปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้้า และปูพนื้ คอนกรีตหลังอาคารเรียนโรงเรียนบ้านตาโละ ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

150,000

(15807) 15807 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกิจกรรม ปูพนื้ คอนกรีต โรงเรียนบ้านบุเกะคละ ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
(15808) 15808 ส้วมแบบ สปช. 601/26 และแบบ 401 เปลี่ยนหลังคา โครงหลังคา ไม้เชิงชาย ประตู เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ ง
เคลือบ และสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านเกะรอ ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา
(15809) 15809 อาคารเรียน แบบสามัญ 336 เปลี่ยนหลังคา , อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนนิบงชนูป
ถัมภ์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
(15810) 15810 อาคารละหมาด เปลี่ยนหลังคา และทาสี โรงเรียนบ้านปอเยาะ ต.ล้าใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
(15811) 15811 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 เปลี่ยนประตู เปลี่ยนฝ้าเพดาน และทาสี , ปรับปรุงซ่อมแซมลาน
กิจกรรม ปูพนื้ คอนกรีต ค.ส.ล. และปูพนื้ ผนังกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านลือมุ ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
(15812) 15812 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 เปลี่ยนพืน้ พ๊อชเลนโรงเรียนบ้านเบอเส้ง ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
(15813) 15813 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้า โรงเรียนบ้านตลาดล้าใหม่ ต.ล้าใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
(15814) 15814 สนามเด็กเล่น ปูพนื้ คอนกรีต และหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนพร้อมโครงโรงเรียนบ้านท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมือง
ยะลา จ.ยะลา
(15815) 15815 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบเคลือบโรงเรียนบ้านกูวา ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง
จ.ยะลา
(15816) 15816 อาคารเรียน ป.1 ก เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบเคลือบโรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) ต.
ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
(15817) 15817 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านทุง่ คา ต.ล้าใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

150,000
150,000

(15818) 15818 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 เปลี่ยนฝ่าเพดาน และทาสีโรงเรียนบ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

100,000

(15819) 15819 โรงอาหาร เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน โครงหลังคา เปลี่ยนผนังคอนกรีต เปลี่ยนประตู - หน้าต่าง และทาสี
โรงเรียนบ้านแบหอ ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
(15820) 15820 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านบาโด ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
(15821) 15821 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานทาสี , ส้วมแบบ 601/26 เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนประตู เปลี่ยนพืน้ ปู
กระเบือ้ งเคลือบ และทาสีโรงเรียนบ้านสะเอะ ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา

150,000

100,000

100,000

150,000
150,000

200,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
99,000

100,000
200,000

หน ้าที่ 664

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(15822) 15822 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปลี่ยนหลังคา ไม้เชิงชาย โครงหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน และทาสี โรงเรียนวัดล้าใหม่ ต.
ล้าใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
(15823) 15823 อาคารเรียน แบบ 014 เปลี่ยนผนัง เปลี่ยนประตู - หน้าต่าโรงเรียนบ้านตาเซะ ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
(15824) 15824 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านปุโรง ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
(15825) 15825 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 เปลี่ยนผนัง เปลี่ยนประตู และทาสีเคลือบไม้โรงเรียนวังธราธิปวิทยา ต.ตาเซะ
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
(15826) 15826 อาคารเรียน 017 เปลี่ยนหลังคา โรงเรียนบ้านโฉลง ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
(15827) 15827 อาคารเรียน แบบ 105/29 งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านทุง่ เหรียง ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
(15828) 15828 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ , อาคารเรียน แบบ 017 งานทาสีโรงเรียนวัดชมพู
สถิต ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
(15829) 15829 อาคารเรียน แบบ 017 งานทาสีโรงเรียนวัดล้าพะยา ต.ล้าพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
(15830) 15830 อาคารเรียนแบบ 104/26 เปลี่ยนผนังคอนกรีต เปลี่ยนประตู - หน้าต่าง และทาสีอาคารโรงเรียนบ้านจาหนัน
ต.พร่อน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
(15831) 15831 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้าโรงเรียนบ้านอูเป๊าะ ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
(15832) 15832 ปรับปรุงลานกิจกรรม พืน้ ทางเท้าปูบล๊อกโรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

100,000

(15833) 15833 สนามเด็กเล่น ปูพนื้ คอนกรีต พืน้ ทางเท้าปูบล๊อกโรงเรียนบ้านปงตา ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา
(15834) 15834 อาคารเรียน แบบ 105/29 เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบเคลือบโรงเรียนบ้านป่าพ้อ ต.ล้าใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

150,000
90,700

(15835) 15835 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปลี่ยนผนังคอนกรีตบล๊อก บุกระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู กระจกช่องแสง และทาสี โรงเรียน
บ้านเจาะบือแม ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา
(15836) 15836 อาคารเรียน เปลี่ยนประตู หน้าต่าง เปลี่ยนผนัง และทาสีโรงเรียนบ้านแหลมทราย ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา
(15837) 15837 อาคารอเนกประสงค์ งานโครงหลัง เสา และทาสี โรงเรียนพัฒนาบาลอ ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา
(15838) 15838 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 เปลี่ยนหลังคา ไม้เชิงชาย เปลี่ยนฝ้าเพดาน และทาสีโรงเรียนบ้านไม้แก่น ต.เนิน
งาม อ.รามัน จ.ยะลา
(15839) 15839 โรงอาหาร ปรับยกระดับพืน้ เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบเคลือบ และงานทาสี โรงเรียนบ้านบือมัง ต.บือมัง อ.รา
มัน จ.ยะลา
(15840) 15840 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบเคลือบ , อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนฝ้าเพดาน
และทาสีโรงเรียนบ้านกือแล ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา
(15841) 15841 ปรับพืน้ ทีถ่ มดินบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านตะโละ ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
(15842) 15842 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 เปลี่ยนหลังคา ไม้โครงหลังคา และรางน้้าฝนโรงเรียนบ้านกาลอ ต.กาลอ อ.รามัน
จ.ยะลา
(15843) 15843 ทาสีรั้วโรงเรียน , ส้วมอาคารละหมาด งานทาสี , ป้อมยาม เปลี่ยนหลังคา และงานทาสี โรงเรียนบ้านกอตอตือระ
ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
(15844) 15844 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานทาสี , อาคารเรียนแบบ 017 งานทาสี , อาคารละหมาด งานทาสีโรงเรียนบ้านยะต๊ะ
ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
(15845) 15845 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต โรงเรียนคีรีบรู วัฒนา ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
(15846) 15846 ปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้้า และปรับพืน้ ทีภ่ ายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านคูวอ ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
(15847) 15847 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ก เปลี่ยนพืน้ กระเบือ้ งเคลือบ อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนพืน้ กระเบือ้ งเคลือบ , ลานกีฬา
ปูพนื้ คอนกรีต โรงเรียนบ้านบือยอง ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา

100,000

150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
99,800
150,000
100,000
150,000
100,000

100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 665

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(15848) 15848 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปลี่ยนผนังกระเบือ้ ง , อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 เปลี่ยนผนังกระเบือ้ ง และ
เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
(15849) 15849 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้าโรงเรียนบ้านกรงปินัง ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
(15850) 15850 อาคารเรียน แบบ ป. 1 ก เปลี่ยนพืน้ กระเบือ้ งเคลือบ รางน้้าฝน และทาสีโรงเรียนบ้านพอแม็ง ต.กายูบอเกาะ อ.
รามัน จ.ยะลา
(15851) 15851 ปรับพืน้ ทีถ่ มดินบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
(15852) 15852 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปลี่ยนผนังคอนกรีต กระจกอลูมิเนียม บานกระจกอลูมิเนียม โคมไฟฟ้า , ปรับปรุง
ซ่อมแซมรางระบายน้้า และเสาธงโรงเรียนบ้านละแอ ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา
(15853) 15853 อาคารอเนกประสงค์ สปช. 201/26 เปลี่ยนโครงหลังคา และเปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านปูลัย ต.บาลอ อ.รามัน
จ.ยะลา
(15854) 15854 โรงอาหาร เปลี่ยนฝ้าเพดาน , ติดตั้งกันสาดระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสะโต ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา
(15855) 15855 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้าโรงเรียนวัดรังสิตาวาส ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา
(15856) 15856 อาคารเรียน แบบ 105/29 เปลี่ยนหลังคา และรางน้้าฝนโรงเรียนบ้านจ้าปูน ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา
(15857) 15857 ปรับปรุงถนน ปูพนื้ คอนกรีตเสริมเหล็ก , ปรุงเสาธง ยกระดับปูพนื้ กระเบือ้ ง , อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29
งานทาสีโรงเรียนบ้านโกตาบารู ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา
(15858) 15858 สนามเด็กเล่น เปลี่ยนพืน้ คอนกรีต เสารั้ว และทาสีโรงเรียนธารแร่ ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา
(15859) 15859 อาคารเรียน 017 งานทาสีโรงเรียนศรีพฒ
ั นาราม ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
(15860) 15860 อาคารเรียน แบบ 105/29 เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบเคลือบ และงานทาสีโรงเรียนบ้านมาแฮ ต.บือมัง อ.รามัน
จ.ยะลา
(15861) 15861 อาคารเรียน แบบ 017 เปลี่ยนประตู , อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนประตู - หน้าต่างโรงเรียนบ้านรั้วตะวัน ต.บุดี
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
(15862) 15862 ปรับปรุงบริเวณส้านักงาน ปรับพืน้ และท้าโครงหลังคาทางเดินโรงเรียนสพป.ยะลา เขต 1 ต.ถนนสุขยางค์ อ.
เมืองยะลา จ.ยะลา
(15863) 15863 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปลี่ยนประตู - หน้าต่าง , อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 เปลี่ยนประตู , อาคารเรียน
แบบ 017 เปลี่ยนประตู - หน้าต่างโรงเรียนบ้านไทรงาม ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
(15864) 15864 สนามเด็กเล่น ปรับพืน้ ทีป่ พู นื้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านต้นหยี ต.ล้าพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
(15865) 15865 อาคารเรียนแบบ 017 งานหลังคาโรงเรียนบ้านเบญญา ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
(15866) 15866 ซ่อมแซมอาคาร สพฐ.4 (ห้องส้วม) งานปูพนื้ กระเบือ้ ง, ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ อาคารเรียน สปช. 104/26
อาคารเรียน ป.1ก งานทาสีพลาสติก งานทาสีน้ามัน งานพืน้ เทคอนกรีตโรงเรียนบ้านคชศิลา ต.บาละ อ.กาบัง จ.
ยะลา

150,000

(15867) 15867 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก 3 ห้องเรียน งานฝ้าเพดาน งานบันไดโรงเรียนบ้านซีเยาะ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.
ยะลา
(15868) 15868 งานปรับปรุงภูมิทศั น์เสาธงโรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว (ซีเซะ) ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
(15869) 15869 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านรานอ ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
(15870) 15870 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.605/45 ขนาด10ทีน่ งั่ งานเปลี่ยนหลังคา รางน้้า งานพืน้ งานฉาบ งานประตุ
งานทาสี งานเปลี่ยนโถปัสสาวะโรงเรียนบ้านหลักเขต ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
(15871) 15871 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด งานเปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา งานปูระเบือ้ ง งานฝ้าเพดาน งานเปลี่ยนหลอดไฟพร้อม
สายไฟ งานทาสีโรงเรียนบ้านคลองน้้าใส ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
(15872) 15872 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก งานฝ้าเพดาน งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานเปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านตาชี ต.ตาชี
อ.ยะหา จ.ยะลา

150,000

150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
200,000
53,700
100,000
150,000
150,000
300,000
147,900
89,700
150,000
100,000

149,000
150,000
150,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 666

หน่วย : บาท

รายการ
(15873) 15873 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานปรับสภาพแวดล้อมลานทางเดินโรงเรียนบ้านกือลอง ต.ตลิ่งชัน อ.
บันนังสตา จ.ยะลา
(15874) 15874 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานเปลี่ยนกระเบือ้ ง งานเปลี่ยนครอบสัน โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
(15875) 15875 ปรับปรุงซ่อมแวมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2
ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
(15876) 15876 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานทาสี งานรางน้้า งานท่อรับน้้าฝน งานกระเบือ้ ง งานปรับ
ระดับพืน้ งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนราษฎร์อุทศิ (ปูแล) ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
(15877) 15877 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานปรับปรุงพืน้ ที่ งานเปลี่ยนประตู งานเปลี่ยนรั้วน้้าตกโรงเรียนบ้านลือเน็ง ต.
ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
(15878) 15878 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานซ่อมแซมเพดาน งานปรับปรุงรางระบาย
น้้าโรงเรียนบ้านปาแดรู ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา
(15879) 15879 ปรับปรุงภูมิทศั น์ภายในโรงเรียน งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านวังส้าราญ ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา
(15880) 15880 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนพิเศษ งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านยือนัง ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
(15881) 15881 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.604/41 และ สปช.601/26 ขนาด 4 ทีน่ งั่ งานกระเบือ้ งหลังคา งานก่ออิฐ
งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานประตู งานทาสีโรงเรียนบ้านลากอ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
(15882) 15882 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม งานพืน้ ปูทราย งานปูพ้ นื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ ต .กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา
(15883) 15883 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน งานกระเบือ้ ง งานรางน้้าโรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา ต .ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.
ยะลา
(15884) 15884 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานก่ออิฐ ฉาบปูน งานขุดดิน งานปูพนื้ ทราย งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังหิน
ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
(15885) 15885 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงครัว งานรื้อถอน งานโครงสร้าง งานผนัง งานซ่อมแซมหลังคา งานพืน้ งานประตู หน้าต่าง
โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา
(15886) 15886 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านลีตอ ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
(15887) 15887 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานพืน้ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนบ้านลาแล ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
(15888) 15888 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานปรับปรุงคันกั้นดินพังโรงเรียนเขื่อนบางลาง ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา
จ.ยะลา
(15889) 15889 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม รั้ว และอื่น ๆ งานทาสีโรงเรียนท่าละมัย ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
(15890) 15890 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานทาสี งานประตู งานประตูรั้วโรงเรียนบ้านธารทิพย์ ต.
บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
(15891) 15891 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด งานรื้อ งานอิฐ งานหน้าต่าง งานประตู งานทาสี งานรางน้้า งานเทพืน้
โรงเรียนบ้านตันหยง ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
(15892) 15892 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานก่ออิฐ งานฉาบปูน งานทาสี งานประตูโรงเรียนบ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง
ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
(15893) 15893 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานพืน้ งานผนัโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 ต.ตลิ่งชัน อ.
บันนังสตา จ.ยะลา
(15894) 15894 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานซ่อมแซมหลังคา งานประตู งานทาสีโรงเรียนบ้านพงกูแว ต .
ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
(15895) 15895 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม รั้ว และอื่น ๆ งานรางระบายน้้า งานขุดดิน โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน ต.ตาเนาะปูเต๊ะ
อ.บันนังสตา จ.ยะลา

จานวนเงิน
150,000
150,000
149,000
149,300
149,900
150,000
150,000
150,000
140,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
147,600
200,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
148,000

หน ้าที่ 667

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(15896) 15896 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน งานปูกระเบือ้ ง งานปรับปรุงป้าย งานประตู
หน้าต่างโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ทีร่ ะลึก ส.ร.อ. ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
(15897) 15897 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ อาคารเรียนปูกระเบือ้ งอาคารเรียน งานปูกระเบือ้ ง งานปูนโรงเรียนบ้านบาละ ต .บาละ อ.
กาบัง จ.ยะลา
(15898) 15898 งานปรับปรุงภูมิทศั น์เสาธง โรงเรียนบ้านสันติ ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา
(15899) 15899 งานปรับปรุงภูมิทศั น์โรงเรียนบ้านบางลาง ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
(15900) 15900 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านตังกาเด็ง ต .ถ้า้ ทะลุ อ.บันนังสตา จ.
ยะลา
(15901) 15901 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม รั้ว และอื่น ๆ งานปรับระดับดิน งานคอนกรีต โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3
ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
(15902) 15902 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านบายอ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
(15903) 15903 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานมุงหลังคาโรงเรียนบ้านบันนังกูแว ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา
จ.ยะลา
(15904) 15904 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานไม้ งานรื้อถอน งานกระเบือ้ ง งานฝ้าเพดาน งานเทพืน้ งาน
ปูน งานทาสีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
(15905) 15905 ปรับปรุงภูมิทศั น์จัดการเรียนการสอน BBL งานทาสี งานถมดิน งานปรับปรุงภูมิทศั น์โรงเรียนบ้านบันนังดามา ต.
กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
(15906) 15906 ซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
(15907) 15907 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบาโงยซิแน ต .บาโงยซิแน อ.
ยะหา จ.ยะลา
(15908) 15908 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา

200,000

(15909) 15909 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา

100,000

(15910) 15910 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน งานปูพนื้ โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
(15911) 15911 งานปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานทาสีโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
(15912) 15912 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน งานทาสี งานผนัง งานพืน้ ผิว งานประตูโรงเรียนบ้านสาคู ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.
ยะลา
(15913) 15913 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท้านบ ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
(15914) 15914 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานทาสี โรงเรียนสามัคคี ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
(15915) 15915 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานทาสีโรงเรียนบ้านบาจุ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
(15916) 15916 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานปูกระเบือ้ ง งานทาสี งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ
ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
(15917) 15917 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง ต .กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
(15918) 15918 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานปูกระเบือ้ ง งานซ่อมประตูโรงเรียนบ้านบาเจาะ ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

150,000
150,000
100,000

(15919) 15919 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น งานปูกระเบือ้ ง งานรางระบายน้้าโรงเรียน
บ้านป่าหวัง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
(15920) 15920 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกาโสด ต .บันนังสตา อ.บันนังสตา
จ.ยะลา
(15921) 15921 ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภูมิทศั น์โรงเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านละแอ ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา

150,000

194,800
149,000
149,000
123,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000

150,000
148,000
150,000
150,000
200,000
150,000

148,000
150,000

หน ้าที่ 668

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(15922) 15922 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานคอนกรีต งานเหล็ก งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานประตูโรงเรียนบ้าน
นิบง ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
(15923) 15923 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานปูพนื้ โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา
จ.ยะลา
(15924) 15924 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานปูพนื้ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.
บันนังสตา จ.ยะลา
(15925) 15925 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานรื้อถอน งานซ่อมแซมหลังคา งานประตูโรงเรียนบ้านฉลองชัย
ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา
(15926) 15926 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา
จ.ยะลา
(15927) 15927 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเจาะตาแม ต .กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา

147,000

(15928) 15928 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น งานทาสีโรงเรียนบ้านยะหา ต .ยะหา อ.ยะหา
จ.ยะลา
(15929) 15929 ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณเสาธง ปรับปรุงสนามกีฬา งานพืน้ โรงเรียนบ้านปะแต ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
(15930) 15930 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานทาสี งานรางน้้าโรงเรียนอาสินศึกษา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา

200,000

(15931) 15931 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน งานฝ้าเพดาน งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานผนัง งานทาสี งานไฟฟ้าโรงเรียนบ้าน
กาตอง ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา
(15932) 15932 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานติดตั้งรั้วเหล็กริมถนน งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนสพป.ยะลา เขต 2 ต.
บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
(15933) 15933 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคารเรียน ป1. ก - ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านจาเราะซูซู ต.ธารน้้าทิพย์ อ.
เบตง จ.ยะลา
(15934) 15934 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 : ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านยะรม ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา

148,000

(15935) 15935 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคารเรียน สปช.105/29 : ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)
ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
(15936) 15936 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและห้องพิเศษ : เปลี่ยนประตูบานทึบไม้เนือ้ แข็ง , เปลี่ยนหน้าต่าง , เปลี่ยนฝ้า
กระเบือ้ งซีเมนต์ ,ทาสีน้าอะคลีลิค , เปลี่ยนไม้เคร่าเนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านบ่อหิน ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา
(15937) 15937 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคารเรียน สปช.105/29 : ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง ต.อัยเยอร์
เวง อ.เบตง จ.ยะลา
(15938) 15938 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน - เปลี่ยนฝ้าเพดาน , ทาสีภายนอกโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 ต.บ้านแหร อ.
ธารโต จ.ยะลา
(15939) 15939 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสื่ออนุบาล - เหล็กดัดกั้นห้องเรียน, ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านราโมง ต.ยะรม อ.
เบตง จ.ยะลา
(15940) 15940 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนพิเศษ (ห้องคอมพิวเตอร์ ) - เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา , ก่อผนังอิฐบล๊อคโรงเรียนบ้าน
ปะเด็ง ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
(15941) 15941 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด - ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง , ติดตั้งประตูเหล็ก , เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านจาเราะ
ปะไต ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา
(15942) 15942 ปรับปรุงซ่อมแซมเทพืน้ คอนกรีตหน้าอาคารเรียน - เทพืน้ คอนกรีต คสล. หนา 6 นิว้ โรงเรียนบ้านโต ต.แม่หวาด
อ.ธารโต จ.ยะลา

200,000

150,000
100,000
100,000
150,000
146,000

150,000
150,000

300,000
100,000
150,000

150,000
200,000
100,000
150,000
100,000
100,000
200,000

หน ้าที่ 669

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(15943) 15943 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1.ก - เทพืน้ คอนกรีต คสล. หนา 10 ซม. ปูเหล้กไวเมตโรงเรียนบ้านธารมะลิ
ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
(15944) 15944 1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/26 - รางน้้าพลาสติกหนา 5 มม. กว้าง 6 นิว้ พร้อมชุดประกอบ ,
ท่อส่งน้้าพลาสติกพร้อมชุดประกอบ 2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1. ก - รางน้้าพลาสติกหนา 5 มม. กว้าง
6 นิว้ พร้อมชุดประกอบ, ท่อส่งน้้าพลาสติกพร้อมชุดประกอบโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา

150,000

(15945) 15945 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 017 -ทาสีโรงเรียนบ้านธารน้้าทิพย์ ต.ธารน้้าทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา
(15946) 15946 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 017 - เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านแหร ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา
(15947) 15947 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์อ - ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านธารน้้าใส ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา

99,000
150,000
100,000

(15948) 15948 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ - เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา , ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ , เชิงชายไม้เนือ้ แข็ง ,
เทพืน้ คสล. , ฉาบปูนเรียบ ,ผนังก่อคอนกรีตบล๊อคหนา 7 ซม.โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ ต.ตาเนาะแมเราะ อ.
เบตง จ.ยะลา

150,000

(15949) 15949 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงานอาชีพ - เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา , เทพืน้ คสล., ทาสีกันสนิมโรงเรียนบ้านจุโป ต.แม่
หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
(15950) 15950 1. ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร - เปลี่ยนฝ้าเพดานแบบเรียบ, ลูกกรงเหล็กหน้าต่าง 2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน ป1.ก - เปลี่ยนฝากระดานไม้อัด , ทาสีโรงเรียนบ้านบาแตตูแง ต.ธารน้้าทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา
(15951) 15951 1.ปรับปรุงป้ายโรงเรียน - ก่ออิฐ และปูตัวหนอน 2.ปรับปรุงสนามเด็กเล่น - ก่ออิฐ และปูตัวหนอนโรงเรียน
บ้านด่านสันติราษฎร์ ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา
(15952) 15952 รับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 รางระบายน้้า คสล.รูปตัววี, เทพืน้ คสล. 2.ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารแบบสร้างเอง เทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านเยาะ ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
(15953) 15953 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาอเนกประสงค์ - เทพืน้ คสล. หนา 10 ซม.โรงเรียนบ้านมาลา ต.ตาเนาะแมเรา อ.
เบตง จ.ยะลา
(15954) 15954 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ท้าเสาธงใหม่ , ฟุตบาทหน้าอาคารและทางเดินห้องน้้ามีหลังคา
โรงเรียนบ้านวังศิลา ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา
(15955) 15955 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม - เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ,เปลี่ยนประตู , เทพืน้ คสล. หนา 10 ซม., ปูพนื้ กระเบือ้ ง
เคลือบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร - เคาเตอร์ปรุงอาหารพร้อมปูกระเบือ้ ง , คูระบายน้้า กว้าง 50 ซม.
ลึก 50 ซม. มีฝาปิดโรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทศิ 2519) ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา

150,000

(15956) 15956 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู - ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ , ต่อเติมหลังคาบ้าน , ประตูมงุ้ ลวด , เปลี่ยนกระเบือ้ ง
หลังคา , เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านนาข่อย ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
(15957) 15957 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน - รางระบายน้้า คสล. ฝาเหล็กโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพ
อนุสรณ์) ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
(15958) 15958 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน - ทาสีน้าอะครีลิคโรงเรียนบ้านศรีนคร ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา
(15959) 15959 ปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้้า - เทพืน้ จับระดับหนา 5 ซม. , ผนังก่ออิฐบล๊อก หนา 7 ซม. , ถมดินโรงเรียนบ้าน
นิคมสร้างตนเองธารโต ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
(15960) 15960 อาคารเรียน รอ.006
ปูกระเบือ้ งเคลือบ บันได พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบห้องเรียน ทาสีโรงเรียนบ้านบากหนองแดง ต .บ้านบาก อ.ศรี
สมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(15961) 15961 อาคารประกอบสร้างเอง พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านอีโก่ม ต.เทอดไทย อ.ทุง่ เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

100,000

100,000

93,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000

200,000
100,000
200,000
100,000

หน ้าที่ 670

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(15962) 15962 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 พืน้ ปูกระเบือ้ ง
อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 รางน้้าฝนสังกะสีโรงเรียนบ้านแมดโพธิ์กลาง ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(15963) 15963 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(15964) 15964 อาคาเรียน แบบ วันตรู พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านข่า ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(15965) 15965 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านขอนแก่น (นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) ต.ขอนแก่น
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(15966) 15966 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านฝั่งแดง ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(15967) 15967 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 พืน้ ปูกระเบือ้ ง
อาคารเรยน แบบ ป.1 .พิเศษ ทาสีโรงเรียนบ้านโคกสง่า (มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) ต.ปอภาร อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.
ร้อยเอ็ด

100,000
150,000

(15968) 15968 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ทาสี ฝ้าฉาบเรียบ เปลี่ยนประตูโรงเรียนไตรมิตรวิทยา ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตร
พิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(15969) 15969 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ. ประตูพร้อมอุปกรณ์ หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ เปลี่ยนเสาไม้ เปลี่ยนตงไม้เนือ้ แข็ง ไม้พนื้
กระจกช่องแสง งานฝ้า ตาข่ายช่องลมโรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(15970) 15970 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย (คุรุศิษยานุกูล) ต.ผักแว่น อ.จังหาร
จ.ร้อยเอ็ด
(15971) 15971 อาคารเรียน แบบ รอ.05 พืน้ ปูกระเบือ้ ง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว ต.แคนใหญ่ อ.เมือง
ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(15972) 15972 อาคารเรียน ป.1 ซ พิเศษ พืน้ ปูกระเบือ้ ง งานประตู หน้าต่างโรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตร
พิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(15973) 15973 อาคารเรียน แบบ ป 1ฉ. พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรี ต.โนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(15974) 15974 อาคารเรียน แบบ ป 1ฉ. พิเศษ บุผนังห้องเรียนโรงเรียนบ้านดงยาง ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(15975) 15975 อาคารเรียน แบบ รอ.06 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(15976) 15976 อาคารเรียน แบบ รอ.05 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(15977) 15977 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานประตู
อาคารห้องประชุม แบบ สร้างเอง พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุม่ ต .ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.
ร้อยเอ็ด

100,000

(15978) 15978 อาคารเรียน แบบ 105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านม่วงน้้า (ประชาศิษย์วิทยา) ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(15979)
(15980)
(15981)
(15982)
(15983)

15979 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
15980 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังปากบุง่ ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
15981 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ.พิเศษ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนส้าราญ ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
15982 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดงกลาง ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
15983 อาคารเรียน แบบ สร้างเอง พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านป่าแดงสาขาบ้านหนองตอน้อย ต .ดู่น้อย อ.จตุรพักตร
พิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(15984) 15984 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านแคนสามัคคี ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

100,000
100,000
100,000
150,000
100,000

(15985) 15985 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนเมืองธวัชบุรี ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

150,000

100,000
100,000

150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000

100,000

หน ้าที่ 671

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(15986) 15986 อาคารเรียน แบบ กรมสามัญ 312 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) ต.แคน
ใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(15987) 15987 อาคารเรียน แบบ ป 017 ก พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(15988) 15988 อาคารเรียน แบบ เปิดใหม่ปฏิรูปการศึกษา พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอนแดง ต .เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.
ร้อยเอ็ด
(15989) 15989 อาคารเรียน แบบ ป1ซ.พิเศษ งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนไตรคามวิทยา ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
(15990) 15990 อาคารเรียน แบบ สปช. 106 พืน้ ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านสังข์ ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(15991) 15991 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.
ร้อยเอ็ด
(15992) 15992 อาคารเรียน แบบ ป 1ฉ. พืน้ ปูกระเบือ้ ง
ปรับปรุงสนามวอลเล่ย์บอล เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.
ร้อยเอ็ด

100,000

(15993) 15993 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(15994) 15994 อาคารเรียน แบบ รอ 105 พืน้ ปูกระเบือ้ ง
อาคารเรียน แบบ 105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

100,000
100,000

(15995) 15995 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
(15996) 15996 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 พืน้ ปูกระเบือ้ ง
ปรับปรุงสภาพแวพล้อมในโรงเรียน เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองต่าย ต.เขาวทุง่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(15997) 15997 อาคารเรียน แบบ รอ.06 งานประตู งานหน้าต่าง งานหลังคาโรงเรียนบ้านมีชัย ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

100,000
100,000

(15998) 15998 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.
ร้อยเอ็ด
(15999) 15999 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านงูเหลือม ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16000) 16000 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ.พิเศษ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บ้ารุง) ต.โคกล่าม อ.จตุร
พักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(16001) 16001 อาคารเรียน แบบ 1 ฉ. พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองดู่ ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(16002) 16002 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดงสวอง ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16003) 16003 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. พืน้ ปูกระเบือ้ ง งานฝ้าเพดาน ปรับระดับพืน้ โรงเรียนบ้านหนองยูง ต.หนองแวง อ.เมือง
ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16004) 16004 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานผนัง งานหลังคา งานไฟฟ้าโรงเรียนบ้านโนนราษี ต.บึงงาม อ.ทุง่ เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16005) 16005 อาคารเรียน แบบ 105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนทรายทองวิทยา ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
(16006) 16006 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคางฮุงบากไร่นนุ่ โนนศึกษา ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.
ร้อยเอ็ด
(16007) 16007 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองแอก ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

100,000
100,000

(16008) 16008 อาคารเรียน แบบ รอ.05 พืน้ ปูกระเบือ้ ง งานหลังคาโรงเรียนป่าสังข์ปา่ ม่วงวิทยา ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.
ร้อยเอ็ด

100,000

150,000

100,000
100,000
150,000
150,000

100,000

100,000

100,000
100,000
100,000
100,000

150,000
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(16009) 16009 อาคารเรียน แบบ รอ.05 งานหลังคา โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16010) 16010 อาคารเรียน แบบ 105/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหัวโนน ต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(16011) 16011 อาคารเรียน แบบ สปช.104 งานหน้าต่าง ทาสี
อาคารเรียน แบบ ป 1ฉ. งานหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล ต.น้้าใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.
ร้อยเอ็ด

100,000
100,000
100,000

(16012) 16012 อาคารเรียน แบบ 105/29 พืน่ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านแวงวิทยา ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16013) 16013 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ ง งานประตูโรงเรียนบ้านหวายน้อย ต.ทุง่ เขาหลวง อ.ทุง่ เขาหลวง
จ.ร้อยเอ็ด
(16014) 16014 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปุกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บรู ณะ) ต.เหนือเมือง อ.
เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16015) 16015 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
(16016) 16016 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
(16017) 16017 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 พืน้ ปูกระเบือ่ งโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

100,000
100,000

(16018) 16018 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. พืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงอาคาร พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกมอน ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(16019) 16019 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ ง งานประตูโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ ต.สีแก้ว อ.เมือง
ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16020) 16020 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 พืน้ ปูกระเบือ้ ง งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านป่าดวน ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุร
พักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(16021) 16021 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.
ร้อยเอ็ด
(16022) 16022 อาคารเรียน แบบ 105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บ้ารุง) ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ
จ.ร้อยเอ็ด
(16023) 16023 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 พืน้ ปูกระเบือ้ ง งานประตู งานหน้าต่าง
อาคารเรียน แบบ รอ.1 พืน้ ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านขาม ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(16024) 16024 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองเข็ง ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
(16025) 16025 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนเมือง(เทอดเกียรติวีระชน) ต.เหนือเมือง อ.เมือง
ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16026) 16026 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานโครงสร้าง งานประตู งานหน้าต่าง พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองเบิด ต .เมือง
น้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(16027) 16027 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านเลิงคา ต.ดินด้า อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
(16028) 16028 อาคารเรียน แบบ ปฐมวัย พืน้ ปูกระเบือ้ ง งานหลังคาโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล (สหราษฎร์วิทยาสรรค์) ต.โนนตาล
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16029) 16029 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 พืน้ ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16030) 16030 อาคารเรียน แบบ 105/29 งานประตู พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา ต.ดงสิงห์ อ.
จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
(16031) 16031 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านค้อ ต.โนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16032) 16032 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ. งานผนัง งานไฟฟ้าโรงเรียนบ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) ต.รอบเมือง อ.เมือง
ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

150,000

100,000
100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000

150,000
100,000
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(16033) 16033 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ ง
อาคารอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนหนองตอวิทยา ต .หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16034) 16034 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 (ห้องคอมพิวเตอร์ ) งานประตู งานหน้าต่าง
ห้องเรียนอนุบาล งานประตู งานหน้าต่าง พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอนชัย ต .หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16035) 16035 อาคารห้องสมุด งานผนัง พืน้ ปูกระเบือ้ ง งานหลังคา งานประตู โรงเรียนบ้านหนองผือ ต .หนองผือ อ.จตุรพักตร
พิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(16036) 16036 อาคารห้องสมุด แบบ 202/26 งานหลังคา ทาสี งานไฟฟ้าโรงเรียนเมืองจังหาร ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
(16037) 16037 อาคารห้องสมุด งานหลังคา งานหน้าต่าง งานประตูโรงเรียนบ้านดู่ ต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(16038) 16038 ส้วม สปช. 601/26 งานหลังคา เปลี่ยนโถส้วม อ่างล้างหน้า งานประตูโรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี ต.ดิน
ด้า อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
(16039) 16039 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านพลับพลา ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
(16040) 16040 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านราชธานี ต.ราชธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(16041) 16041 อาคารห้องสมุด งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนข่า ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
(16042) 16042 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ. งานหลังคาโรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
(16043) 16043 โรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบ้านไผ่ ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(16044) 16044 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา ทาสีโรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(16045) 16045 โรงอาหาร พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านตรีคาม ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(16046) 16046 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานหลังคาโรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.
ร้อยเอ็ด
(16047) 16047 อาคารเรียน (ห้องเรียนอนุบาล) งานประตู งานหน้าต่าง งานผนังโรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์
(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
(16048) 16048 อาคารเอนกประสงค์ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านอีง่อง ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(16049) 16049 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ทาสี
อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 ทาสีโรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
(16050) 16050 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองแกหนองโล ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตร
พิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(16051) 16051 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนโนนสีดาวิทยา ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
(16052) 16052 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอนส้าราญ ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
(16053) 16053 โรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบ้านงิ้ว (คุรุปถัมภ์) ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(16054) 16054 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานหลังคา โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ
จ.ร้อยเอ็ด
(16055) 16055 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา พืน้ ปูกระเบือ้ ง งานประตูโรงเรียนบ้านดอนแคน ต .ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน
จ.ร้อยเอ็ด
(16056) 16056 โรงอาหาร พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดงสิงห์ (ด้ารงราษฎร์สามัคคี) ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
(16057) 16057 อาคารเรียน แบบ รอ.06 งานหลังคาโรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(16058) 16058 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ. งานหลังคาโรงเรียนบ้านอุ่มจาน ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(16059) 16059 อาคารเรียน แบบ 102/26 ทาสี งานประตู งานหลังคาโรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล ต.ดงสิงห์ อ.
จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
(16060) 16060 โรงอาหาร พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านป่าสุ่ม ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
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จานวนเงิน

(16061) 16061 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานประตู งานหลังคา
โรงอาหาร พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
(16062) 16062 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(16063) 16063 โรงอาหาร พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
(16064) 16064 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนหนองแสงโนนสมบูรณ์ ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ
จ.ร้อยเอ็ด
(16065) 16065 อาคารเรียน แบบ 105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งระเบียงทางเดิน
โรงอาหาร พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน ต .หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(16066) 16066 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านป่ายาง ต.โนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16067) 16067 อาคารเรียน แบบ สร้างเอง งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองช้าง ต.เขวาทุง่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(16068) 16068 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
(16069) 16069 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคา ทาสี พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโพนทอง ต.โพธิ์สัย อ.ศรี
สมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
(16070) 16070 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งลานปฏิบตั ิกิจกรรมโรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ต.ดงแดง
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(16071) 16071 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานผนัง พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนรัง ต.โนนรัง อ.เมือง
ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16072) 16072 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานหลังคาโรงเรียนบ้านเขวาทุง่ ต.เขวาทุง่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(16073) 16073 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานหลังคา โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.
ร้อยเอ็ด
(16074) 16074 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานประตูโรงเรียนหัวนางามวิทยา ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
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(16075) 16075 อาคารเอนกปรสะงค์ งานหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
(16076) 16076 อาคารเอนกรประสงค์ งานประตู งานหน้าต่าง พืน้ ปูกระเบือ้ ง งานผนังโรงเรียนบ้านหวายหลึม ต .มะบ้า อ.ทุง่ เขา
หลวง จ.ร้อยเอ็ด
(16077) 16077 อาคารเรียน แบบ 105/29 งานหลังคา พืน้ ปูกระเบือ้ ง
ส้วม แบบ สปช.601/26 งานประตู เปลี่ยนโถส้วม ผนังปูกระเบือ้ ง งานเดินท่อโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว ต.สีแก้ว
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
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(16078) 16078 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานหลังคา งานประตู งานหน้าต่าง
อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ทาสี
ส้วม แบบ สปช. 601/26 (2 หลัง) งานหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.
ร้อยเอ็ด

150,000

(16079) 16079 อาคารเรียน แบบ 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งใต้ถุนอาคารเรียนโรงเรียนบ้านร่องค้า ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.
ร้อยเอ็ด
(16080) 16080 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานหลังคา โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
(16081) 16081 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหน้าต่าง งานประตู
ลานกีฬาเอนกประสงค์ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านมะอึ ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(16082) 16082 อาคารเรียน แบบ คสล.สามัญ งานประตู ทาสี งานหลังคาโรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวิทย์) ต.สี
แก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
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(16083) 16083 โรงอาหาร งานหลังคา
อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ.พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16084) 16084 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.205/29 งานพืน้ เทพืน้ ขัดหยาบโรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ต.หัวช้าง อ.จตุร
พักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(16085) 16085 โรงอาหาร พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนเวฬุวันวิทยา ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(16086) 16086 โรงอาหาร พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหัวนาค้า ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(16087) 16087 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานหลังคา กันสาดอาคารโรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) ต.ดงลาน อ.
เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16088) 16088 โรงอาหาร เทพืน้ คอนกรีต พืน้ ปูกระเบือ้ ง
อาคารเรียน แบบ รอ.06 ทาสีโรงเรียนบ้านนางาม ต.บึงงาม อ.ทุง่ เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
(16089) 16089 อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนไพศาลวิทยาคม ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(16090) 16090 อาคารเอนกประสงค์ (2 หลัง) พืน้ ปูกระเบือ้ ง
ห้องสมุด พืน้ ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา (ประชาอุปถัมภ์) ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16091) 16091 อาคารเอนกประสงค์ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดโนนส้าราญ(ประชาสามัคคี) ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16092) 16092 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ ง ก่อผนังโรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง ต .เหล่า อ.ทุง่ เขาหลวง
จ.ร้อยเอ็ด
(16093) 16093 อาคารเอนกประสงค์ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ)์ ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.
ร้อยเอ็ด
(16094) 16094 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคา เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านธวัชบุรี ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(16095) 16095 อาคารเอนกประสงค์ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.
ร้อยเอ็ด
(16096) 16096 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโนนแท่น ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16097) 16097 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. พิน้ ปูกระเบือ้ งระเบียง ทาสี งานประตูโรงเรียนบ้านเกษมสุข ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ
จ.ร้อยเอ็ด
(16098) 16098 อาคารเรียน แบบ รอ.05 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) ต.เมืองทอง อ.เมือง
ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16099) 16099 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา
รั้วโรงเรียนโรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
(16100) 16100 อาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองชาด ต .ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(16101) 16101 โรงอาหาร พืน้ ปูกระเบือ้ ง
อาคารเรียน แบบ รอ.06 ทาสีโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ต.บึงงาม อ.ทุง่ เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
(16102) 16102 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานพืน้ พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านเมืองน้อย ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(16103) 16103 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ พิเศษ ทาสีโรงเรียนดงยางสะแบง ต.ดินด้า อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
(16104) 16104 ห้องสมุด งานหลังคาโรงเรียนบ้านสวนจิก ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
(16105) 16105 อาคารเรียน แบบ สามัญ 4 ชั้น ทาสี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16106) 16106 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ เทพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านพระเจ้า (ศรีมหาธาตุ) ต.พระเจ้า อ.เชียง
ขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
(16107) 16107 อาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26 งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ต.สวน
จิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
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จานวนเงิน

(16108) 16108 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานหน้าต่าง งานประตู ทาสี งานไฟฟ้าโรงเรียนบ้านหนองหิน ต .ศรีโคตร อ.จตุร
พักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(16109) 16109 อาคารเรียน รอ.05 งานหลังคาโรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.
ร้อยเอ็ด
(16110) 16110 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(16111) 16111 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานหลังคาโรงเรียนบ้านมะยาง ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(16112) 16112 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ พิเศษ งานทาสีโรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16113) 16113 อาคารเรียน แบบ รอ.01 งานหลังคาโรงเรียนบ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง
ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16114) 16114 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานกันสาดโรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16115) 16115 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหมูม้น ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
(16116) 16116 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา ทาสีโรงเรียนธรรมจารีนิวาส ต.แคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16117) 16117 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานผนัง งานหน้าต่าง งานกันสาด งานประตูโรงเรียนบ้านคุยค้อ (บัญฑิตประชา
สรรค์) ต.ดินด้า อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
(16118) 16118 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านค้อกุดจอก ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(16119) 16119 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
(16120) 16120 อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 งานหลังคา งานประตู งานฝ้า ทาสีโรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก ต.ศรีสมเด็จ อ.
ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
(16121) 16121 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบึงงามพัฒนา ต .บึงงาม อ.ทุง่ เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
(16122) 16122 อาคารเรียน แบบ รอ.06 เปลี่ยนประตู รางน้้า งานหลังคาโรงเรียนบ้านบุง่ ค้าแก่งข่า ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.
ร้อยเอ็ด
(16123) 16123 โรงอาหาร พืน้ ปูกระเบือ้ ง ก่อผนัง โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16124) 16124 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองเต่า ต.หนองไผ่
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(16125) 16125 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พฒ
ั นา) ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตร
พิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(16126) 16126 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บ้ารุง) ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตร
พิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(16127) 16127 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (สหพันธ์พทิ ยาภรณ์) ต.นาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16128) 16128 อาคารเรียน แบบ สปช.101 พืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงอาหาร พิน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนสหคามวิทยาคาร ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(16129) 16129 อาคารเรียนกาญจนภิเษก งานพืน้ เทพืน้ ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านจาน ต .ทุง่ เขาหลวง อ.ทุง่ เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16130) 16130 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคา ทาสีโรงเรียนไตรคามสามัคคี (บ้านขี้เหล็ก) ต.สะอาดสมบูรณ์
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16131) 16131 อาคารหอประชุม พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเทอดไทย ต.เทอดไทย อ.ทุง่ เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
(16132) 16132 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี ต.โนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16133) 16133 ส้วม แบบ สปช.601/26 งานหลังคา ประตู โถส้วม พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านแคน ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
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(16134) 16134 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา ทาสี งานประตู
สนามกีฬา เทพืน้ ปรับระดับโรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บ้ารุง) ต.ปอภาร อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16135) 16135 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ พิเศษ ทาสี งานประตูหน้าต่างโรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.
ร้อยเอ็ด
(16136) 16136 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานประตู ทาสีโรงเรียนบ้านสองพีน่ ้องวิทยาคาร ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี
จ.ร้อยเอ็ด
(16137) 16137 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองแก่ง ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
(16138) 16138 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16139) 16139 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหน้าต่าง งานประตูโรงเรียนดินด้าบัวรองวิทยา ต.ดินด้า อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16140) 16140 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานหลังคา โรงเรียนบ้านหนองคูบอน ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16141) 16141 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ. งานผนัง งานบันได พืน้ ปูกระเบือ้ ง
ส้วม สปช.601/26 งานหลังคา โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อ้านวย) ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
(16142) 16142 อาคารเรียน แบบ ป 1 ซ พิเศษ งานหลังคา อาคารเรียน แบบ ป1 ซ (5 ห้องเรียน) งานหลังคาโรงเรียนบ้านบัว
หลวง(สหราษฎร์บ้ารุง) ต.เหล่า อ.ทุง่ เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
(16143) 16143 อาคารเรียนอนุบาล แบบ สร้างเอง งานหลังคา
โรงอาหาร เทพืน้ ปรับระดับ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านยางใต้ ต.เทอดไทย อ.ทุง่ เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
(16144) 16144 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านดู่น้อย ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(16145) 16145 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานประตูอลูมเนียมโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
(16146) 16146 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ถมดิน เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านคางฮุง ต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(16147) 16147 อาคารเรือนไทย งานหลังคา
ปรับสภาพแวดล้อม เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(16148) 16148 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16149)
(16150)
(16151)
(16152)
(16153)
(16154)
(16155)
(16156)
(16157)

100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

16149 รั้วโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
16150 รั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
16151 รั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ ต.มะบ้า อ.ทุง่ เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
16152 รั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านสวนมอญ ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
16153 รั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
16154 รั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง ต.มะบ้า อ.ทุง่ เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
16155 ลานกีฬา เทพืน้ คอนกรึตโรงเรียนบ้านไก่ปา่ ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
16156 รั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านซองแมว ต.เหล่า อ.ทุง่ เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
16157 สนามฟุตบอล ถมดิน ปรับพืน้ สนาม
ทาสีรั้วโรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16158) 16158 รั้วโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนาด ต.เทอดไทย อ.ทุง่ เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
(16159) 16159 สนามวอลเล่ย์บอล เทพืน้ ส้าเร็จรูปโรงเรียนประชาราษฏร์รังสรรค์ ต.บึงงาม อ.ทุง่ เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
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(16160) 16160 อาคารเรียน แบบ รอ.06 ทาสี
อาคาเรียน แบบ สปช. 105/266 ทาสี
ประตูเลื่อนรั้วโรงเรียน งานประตู
ส้วม แบบ สปช. 602 พืน้ ปูกระเบือ้ ง
ส้วม แบบ สปช. 602/4 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16161) 16161 สนามกีฬาเอนกประสงค์ ถมดิน เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ ต.หนองแวงควง อ.
ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
(16162) 16162 สนามกีฬา เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านเหล่ายูง ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(16163) 16163 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานหลังคา งานหน้าต่าง ทาสี พืน้ ปูกระเบือ้ ง งานหน้าต่าง งานไฟฟ้าโรงเรียนบ้าน
พยอม ต.ดินด้า อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
(16164) 16164 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ. และอาคารประกอบ ทาสี งานหลังคา พืน้ ปูกระเบือ้ ง งานผนังโรงเรียนเขวาชีรัฐประชา
สรรค์ ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
(16165) 16165 อาคารเอนกประสงค์ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านอีหมุน ต.ราชธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(16166) 16166 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสี งานประตู งานหลังคาโรงเรียนบ้านกอกนายูง (คุรุราษฎร์บ้ารุง) ต.นาโพธิ์ อ.
เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16167) 16167 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานประตู งานหน้าต่าง งานผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านน้้าใสเทีย่ มแข้ ต.น้้าใส อ.
จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(16168) 16168 อาคารเรียน (ห้องคอมพิวเตอร์ ) งานประตู งานหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนพรหมยานุสรณ์ ต.ดงแดง อ.จตุรพักตร
พิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(16169) 16169 อาคารเรียน แบบ สปช.101 งานฝ้าเพดานโรงเรียนรัฐทวิคาม ต.น้้าใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(16170) 16170 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ. งานพืน้ ขัดพืน้ พืน้ ไม้ งานผนัง ทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ (พิมพ์คุรุราษฎร์บ้ารุง)
ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
(16171) 16171 อาคารเรียน แบบ สปช.101 งานหลังคา งานฝ้าโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.
ร้อยเอ็ด
(16172) 16172 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.
ร้อยเอ็ด
(16173) 16173 อาคารเรียน แบบ รอ.1 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเหล่ากุด ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
(16174) 16174 ส้วม แบบ สปช.601/26 งานหลังคา พืน้ ปูกระเบือ้ ง เทพืน้ คอนกรีต ประตูไม้ เปลี่ยนโถส้วม งานท่อน้้าโรงเรียน
บ้านเขือง ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
(16175) 16175 ส้วม แบบ สปช. 601/26 ถมดิน ปรับพืน้ เทพืน้ คอนกรีต พืน้ ปูกระเบือ้ ง งานท่อน้้า ท่อโสโครก งานประตู เปลี่ยน
โถส้วม
รั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านยางเครือ ต.น้้าใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16176) 16176 ลานกีฬาเอนกประสงค์ งานพืน้ สนามโรงเรียนสหสามัคคีวิทยา ต.โนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16177) 16177 ลานกีฬาเอนกประสงค์ ถมดิน ปรับพืน้ เทคอนกรีตโรงเรียนบ้านแพง(จัตุคามส้าราญวิทยา) ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร
จ.ร้อยเอ็ด
(16178) 16178 ส้วม แบบ รอ.05 งานประตู พืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนโถส้วม งานผนังโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ต.หนองไผ่ อ.
ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(16179) 16179 อาคารเรียน แบบ รอ.01 พืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงอาหาร พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16180) 16180 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

100,000
100,000

150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000

100,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 679

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(16181) 16181 อาคารเอนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) ต.แคน
ใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16182) 16182 อาคารเอนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านธาตุประทับ ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
(16183) 16183 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนบ้านตาอุด ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(16184) 16184 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ. งานประตู งานหน้าต่าง โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บ้ารุง) ต.เมืองทอง อ.
เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16185) 16185 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และภูมิทศั น์ ของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1โรงเรียนสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ต.ในเมือง อ.เมือง
ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16186) 16186 อาคารเรียน แบบ รอ.06 งานหลังคา
โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16187) 16187 อาคารเอนกประสงค์ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสามแยกโพธิ์ชัย ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16188) 16188 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ. พิศษ งานประตู งานหน้าต่าง โรงอาหาร งานหลังคา
ส้วม สปช. 601/26 งานหลังคา โรงเรียนบ้านหนองโสน ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(16189) 16189 โรงอาหาร ถมดินปรับระดับ พืน้ ปูกระเบือ้ ง
ส้วม สปช. 601/26 งานประตู เปลี่ยนโถส้วม โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา ต.ทุง่ เขาหลวง อ.ทุง่ เขาหลวง จ.
ร้อยเอ็ด

100,000

(16190)
(16191)
(16192)
(16193)

16190 อาคารเอนกประสงค์ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านอุ่มเม้า ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
16191 อาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาค้า ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
16192 อาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ ต .ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
16193 อาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคีสาขาบ้านเขวา ต .รอบเมือง อ.
เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(16194) 16194 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ/เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ
อลูซิงค์/เปลี่ยนเหล็กรางน้้าโรงเรียนบ้านสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(16195) 16195 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 312 งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา/รื้อถอนโครงสร้างหลังคา/เปลี่ย
หลังคากระเบือ้ งลอนคู่ /ครอบสันโค้งกระเบือ้ ง/เปลี่ยนหน้าต่างบานทึบ/ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านป่ายาง ต.
เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000
100,000
100,000
100,000

(16196) 16196 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.05/29 เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด/บานประตูไม้อัด/ประตูกระจก
อลูมิเนียมบานเลื่อนโรงเรียนบ้านตลาดไชย ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16197) 16197 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนเสาไม้/เปลี่ยนเสาคอนกรีต/เปลี่ยนไม้คานโรงเรียนบ้านโพธิ์งาม
(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(16198) 16198 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่/ครอบสันโค้งกระเบือ้ ง/พืน้ ไม้
เนือ้ แข็งวางบนตง/ไม้ขอบฟ้าเพดานโรงเรียนบ้านข่อย ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
(16199) 16199 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ รอ.06 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.
105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนเมืองทุง่ วิทยา ต.ทุง่ ศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16200) 16200 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ/ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนบ้านหนองคูณ ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
(16201) 16201 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนรางน้้าสแตนเลส/เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ดคร่าวโลหะชุบ
สังกะสีโรงเรียนบ้านส่องอนามัย ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16202) 16202 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ รอ.06 ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา ต.นาใหญ่ อ.
สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000

100,000
100,000
100,000
300,000
100,000
100,000
100,000
100,000

150,000
150,000

100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 680

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(16203) 16203 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูกระเบือ้ งเคลือบ/ทาสีผนังโรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร ต.โคก
สว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(16204) 16204 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ปรับพืน้ คอนกรีต /ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนนาชมดอนกลาง
วิทยา ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(16205) 16205 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนประตูบานทึบ/หน้าต่างบานทึบ/แผงลวดตาข่าย/ทาสีน้ามัน
โรงเรียนบ้านจานใต้ ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16206) 16206 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา/แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์/ไม้เชิงชาย
โรงเรียนบ้านโพนทัน ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16207) 16207 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ พิเศษ งานรื้อถอนพืน้ ไม้พร้อมขนย้าย/เปลี่ยนพืน้ ไม้เนือ้ แข็งเข้าลิ้น
วางบนตงไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก ต.ดอกล้้า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16208) 16208 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 ปูกระเบือ้ งเคลือบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.
102/26 ปูกระเบือ้ งเคลือบ/ทาสีน้าอะคลีลิคภายในโรงเรียนบ้านหนองพลับ ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16209) 16209 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนแผ่นฝาไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนบ้านเหล่าฮก ต.หนองผือ อ.เมือง
สรวง จ.ร้อยเอ็ด
(16210) 16210 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ รอ.06 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ/ฝ้ายิปซั่มบอร์ดคร่าวโลหะชุบสังกะสี/เปลี่ยนวง
กบเหล็กโรงเรียนบ้านไทรทอง ต.ก้าแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16211) 16211 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็ก/ไม้เชิงชาย/กันสาดโรงเรียน
หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16212) 16212 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร(งบบริจาค) งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา/โครงหลังคา/เปลี่ยนโครงสร้างหลังคา/
เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี/เชิงชายไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านหนองแวง ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.
ร้อยเอ็ด

150,000

(16213) 16213 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ ต.หนองผือ
อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
(16214) 16214 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนทุง่ ศรีเมืองวิทยา ต.ทุง่ ศรีเมือง อ.
สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16215) 16215 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล)
โรงเรียนบ้านโพนพอุง ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16216) 16216 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.
603/29 ( 4 ที่ ) ยกระดับปรับพืน้ คสล./ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ/เปลี่ยนโถส้วม/ทาสีน้าอะคลีลิคภายใน - ภายนอก
โรงเรียนบ้านดอนดู่ ต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16217) 16217 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนไม้ฝาเทียม/เปลี่ยนหน้าต่างบานทึบ/ประตูไม้อัดโรงเรียนโพน
ขวาวพิทยาคม ต.ทุง่ ศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16218) 16218 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปลี่ยนประตูอลูมิเนียมบานสวิง/ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียน
บ้านโนนทรายสระทอง ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(16219) 16219 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา/เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์
โรงเรียนบ้านนกเหาะ ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16220) 16220 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ รอ.05 เปลี่ยนบานประตู/บานหน้าต่าง/กระจกแผ่นฝ้า/ทาสีน้าอะคลีลิคโรง
เรียนบ้านบัวงาม ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
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รายการ

จานวนเงิน

(16221) 16221 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนประตูไม้เนือ้ แข็ง/หลังคากระบือ้ งลอนใหญ่, ปรับปรุงซ่แอม
แซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ งแผ่นเรียบคร่าวไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี ต.ดูกอึ่ง อ.
หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16222) 16222 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเซรามิคโรงเรียนบ้านหัวช้าง ต.เปลือย อ.สุวรรณ
ภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16223) 16223 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ รอ.06 เปลี่ยนประตูบานทึบไม้เนือ้ แข็ง/บานหน้าต่าง/กรอบหน้าต่าง/กรอบ
กระจก/ช่องลวดตาข่าย/กระจกใสโรงเรียนบ้านโพนทอง ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16224) 16224 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์/ครอบ(
Flashing)โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ต.เมืองทุง่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16225) 16225 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร เปลี่ยนสังกะสีสรรไท/แปไม้ยางโรงเรียนบ้านค้าไฮ(เจริญวิทยาคาร) ต.ค้าไฮ
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(16226) 16226 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านสองชั้น ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.
ร้อยเอ็ด
(16227) 16227 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ รอ.01 งานรื้อถอนหน้าต่างพร้อมช่องแสง/รื้อถอนประตูหอ้ งเรียน/เปลี่ยน
กระจกหน้าต่างบานเลื่อน/เปลี่ยนประตูบานสวิง/ทาสีภายในโรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว ต.พนมไพร อ.พนม
ไพร จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16228) 16228 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปลี่ยนรางน้้าสังกะสี/โถส้วมแบบนัง่ ราบ/ปูพนื้ กระเบือ้ ง
เคลือบ/เปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์โรงเรียนบ้านวารีสวัสดิ์วิทยา ต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(16229) 16229 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ พิเศษ งานรื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว/รื้อแผลบังแดด/เปลี่ยน
ฝ้ายิปซั่มบอร์ด คร่าวไม้เนือ้ แข็ง/แผงบังแดด/ทาสีน้าอะคลีลิคโรงเรียนบ้านหัวดงก้าแพง ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16230) 16230 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ทาสีน้าอะคลีลิคโรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม ต.หินกอง อ.
สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16231) 16231 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานคอนกรีตผสมเสร็จ /เปลี่ยนโถปัสสาวะชาย
โรงเรียนบ้านตังหมอง ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16232) 16232 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ/เปลี่ยนวงกบไม้เนือ้ แข็ง/เปลี่ยนประตู
บานทึบ, อาคารหอประชุม ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโพนดวน ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16233) 16233 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังสังกะสีลอนใหญ่ /เชิงชายไม้เนือ้ แข็ง/ครอบสังกะสีโรงเรียน
บ้านหนองยาง ต.หนองหมืน่ ถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16234) 16234 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) ต.โหรา
อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16235) 16235 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม ( ดร. ธัญทิพย์ ภัทรพรพิสิทธิ์) เทพืน้ ผิวหินขัดโรงเรียนสาวแหวิทยา ต.สาว
แห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
(16236) 16236 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ทาสีน้าส้าหรับงานไม้/ทาสีน้าอะคลีลิคโรงเรียนบ้านหนองฮาง ต.
หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16237) 16237 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ /เปลี่ยนฝ่้าเพดานยิปซั่มบอร์ด, ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารหอประชุม เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี ต.โพนเมือง อ.อาจ
สามารถ จ.ร้อยเอ็ด

100,000

100,000
150,000
150,000
100,000
100,000

100,000

100,000
100,000

150,000
150,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 682

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(16238) 16238 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบสามัญ 312 งานรื้อถอนวัสดุหลังคา/รื้อถอนหลังคาไม้/งานโครงสร้าง
เหล็ก/เปลี่ยนแผป่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์/ครอบสันหลังคาโรงเรียนบ้านหนองย่างงัว ต.โหรา อ.อาจสามารถ
จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16239) 16239 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด/ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียน
หนองหินใหญ่วิทยา ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
(16240) 16240 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนสังกะสีสรรไทเคลือบอลูซิงค์/ครอบหลังคาโรงเรียนบ้านนานวล
ราษฎร์นิยม ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(16241) 16241 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26 เปลี่ยนประตูเหล็กบานยืด/หลังกระเบือ้ งลอนคู่/ครอบ
โค้งกระเบือ้ ง, ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านกุดเขียว ต.บ้านแจ้ง
อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16242) 16242 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี/ครอบมุม/
เชิงชายไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านหนองบึง ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16243) 16243 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโนนจาน ต.น้้าอ้อม
อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16244) 16244 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ทาสีน้ามัน/ทาสีน้าอะคลีลิคภายนอก - ภายใน, ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
ส้วมแบบ รอ.04 เปลี่ยนกลอน/บานพับ/ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านนาแค ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.
ร้อยเอ็ด

100,000

(16245) 16245 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน งานคอนกรีต /เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่/ครอบสันโค้ง/เชิงชายไม้เนือ้
แข็ง, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา ต.
แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16246) 16246 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก พิเศษ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ ต.ดงครั่งใหญ่
อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16247) 16247 รับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ รอ. 06 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านดอนดู่เหล่าเสือ ต.เหล่าหลวง อ.
เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16248) 16248 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 ทาสีน้าภายนอกและภายในโรงเรียนบ้านโนนตาด ต.ทุง่ กุลา
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16249) 16249 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ รอ. 05 เปลี่ยนบานประตู ติดตั้งลวดตาข่าย โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนอง
แต้ ต.ดอกล้้า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16250) 16250 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ รอ. 06 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) ต.
ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(16251) 16251 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์ ต.ชานุ
วรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(16252) 16252 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนเมืองจ้าปาขัน ต.จ้าปาขัน อ.
สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16253) 16253 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ แบบ ป. 1 ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองจาน ต.ดูกอึ่ง อ.หนอง
ฮี จ.ร้อยเอ็ด
(16254) 16254 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ แบบ ป. 1 ฉ เปลี่ยนบานประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านส้าราญ
ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16255) 16255 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ แบบ ป.1 ซ พิเศษ เปลี่ยนบานประตู,บาน หน้าต่าง, ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ,
ทาสีพลาสติก โรงเรียนบ้านบุง่ เบา ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
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(16256) 16256 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ , ทาสีน้าภายนอก-ภายใน,เปลี่ยนฝ้ายิปชั่มบอร์ด,
พืน้ ขัดมันเรียบ, ผนังก่อคอนกรีต, ผนังบุกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16257) 16257 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนูปกรณ์ บุผนังไม้ด้วยไม้อัด ทาสีพลาสติกภายใน โรงเรียนบ้านงูเหลือม ต.นาใหญ่
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16258) 16258 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหัวดอนชาด ต .บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.
ร้อยเอ็ด
(16259) 16259 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุม (งบบริจาค) ปูกระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ ต.บ่อ
พันขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16260) 16260 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ แบบ ป. 1 ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านดงสว่าง ต.หนองขาม อ.
อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16261) 16261 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร (งบบริจาค) เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่, กระเบือ้ งโปร่งแสง,และครอบสันโค้งโรงเรียน
บ้านดอกไม้ ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16262) 16262 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าห้องส้วม เปลี่ยนสุขภัณฑ์ , ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนประตูพวี ีซีโรงเรียนฮ่องแฮ่
พยอมหนองม่วง ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16263) 16263 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก พิเศษ เปลี่ยนฝ้าเพดาน /เปลี่ยนประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านสระบัว ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16264) 16264 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ พิเศษ เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้าน
เขวาทุง่ ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16265) 16265 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 งานรื้อถอน เปลิ่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ ฝ้า
เพดาน ทาสีฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(16266) 16266 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ รอ.06 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ, ฉาบปูนผนังโรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแก ต.
โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16267) 16267 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ เปลี่ยนฝาผนังห้องเรียน /ทาสีน้ามันโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ ต.ทุง่
กุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16268) 16268 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 101/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16269) 16269 ปรับปรุงซ่อมแซมเวทีหอประชุม เปลี่ยนเสาปูน ก่อผนัง ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา
ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16270) 16270 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ และอาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านเหม้าวิทยา
ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16271) 16271 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ รอ.05 และแบบ สปช.202/26 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านดอนยาง ต.
สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16272) 16272 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ เปลี่ยนหน้าต่าง ฝ้าเพดาน และผนังอาคารเรียนโรงเรียนบ้านจาน
ทุง่ โนนสังข์ ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16273) 16273 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ทาสีรองพืน้ ทาสีพนื้ สีกันเปือ้ นโรงเรียนบ้านหนองอ่างดอก
รัก ต.ก้าแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16274) 16274 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ เปลี่ยนหลังคาสังกะสี, เปลี่ยนรางน้้าสังกะสีโรงเรียนบ้านขมิน้ ต.
เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
(16275) 16275 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ รอ. 06 เปลี่ยนกรอบอลูมิเนียม กรอบบานอลูมิเนียม กระจกแฝ่นใส
โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

99,200
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
111,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 684

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(16276) 16276 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ รอ. 06 และ สปช.105/29 เปลี่ยนตาข่าย กระเบือ้ งลอนคู่ ครอบกระเบือ้ ง
ลอนคู่โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยา ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(16277) 16277 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
แบบสามัญ 312 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ/ขูดล้างสีเก่า/ทาสีน้าอะคลีลิค, อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ขูดล้างสีเก่า/ทาสี
น้้าอะคลีลิค, โรงเรียนบ้านกุดน้้าใส(ผดุงวิทยาคาร) ต.กุดน้้าใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16278) 16278 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ (หลังที่ 1) เปลี่ยนบานประตู - หน้าต่าง/ไม้เนือ้ แข็ง/เปลี่ยบนบานพับ
ประตู -หน้าต่าง/กลอนประตู - หน้าต่าง, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ (หลังที่ 2) เปลี่ยนบานประตู
- หน้าต่าง/เปลี่ยนบานพับประตู - หน้าต่าง/กลอนประตู - หน้าต่าง, โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ต.พนมไพร
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

200,000

(16279) 16279 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่/ครอบกระเบือ้ ง/ฝ้าเดพาน
กระเบือ้ งแผ่นเรียบ/บัวฝ้าเดาน/ทาสีพลาสติก/สีน้ามันโรงเรียนบ้านฮ่องทราย ต.ก้าแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16280) 16280 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปแช.105/29 เปลี่ยนหลังคาสรรไท/ครอบหลัง/ไม้เชิงชาย/ฝ้าเพดานแผ่น
เรียน/ไม้มอบฝ้าโรงเรียนบ้านหัวนา ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(16281) 16281 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ รอ.06 ปรับระดับพืน้ /ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ/เปลี่ยนกระจกใส/ทาสีโรงเรียน
บ้านส้าโรง ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16282) 16282 ปรับปรุงซ่อแมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนดงเกลือวิทยา ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง
จ.ร้อยเอ็ด
(16283) 16283 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.
ร้อยเอ็ด
(16284) 16284 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านน้้าค้า ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16285) 16285 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโหรา ต. อ.อาจสามารถ จ.
ร้อยเอ็ด
(16286) 16286 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ/ทาสีรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า
ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16287) 16287 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร(งบบริจาค) เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน/ครอบโรงเรียนเมืองอารัมย์ ต.เมืองทุง่
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16288) 16288 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนบานประตู - หน้าต่าง/ไม้ผนัง/แผงลวดตาข่าย/ทาสีน้ามัน
โรงเรียนบ้านภูดิน ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16289) 16289 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง/ไม้เชิงชาย/รางน้้าสังกะสี/ทาสี,
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ เปลี่ยนฝ้ายิปซั่ม/ทาสีโรงเรียนบ้านดงเย็น ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.
ร้อยเอ็ด

148,000

(16290) 16290 ปรับปรุ้งซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ รอ.06 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านดงบัง ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ
จ.ร้อยเอ็ด
(16291) 16291 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ( 3 หลัง ) ทาสีโรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) ต.
ทุง่ หลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16292) 16292 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนบานประตู - หน้าต่าง/กระจก/ทาสีโรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16293) 16293 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านวารีสีสุก ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี
จ.ร้อยเอ็ด

100,000

148,000
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100,000
100,000
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100,000
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(16294) 16294 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนบานประตู /กระดานไม้อัด/ทาสีโรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี ต.โนนสว่าง อ.
เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16295) 16295 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนบานหน้าต่างไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนเบญจคามวิทยา ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด
(16296) 16296 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีอะคลีลิคภายนอก - ภายในโรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดา
กิจจานุสรณ์) ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16297) 16297 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนรางน้้า,ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ พิเศษ
เปลี่ยนรางน้้า/บานประตู - หน้าต่างโรงเรียนบ้านเมืองสรวง ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
(16298) 16298 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่/ขอยึดกระเบือ้ งโรงเรียนบ้าน
สาหร่าย ต.ทุง่ กุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16299) 16299 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.202/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน/ทาสีน้าอะคลีลิค/เปลี่ยนชุดโคมไฟ/หลอดไฟ
โรงเรียนบ้านขวาว ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
(16300) 16300 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ/เปลี่ยนโถส้วม/เปลี่ยนบานประตู, ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว,
ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ ต .หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16301) 16301 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ,ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ
สปช.017 ก ปูพเื้ นกระเบือ้ เคลือบโรงเรียนทุง่ กุลาประชารัฐ ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16302) 16302 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอลโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16303) 16303 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนประตูบานทึบ/ทาสีโรงเรียนบ้านโนนม่วง ต.นานวล อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด
(16304) 16304 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ/ทาสีโรงเรียนบ้านหินกอง ต.หินกอง อ.
สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16305) 16305 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบสามัญ 312 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ, ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม ปูพนื้
กระเบือ้ งหยาบ/เปลี่ยนโถส้วมแบบนัง่ ยองโรงเรียนบ้านชีโหล่น ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16306) 16306 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบสามัญ 312 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน/ครอบมุม/ไม้เชิงชาย
โรงเรียนบ้านจานเหนือ ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16307) 16307 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ พิเศษ รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา/เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่/
ครอบสังโค้ง,ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง ต.ฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16308) 16308 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ติดตั้งกระจกอลูมิเนียมพร้อมกระจกบานเลื่อน/ติดตั้งประตู
อลูมิอเนียมโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16309) 16309 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ด,ปรับปรับซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ
สปช.202/26 เปลี่ยนฝ้้ยิ
า ปซั่มบอร์ดโรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16310) 16310 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานรื้อถอนฝ้าเพดาน/เปลี่ยนประตู/ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด/เปลี่ยน
บานหน้าต่างโรงเรียนจตุรคามพัฒนา ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16311) 16311 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก พิเศษ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา ต.กกกุง อ.
เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
(16312) 16312 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี (ถาวร
วิทยาคม) ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
(16313) 16313 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ/เปลี่ยนบานประตู - หน้าต่าง
โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา ต.ทุง่ ศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

200,000

100,000
200,000
150,000
150,000
100,000
150,000

100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000

100,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 686

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(16314) 16314 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร(งบบริจาค) ปูพนื้ กระเเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู ต.นานวล อ.
พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(16315) 16315 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนหลังคาสังกะสี/เปลี่ยนบานประตู - หน้าต่างโรงเรียนบ้าน
หนองศรีทองสว่างวิทย์ ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(16316) 16316 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ รอ.05 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ, สปช.103/32 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ,ทาสี
โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย ต.น้้าอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16317) 16317 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านดอนแดง ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.
ร้อยเอ็ด
(16318) 16318 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ รื้อถอนกระเบือ้ งปูพนื้ /ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ/เปลี่ยนบานประตู - หน้าต่าง
โรงเรียนบ้านหนองยาง ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
(16319) 16319 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบสามัญ 312 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่/ครอบกระเบือ้ ง/ปูพนื้
กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองไศล ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
(16320) 16320 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่/ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ ต.โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16321) 16321 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ รอ.06 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่/ครอบสันโค้ง/ไม้เชิงชฃายน/ฝ้ายิปซั่ม
บอร์ด/รางน้้าสังกะสีโรงเรียนบ้านน้้าค้าน้อย ต.หัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16322) 16322 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา/เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน
โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16323) 16323 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่/ครอบสันโค้งโรงเรียนบ้านยาง
เฌอ(วีรชนอุทศิ ) ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16324) 16324 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ ต.บ่อพัน
ขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16325) 16325 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนบานประตู/ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านดู่ ต.
บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16326) 16326 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ,ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล
(งบบริจาค) ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโพนงาม ต.ดอกล้้า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16327) 16327 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านขามป้อม ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุม
รัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16328) 16328 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองพระบาง ต.ก้าแพง อ.
เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16329) 16329 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ,ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปแช.
601/26 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่/ครอบสันโค้งโรงเรียนบ้านหนองหมืน่ ถ่าน ต.หนองหมืน่ ถ่าน อ.อาจ
สามารถ จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16330) 16330 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนกลอนหน้าต่างเหล็ก/ทาสีกันสนิม, ปรับปรุงซ่อมแซมอ
อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนบานหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์/ทาสี, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนชุมชนบ้านผ้า
ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

148,000

(16331) 16331 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ พิเศษ เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ /ครอบสันโค้งโรงเรียนบ้านหัว
หนองกุดหลด ต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(16332) 16332 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา/เปลี่ยนหลังคาเมลทอลชีส/หลบหลังคา
โรงเรียนบ้านป่ายาง ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

100,000
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150,000
99,600
94,000
100,000
100,000
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98,000

หน ้าที่ 687

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(16333) 16333 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคเอนกประสงค์ ( งบบริจาค) ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านร้านหญ้า ต.ทุง่ หลวง
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16334) 16334 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ/ทาสีโรงเรียนประสิทธาราม ต.หนอง
แคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16335) 16335 ปรับปรุงซ่อมแซมอาาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิ
บาล) ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16336) 16336 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร(งบบริจาค) เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน/ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้าน
สวนปอ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16337) 16337 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานโครงสร้างเหล็ก/เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้าน
หนองแวง ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16338) 16338 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนประตู - หน้าต่างกระจกบานเลื่อน/กระจกปิดช่องแสง,
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด เปลี่ยนประตูกระจกบานเลือ่นโรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง ต.โพนเมือง อ.
อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16339) 16339 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเแบบ รอ.312 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านส้าราญนิวาสสามัคคี ต.เมืองบัว อ.
เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16340) 16340 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านดอนบ่อดอวนแฮด ต.โพธิ์ชัย
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(16341) 16341 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานรื้อถอนฝาไม้ยางพร้อมโครงคร่าว/เปลี่ยนผนังไม้ยางโรงเรียนบ้าน
เหล่าติ้ว ต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16342) 16342 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยบนกระเบือ้ งแผ่นเรียบ/เคร่าไม้โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง ต.
ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16343) 16343 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเเรียนแบบ สปช.15/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พทิ ยา
คาร) ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16344) 16344 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ รอ.06 เปลี่ยนหลังคาแผ้นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านหัวหนองตาด ต.สิงห์
โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16345) 16345 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนกระจกฝ้าช่องแสงประตู ช่องแสงหน้าต่าง เปลี่ยนประตูไม้
หน้าต่างไม้ ทาสีน้ามัน ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านสะแบงตาก ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
(16346) 16346 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนประตูไม้พร้อมอุปกรณ์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้าน
ดงหมากไฟ ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
(16347) 16347 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา รื้อโครงไม้ผนังห้องเรียน เปลี่ยนสังกะสีสันไท
เปลี่ยนไม้ฝาส้าเร็จรูปโรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16348) 16348 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แบบ รอ. 05เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดรอน ครอบบนและข้าง เปลี่ยนหน้าต่างไม้ โรงเรียน
บ้านดงช้าง ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16349) 16349 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ ครอบมุมพร้อมอุปกรณ์เปลี่ยน
ฝ้าเพดานทีบาร์โรงเรียนบ้านเขวาหรดี ต.ทุง่ ทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16350) 16350 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ และห้องสมุด เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสัน ประตูเหล็กบานยืดพร้อม
แผงบังตาโรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
(16351) 16351 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช. 102/26 เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ ครอบมุมพร้อม
อุปกรณ์โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ต.ทุง่ ทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16352) 16352 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบสปช. 105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านจานเตย ต.ทุง่ กุลา อ.
สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
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(16353) 16353 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง ถมดิน เทพืน้ คอนกรีต รื้อถอนโครงสร้างเหล็กและหลังคา
เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ ครอบมุมพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนยางค้าวิทยา ต.ยางค้า อ.โพนทราย จ.
ร้อยเอ็ด

150,000

(16354) 16354 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารเรียนก่อนปฐมวัยปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ ต.ศรีสว่าง อ.
โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
(16355) 16355 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ เปลี่ยนกระจกฝ้าช่องแสงประตู ช่องแสงหน้าต่าง เปลี่ยนประตู
ไม้โรงเรียนบ้านดอนหม่วย ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
(16356) 16356 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ฝ้าเพดาน บานหน้าต่างไม้
เนือ้ แข็ง ทาสีโรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปญ
ั ญาวิทยาคม) ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
(16357) 16357 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ รอ. 06 เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสันโค้งโรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วย
ส้าราญ ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16358) 16358 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอัสสัมชัญ ติดตั้งฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว ต.หนองขาม อ.
อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16359) 16359 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ติดตั้งประตูกระจกกรอบ
อลูมิเนียมโรงเรียนบ้านเมืองคลอง ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16360) 16360 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ รอ. 06 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง และวงกบ พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านศาลา
ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16361) 16361 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ติดตั้งฝ้ายิปซั่มบอร์ด คร่าวอลูมิเนียม ทีบาร์โรงเรียนบ้านกลอยโนน
สมบูรณ์ ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16362) 16362 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 และแบบ ป.1 ซ พิเศษ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนหนองบัว
หนองพังคีคุรุประชาสรรค์ ต.น้้าค้า อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16363) 16363 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ รอ. 06 ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา ต.หน่อม อ.
อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16364) 16364 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ เปลี่ยนบานประตู หน้าต่าง ไม้เนือ้ แข็ง พร้อมอุปกรณ์โรงเรียน
บ้านคูฟา้ ต.กุดน้้าใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(16365) 16365 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง เปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ งแผ่นเรียบ ปู
กระเบือ้ ง ทาสีพลาสติกโรงเรียนบ้านหนองแล้ง ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16366) 16366 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ พิเศษ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอย ต.
เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16367) 16367 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ต่อเติมกันสาดโรงเรียนชีโนวาทธ้ารง ต.ทุง่ ทอง อ.เกษตร
วิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16368) 16368 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ รอ. 06 เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ คร่าวอลูมิเนียมทีบาร์โรงเรียนบ้านพิลา ต.
ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16369) 16369 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ และเปลี่ยนประตูไม้อัดสักโรงเรียนบ้าน
โพนหิน ต.ทุง่ ทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16370) 16370 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์
โรงเรียนบ้านสนาม ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16371) 16371 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ พิเศษ รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาสังกะสีสันไทย
โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
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(16372) 16372 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ เปลี่ยนประตู หน้าต่าง กรอบบานอลูมิเนียมสีชา กระจก
แผ่นใส อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง กรอบบานอลูมิเนียมสีชา กระจกแผ่นใสโรงเรียน
สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม ต.สิงค์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

147,000

(16373) 16373 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ พิเศษ เปลี่ยนประตู หน้าต่าง พร้อมวงกบ อลูมิเนียม กระจกสีชา
ทาสีภายนอก - ภายในโรงเรียนหนองขามวิทยา ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16374) 16374 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านสิงห์ไคล ต.หนองแวง อ.
เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16375) 16375 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ ,และแบบ ป. 1 ซ พิเศษ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนไตรราษฎร์คุรุ
สามัคคี ต.น้้าค้า อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16376) 16376 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ ทาสีน้ามันผนังไม้อาคารชั้นบน และทาสีผนังปูนชั้นล่างโรงเรียนบ้านอี่เม้ง
ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16377) 16377 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง (ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทศิ )
ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16378) 16378 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 102/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสีน้าพลาสติก กระเบือ้ งลอนคู่
โรงเรียนบ้านดงมัน ต.กุดน้้าใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(16379) 16379 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รอ. 01 ทาสีภายนอก - ภายในโรงเรียนบ้านหนองช้าง ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
(16380) 16380 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ ทาสีผนังห้องเรียนโรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
(16381) 16381 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เปลี่ยนฝ้ายิบซั่มบอร์ด คร่าวโลหะชุบสังกะสีโรงเรียนท่าโพธิ์ทา่ ไฮหนองแวง
ประชาสรรค์ ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(16382) 16382 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เปลี่ยนกระตกจช่องแสง ประตู หน้าต่าง เปลี่ยนหน้าต่างไม้ โรงเรียนบ้าน
เหล่าข้าว ต.ยางค้า อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
(16383) 16383 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ ครอบมุมพร้อม
อุปกรณ์ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองบัวประชาสรรค์ ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
(16384) 16384 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหัวดง ต.ศรีสว่าง อ.โพน
ทราย จ.ร้อยเอ็ด
(16385) 16385 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 เปลี่ยนประตูหอ้ งเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้าน
สว่าง ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
(16386) 16386 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 202/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสีน้าพลาสติก เปลี่ยนกระเบือ้ งลอน
คู่โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(16387) 16387 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนประตูเหล็กบานยืดพร้อมแผงบังตา เปลี่ยนรกระเลื้องลอนคู่ ครอบ
กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองกุง ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16388) 16388 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ รื้อถอนวัสดุหลังคา โครงหลังคา ฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีพลาสติก
เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนบ้านดูน (บักตู้ โนนตาแสง) ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16389) 16389 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบกระเบือ้ ง เปลี่ยนไม้เชิงชายโรงเรียนบ้าน
ปลาค้าว ต.จ้าปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16390) 16390 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านมหิงษาราม ต.เมืองทุง่ อ.สุวรรณภูมิ จ.
ร้อยเอ็ด
(16391) 16391 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ ทาสีภายนอกและภายใน ทาสีน้ามันส้าหรับงานไม้โรงเรียนบ้านสูงยาง ต.คู
เมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
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(16392) 16392 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เปลี่ยนฝ้าเพดานแผ่นเรียบทัง้ ภายนอกและภายในโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ต.
ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16393) 16393 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 103/26 กระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสันกระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้าซีเมนต์เส้นใย
เปลี่ยนไม้ฝาระแนง ทาสีพลาสติกโรงเรียนบ้านโนนจาน ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16394) 16394 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ เปลี่ยนประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงพืน้ คอนกรีตโรงเรียน
บ้านดอนเจริญ ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(16395) 16395 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ พิเศษ เปลี่ยนประตู หน้าต่าง และปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านกอกแก้ว
ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
(16396) 16396 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านเหนือ ต.หนองแวง อ.
เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16397) 16397 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ เปลี่ยนหน้าต่าง ประตู พร้อมอุปกรณ์ กระจกฝ้า เปลี่ยนเพดานกระเบือ้ ง
แผ่นเรียบ ทาสีน้า โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(16398) 16398 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียย ทรงปัน้ หยา ทาสีผนังอาคารไม้ (สีน้ามัน)โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ต.สระคู อ.
สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16399) 16399 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนยิปซั่มบอร์ด คร่าวอลูมิเนียมทีบาร์ ประตูบานทึบไม้เนือ้ แข็งทาสีภายนอก
และภายในโรงเรียนบ้านแวง ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16400) 16400 ปรับปรุงภูมิทศั น์ เทพืน้ คอนกรีต คสล.โรงเรียนสพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16401) 16401 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รอ. 02 รื้อถอนวัสดุกระเบือ้ งมุงหลังคา เปลี่ยนสังกะสีสันไท พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(16402) 16402 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รอ.06 และสปช. 105/29ทาสีน้าพลาสติกทัง้ 2 อาคารโรงเรียนไตรคามสามัคคี ต.
โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16403) 16403 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบกรมสามัญ 312รื้อวัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนแผ่นเหล้กรีดลอนเคลือบสี
ครอบแผ่นเหล็กโรงเรียนบ้านหนองเรือ ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16404) 16404 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้า แบบ 601/26 (2 หลัง)ปูกระเบือ้ งเคลือบพืน้ , ผนัง,กระเบือ้ งมุงหลังคา,ทาสีโรงเรียน
บ้านโพนเดื่อ ต.ทุง่ หลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16405) 16405 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบกรมสามัญ 312 ยกหลังคา/และถมดินปรับระดับพืน้ เทพืน้ ด้วย
คอนกรีตผสม ปูกระเบือ้ ง ปรับลูกบันไดพร้อมปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหัวหนองแวง (สามัคคีราษฎร์บ้ารุง) ต.
หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16406) 16406 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีด(สรรไท)โรงเรียนบ้านน้้าค้า ต.โพนเมือง
อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16407) 16407 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26เปลี่ยนประตูเหล็ก และฝ้าฉาบเรียบโรงเรียนบ้านเหว่
อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) ต.น้้าค้า อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16408) 16408 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ติดตั้งแผงบังแดดอลูเนียมเคลือบสีโรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.
ร้อยเอ็ด
(16409) 16409 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 105/26 ต่อเติมอาคารโรงเรียนดอนเสาโฮง ต.พนมไพร อ.
พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(16410) 16410 ปรับปรุงซ่อมแซมแบบ ป. 1 ฉ แบบ สปช.105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนบานประตูไม้อัดและไม้สัก
โรงเรียนจตุคามวิทยา ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16411) 16411 อาคาร แบบ ป. 1 ซ พิเศษ เปลี่ยนกระเบือ้ ง ครอบ รางน้้าโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.
ร้อยเอ็ด

100,000
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(16412) 16412 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ รอ. 06 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านค้าพระ ต.นานวล อ.พนมไพร จ.
ร้อยเอ็ด
(16413) 16413 อาคารงบบริจาร เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสัน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโพนสะอาด ต.เหล่าหลวง อ.
เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16414) 16414 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ รอ. 06 เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดโรงเรียนบ้าน
โพนแท่น ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16415) 16415 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านสระโพนทอง ต.ทุง่ หลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16416) 16416 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ รอ. 06 รื้อช่องลมหนจ้าต่าง ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนช่องตาข่าย
โรงเรียนบ้านห้างหว้า (คุรุรัฐประชาสรรค์) ต.เปลือย อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16417) 16417 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ รื้อถอนกระเบือ้ งลอนคู่ เปลี่ยนเป็นแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ/
เปลี่ยนประตูบานเหล็กโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16418) 16418 อาคาร สปช.105/29 กระเบือ้ งลอนคู่ ครอบ ติดตั้งฝาโรงเรียนบ้านล้าโกน(คุรุรัฐราษฎร์พฒ
ั นา) ต.หัวช้าง อ.
สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16419) 16419 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 เปลี่ยนหลังคาสรรไทโรงเรียนบ้านโนน ต.โพนเมือง อ.อาจ
สามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16420) 16420 อาคาร สปช.105/29 แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ ครอบ ไม้เชิงชาย ปูกระเบือ้ งโรงเรียนเมืองโพนทราย ต.โพนทราย
อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
(16421) 16421 อาคาร รอ. 06 เปลี่ยนฝ้าเพดานยิบชั่มโรงเรียนบ้านโพนสูง ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16422) 16422 อาคาร สปช.105/26 แผ่นเหล็กรีด ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.
ร้อยเอ็ด
(16423) 16423 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 เปลี่ยนประตู รางน้้าฝน ฝ้าเพดาน เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่
โรงเรียนบ้านคูเมือง ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
(16424) 16424 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนร่องค้าหงษ์ทองวิทยา ต.อาจสามารถ อ.อาจ
สามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16425) 16425 อาคาร สปช.105/29 ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16426) 16426 อาคาร ป.1 ก หลังคาสันไทย ทาสีน้ามันโรงเรียนสามขาพิทยาคม ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
(16427) 16427 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ พิเศษ ทาสีภายนอก - ภายใน /เปลี่ยนบานประตู - หน้าต่างโรงเรียน
กระดิ่งทอง ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16428) 16428 อาคาร แบบ ป. 1 ฉ มุงหลังคา metal sheet ครอบหลังคา โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) ต.แสนสุข อ.
พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(16429) 16429 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ฝ้า
ยิปซั่มบอร์ด
ูโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16430) 16430 อาคารหอประชุม แบบ 206/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสัน ทาสีน้าอะครีลิคโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16431) 16431 อาคาร สปช. 105/29 ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านผ้าโนนสว่าง ต.โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16432) 16432 อาคารโรงอาหาร เปลี่ยนแผ่นมุงหลังคา ครอบสันยาว ครอบข้างโรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง ต .ค้าไฮ อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด
(16433) 16433 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนบ้านโคกส้าโรง ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

200,000

(16434) 16434 อาคารเรียน สปช. 101/26 ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านเม็กหางเหย ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
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(16435) 16435 อาคารเรียน สปช. 101 ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโพนยานาง ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16436) 16436 อาคารโรงอาหาร งบบริจาค ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านฝาง ต .บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16437) 16437 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา/ฝ้ายิปซั่มบอร์ด/ปูพนื้ กระเบือ้ ง
เคลือบ/มุงหลังคากระเบือ้ งลอนคู่/ฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์โรงเรียนบ้านเป้า ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16438) 16438 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ่อพันขันวิทยา ต.จ้าปาขัน อ.
สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16439) 16439 อาคาร แบบ รอ.05 งานฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบโรงเรียนบ้านโนนแฮด ต.หน่อม อ.อาจสามารถ
จ.ร้อยเอ็ด
(16440) 16440 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ /ครอบสันโค้งกระเบือ้ ง/ครอบตะเฆ่
โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ต.น้้าค้า อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16441) 16441 อาคารเรียน รอ. 06
เปลี่ยนกระจกช่องแสง ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสีภายใน
โรงเรียนบ้านหนองสรวง ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

100,000
100,000
100,000

(16442) 16442 อาคารเรียน รอ. 06
เปลี่ยนกระจกช่องแสง ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสีภายใน
โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง ต.ยางค้า อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16443) 16443 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน/งานรื้อถอนหลังคา/ไม้เชิงชาย/
ติดตั้งกันสาดโรงเรียนบ้านแสนสี ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16444) 16444 อาคารโรงฝึกงานแบบ312
ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดรอน
โรงเรียนน้้าค้าใหญ่วิทยา ต.น้้าค้า อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

149,000

(16445) 16445 อาคาร ป.1 ฉ ก่อฉาบผนัง ฝ้าฉาบเรียบ งานรื้อฝ้า ทาสี
โรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16446) 16446 อาคารเรียน รอ 06 เปลี่ยนประตูไม้ เปลี่ยนหน้าต่าง ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด ทาสีพลาสติกโรงเรียนบ้านภูงา ต.
ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16447) 16447 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด (งบบริจาค) เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา/ทาสีโรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี ต.โพน
เมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16448) 16448 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตโรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
(16449) 16449 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านน้้าค้าน้อยวิทยา ต.สระคู
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16450) 16450 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านม่วง ต.ดอกล้้า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16451) 16451 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านดอนขาม ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
(16452) 16452 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนดอนแฮดวิทยา ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.
ร้อยเอ็ด
(16453) 16453 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านชาติ ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(16454) 16454 ก่อสร้างถนนคอนกรีตในโรงเรียนโรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(16455) 16455 ปรับถมดินรอบอาคาร เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านดอนแคน ต.ทุง่ กุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16456) 16456 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองยาง ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
(16457) 16457 ก่อสร้างรั้วมาตรฐาน 9 ก้อนโรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
(16458) 16458 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ถมดินลูกรัง/เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ด/งานคอนกรีตโรงเรียนบ้าน
โพนเงินโพนทอง ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
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หน ้าที่ 693

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(16459) 16459 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านโพนครกน้อย ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16460) 16460 อาคาร ป. 1 ฉ เปลี่ยนประตู ทาสีภายในภายนอก อาคารอวย เกตุสิงห์ (บริจาค)ทาสีภายใน ภายนอก และ
น้้ามันสน อาคารอนุบาล ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเล้าข้าว ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16461) 16461 อาคาร สปช.202/29 และ สปช. 105/29 งานรื้อวัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสัน กระเบือ้ งแผ่น
เรียบ ทาสีพลาสติก ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

100,000
100,000

(16462) 16462 อาคาร สปช. 105/26 ปูกระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นหนองมัง่ วิทยา ต .สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.
ร้อยเอ็ด
(16463) 16463 อาคาร แบบ 202/26 ติดตั้งฝ้ายิปซั่มบอร์ด คร่าวอะลูมิเนียมทีบาร์โรงเรียนบ้านหนองบัว่ วิทยา ต.ช้างเผือก อ.
สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16464) 16464 อาคาร สปช. 102/26 เปลี่ยนประตู เปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ ง ทาสีพลาสติกโรงเรียนบ้านแดง ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด
(16465) 16465 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านนา ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16466) 16466 ปรับปรุงรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ ต.ก้าแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16467) 16467 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนวงกบอลูมิเนียม/กระจกแผ่นหนาสีชา/งานรื้อถอนหน้าต่าง/รื้อ
ประตูไม้โรงเรียนบ้านหัวนา ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
(16468) 16468 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านโคกก่อง ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16469) 16469 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านส้มโฮง ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16470) 16470 ซ่อมแซมสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล้ก ปรับปรุงรั้ว ทาสีน้ามันเหล็กดัดโรงเรียนบ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.อาจ
สามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16471) 16471 ปรับปรุงรั้วมาตรฐานแบบโปร่งโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา ต.ค้าค้อใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(16472) 16472 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านโพนทอง ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
(16473) 16473 รั้วมาตรฐาน 9 ก้เอนโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(16474) 16474 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16475) 16475 รั้วมาตคฐาน แบบทีบ อิฐ 9 ก้อนโรงเรียนเมืองอาจสามารถ ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16476) 16476 ก่อสร้างถนนคอนกรีต โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16477) 16477 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16478) 16478 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พฒ
ั นา ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
(16479) 16479 รั้วมาตรฐาน 9 ก้อนโรงเรียนบ้านแจ้ง ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16480) 16480 ก่อสร้างถนนคอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบ้านบัวขาว ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16481) 16481 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านท่าค้อ ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(16482) 16482 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16483) 16483 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองทัพไทย ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(16484) 16484 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ ต.ดอกล้้า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16485) 16485 เทพืน้ คอนกรีต ซ่อมสนามบาสเกตบอลโรงเรียนบ้านน้้าอ้อม ต.น้้าอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16486) 16486 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
(16487) 16487 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง ต.จ้าปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16488) 16488 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านค้อแสนสี ต.ดอกล้้า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16489) 16489 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านโนนศิลา ต.ค้าไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(16490) 16490 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พฒ
ั นา) ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16491) 16491 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านหมอตา ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000

150,000

100,000
100,000
150,000
99,800
150,000
100,000
100,000
150,000
149,600
100,000
100,000
100,000
200,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
99,900
100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 694

หน่วย : บาท

รายการ
(16492)
(16493)
(16494)
(16495)

จานวนเงิน

16492 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) ต.ค้าไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
16493 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านดอนค้า ต.ค้าไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
16494 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านดอนแดง ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
16495 ปรับปรุงห้องพิเศษ (ห้องสมุด) ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ แผ่นหลังคารีดรอน เปลี่ยนบานประตู -หน้าต่างโรงเรียน
บ้านหนองมะเขือ ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(16496) 16496 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29 เปลี่ยนกระจกบานเลื่อนและทาสีน้าพลาสติกโรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่า
สิงห์ไคล ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(16497) 16497 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 งานเปลี่ยนหน้าต่างบานไม้เนือ้ แข็ง พร้อมอุปกรณ์
งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเซรามิค งานทาสีภายใน และงานปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในห้องเรียน เช่น
หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ เต้ารับไฟฟ้า บาลาสไฟฟ้า เป็นต้นโรงเรียนบ้านดงกลาง ต .โคกกกม่วง อ.โพนทอง
จ.ร้อยเอ็ด

100,000
100,000
100,000
100,000

(16498) 16498 ปรับปรุงห้องสมุด งานติดตั้งแผ่นยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบรอยต่อ หนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี โรงเรียนสีดา
ประชาสรรค์ ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(16499) 16499 ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ขนาด 1 ห้อง สร้าง พ.ศ.2553 (แบบสร้างเอง) งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา รื้อ
โครงสร้างหลังคาไม้ งานติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. งานปูพนื้
กระเบือ้ งแผ่นเรียบ งานทาสีโรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16500) 16500 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องดนตรี (แบบสร้างเอง) สร้างเมือ่ พ.ศ.2557 งานเปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลู
ซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. งานเทพืน้ คอนกรีตหยาบ หนา 5 มม. งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเซรามิค งานก่อ
ผนังอิฐบล็อค งานติดตั้งวงกบไม้และติดตั้งหน้าต่าง งานติดตั้งประตูม้วนแบบมีเสาโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ ต.
หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16501) 16501 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 6 ห้อง สร้าง พ.ศ.2535 และโรงอาหารแบบสร้างเอง สร้างเมือ่ พ.ศ.2546
งานติดตั้งประตูบานไม้อัดสักชนิดใช้ภายนอกพร้อมอุปกรณ์ (บานพับ, มือจับ, กลอน) และงานปูพนื้ กระเบือ้ ง
เคลือบเซรามิคโรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16502) 16502 อาคารเอนกประสงค์ (แบบสร้างเอง) สร้าง พ.ศ.2548 งานเปลี่ยนโครงคร่าวหลังคาไม้ งานมุงหลังคากระเบือ้ ง
ลอนคู่พร้อมครอบสันโค้ง งานเทพืน้ คอนกรีต งานก่อผนังและฉาบเรียบ งานติดตั้งวงกบไม้เนือ้ แข็งและงานติดตั้ง
ประตู-หน้าต่างบานทีบไม้เนือ้ แข็ง โรงเรียนบ้านนาสีใส ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

148,900

(16503) 16503 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ขนาด 4 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2520 งานเปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลู
ซิงค์หนาไม่น้อยกว่า 0.35 ม. พร้อมครอบมุมและอุปกรณ์ยึดโรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก
จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16504) 16504 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้อง สร้าง พ.ศ.2535 งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากระเบือ้ งลอนคู่
พร้อมครอบสันโค้ง งานติดตั้งฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์แผ่นเรียบ หนา 6 มม. คร่าวเหล็กพร้อมอุปกรณ์ยึด งาน
เปลี่ยนประตูไม้เนือ้ แข็ง และงานทาสีโรงเรียนบ้านอัคคะ(อัคควิทยาคาร) ต.อัคคะค้า อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16505) 16505 อาคารเรียน แบบ รอ.06 ขนาด 5 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2522 งานรือถอนวัสดุมุงหลังคา งานรือถอนโครงคร่าว
หลังคาไม้ งานเปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่พร้อม งานโครงคร่าวหลังคาเหล็กพร้อมเชิงชายไม้เนือ้ แข็งโรงเรียน
ค้านางตุ้มโนนสวรรค์ ต.บุง่ เลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16506) 16506 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ขนาด 4 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2507 งานโครงสร้างเปลี่ยนเสาไม้ชั้นสองอาคาร งาน
เปลี่ยนประตู-หน้าต่างบานไม้เนือ้ แข็ง งานเปลี่ยนผนังฝาไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านยาง ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ 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 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเซรามิคโรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด ต .สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.
ร้อยเอ็ด

100,000

150,000
100,000

99,000

หน ้าที่ 695

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(16508) 16508 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2542 งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ งานรื้อถอน
หน้าต่างบานไม้พร้อมวงกบหน้าต่าง งานติดตั้งวงกบอลูมิเนียม งานติดตั้งประตูกระจกพร้อมกรอบบานสีชา
ฝังโช๊คอัพในตัวและกุญแจล๊อคโรงเรียนบ้านหนองบก ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16509) 16509 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 2 ชั้น 4 ห้องเรียน งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเซรามิค ขนาด 12 นิว้ x 12
นิว้ โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
(16510) 16510 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 จ้านวน 1. หลัง อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จ้านวน 1 หลัง และอาคาร
เอนกประสงค์ จ้านวน 1 หลัง งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเซรามิค งานมุงหลังคากระเบือ้ งลอนคู่พร้อมอุปกรณ์ยึด
และงานติดตั้งเสา คสล.งานติดตั้งผนังโรงเรียนชุมชนบ้านบุง่ เลิศ ต.บุง่ เลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

149,000

(16511) 16511 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ขนาด 3 ห้อง ต่อเติมชั้นล่าง 3 ห้อง สร้าง พ.ศ.2526 งานถมดินปรับระดับหน้า
อาคาร งานติดตั้งเสาคอนกรีตแบบตีนช้าง งานติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก งานติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี
หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด งานเทพืน้ คอนกรีต คสล.โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ ต.นาเมือง อ.เสล
ภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16512) 16512 อาคารเรียนแบบ รอ.06 จ้านวน 1 หลัง งานเปลี่ยนหลังคามุงแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า
0.4 มม. และอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 จ้านวน 1 หลัง งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเซรามิค ขนาด 12 นิว้ x
12 นิว้ โรงเรียนบ้านโนนแก้ว ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16513) 16513 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ขนาด 3 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2526 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเซรามิค ขนาด 16
นิว้ x 16 นิว้ โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
(16514) 16514 อาคารเรียนชั้นอนุบาล ขนาด 2 ห้อง (แบบสร้างเอง) จ้านวน 1 หลัง งานติดตั้งฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใย
แผ่นเรียบ หนา 6 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี งานทาสีภายในและภายนอกอาคารโรงเรียนบ้านจัมปา ต.ขามเบีย้
อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16515) 16515 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้อง ต่อเติมชั้นล่าง 4 ห้อง สร้าง พ.ศ.2536 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
เซรามิค งานติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวชุบสังกะสี งานเปลี่ยนโคมไฟฟ้าและสายไฟฟ้า
VAFโรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16516) 16516 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. ขนาด 4 ห้อง สร้าง พ.ศ.2520 งานรื้อถอนเพดานพร้อมโครงคร่าว งานติดตั้งฝ้าเพดาน
กระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 4 มม. คร่าวไม้เนือ้ แข็ง งานติดตั้งผนังไม้อัดสัก 4 มม. คร่าวเหล็กชุบ
สังกะสีด้านเดียว งานทาสีอาคารโรงเรียนบ้านนาแซง ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16517) 16517 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ขนาด 8 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2529 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเซรามิค และ
อาคารเอนกประสงค์ แบบ 312 สร้าง พ.ศ.2525 งานมุงหลังคากระเบือ้ งลอนคู่พร้อมครอบสันโค้งและอุปกรณ์ยึด
และงานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเซรามิคโรงเรียนบ้านโคกกกม่วง ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16518) 16518 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ. ขนาด 6 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2522 งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา งานเปลี่ยนหลังคาแผ่น
เหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด และติดตั้งเชิงชายส้าเร็จรูปโรงเรียน
บ้านกกตาลดงบังวิทยา ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16519) 16519 อาคารเรียนชั้นอนุบาล (แบบสร้างเอง) สร้าง พ.ศ.2548 งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา งานติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็ก
รีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมครอบมุมโรงเรียนบ้านท่าเสียว ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16520) 16520 อาคารเอนกประสงค์ พืน้ ที่ 277 ตร.ม. สร้าง พ.ศ.2557 งานเทพืน้ คอนกรีตผสมเสร็จพร้อมตะแกรงเหล็ก
ส้าเร็จรูปโรงเรียนชุมพรนาเจริญ ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
(16521) 16521 อาคารเรียน แบบ รอ.06 ขนาด 5 ห้อง สร้าง พ.ศ.2522 งานติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อย
กว่า 0.5 มม. งานติดตั้งฝ้าเพดานกระเบือ้ งแผ่นเรียบซีเมนต์ งานติดตั้งลวดตาข่ายช่องลม งานเปลี่ยนประตู หน้าต่างบานทึบพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง งานติดตั้งกระจกช่องตาข่าย งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง งานทาสีโรงเรียน
บ้านหนองฟ้า ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

99,000

150,000

100,000

150,000

หน ้าที่ 696

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(16522) 16522 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 ขนาด 4 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2538 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเซรามิค งานผนังก่ออิฐ
บล็อคฉาบปูนเรียบผนัง งานเปลี่ยนประตูบานทึบไม้เนือ้ แข็ง และประตูชนิดบานเลื่อน งานติดตั้งวงกบไม้
โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16523) 16523 อาคารเรียน แบบ รอ.01 จ้านวน 6 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2520 งานเปลี่ยนฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์แผ่นเรียบ
หนา 4 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี และงานติดตั้งฝายิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสีโรงเรียนหนอง
พอกพัฒนาประชานุสรณ์ ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

200,000

(16524) 16524 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเซรามิค ขนาด 12 นิว้ x 12 นิว้ โรงเรียนบ้านน้้าเกลี้ยง
ต.อัคคะค้า อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
(16525) 16525 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ขนาด 3 ห้องเรียน งานพืน้ ไม้แดงเข้าลิ้นวางบนตงไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนเมืองหนองพอก
ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
(16526) 16526 โรงอาหาร สร้าง พ.ศ.2524 งานถมดิน งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเซรามิค ขนาด 16 นิว้ x 16 นิว้ โรงเรียนบ้าน
ห้วยทราย ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
(16527) 16527 อาคารเรียน แบบ 105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2535 งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา งานติดตั้งกระเบือ้ งมุง
หลังคาลอนคู่พร้อมครอบสันโค้งและขอยึด พร้อมไม้เชิงชายโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16528) 16528 อาคารเรียน แบบ รอ.06 ขนาด 5 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2524 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเซรามิค ขนาด 12 นิว้ x
12 นิว้ โรงเรียนบ้านปากช่อง ต.ค้านาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(16529) 16529 อาคารเรียน สปช.แบบ 103/26 ขนาด 4 ห้อง สร้าง พ.ศ. 2528 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเซรามิคโรงเรียน
บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(16530) 16530 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 ขนาด 4 ห้องเรียน งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเซรามิค ขนาด 8 นิว้ x 8 นิว้
โรงเรียนบ้านปากบุง่ ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
(16531) 16531 อาคารโรงฝึกงาน แบบสามัญ 312 สร้าง พ.ศ.2525 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเซรามิค งานผนังก่อคอนกรีต
บล็อค หนา 7 ซม. งานทาสี งานติดตั้งประตูบานสวิง งานผนังอลูเนียมติดตั้งกระจก งานติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่ม
บอร์ด คร่าวอลูมิเนียม ที.บาร์โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16532) 16532 อาคารเรียน แบบ รอ.06 ขนาด 5 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2523 งานรื้อถอนโครงคราวหลังคา งานติดตั้งหน้าต่าง
บานทึบไม้เนือ้ แข็งและงานประตูไม้อัด โรงเรียนบ้านบากหนองเทา ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16533) 16533 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ขนาด 3 ห้อง สร้าง พ.ศ.2514 งานติดตั้งราวบันไดพร้อมลูกกรงไม้กลึง งานติดตั้ง
กระจกแผ่นใส หนา 5 มม. งานทาสีโรงเรียนบ้านนาวี ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16534) 16534 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 8 ห้อง สร้าง พ.ศ.2546 งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา รื้อถอนโครงสร้าง
หลังคาเหล็ก งานรื้อถอนฝ้าเพดานวัสดุแผ่นเรียบ งานติดตั้งหลังคามุงกระเบือ้ งลอนคู่พร้อมครอบสันโค้งและ
อุปกรณ์ยึด งานติดตั้งฝาเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที.บาร์.โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ต.
แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16535) 16535 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน ต่อเติมชั้นล่าง 4 ห้อง สร้าง พ.ศ.2534 งานติดตั้งฝ้าเพดาน
กระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม. คร่าวไม้เนือ้ แข็ง งานติดตั้งรางน้้าสังกะสี 4 ้ว
น้ งานติดตั้งหลังคา
กระเบือ้ งลอนคู่ พร้อมอุปกรณ์ยึดโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

195,600

(16536) 16536 อาคารเรียน แบบ รอ.05 ขนาด 5 ห้อง สร้าง พ.ศ.2522 งานติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่
น้อยกว่า 0.4 มม. โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ต.ค้าพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
(16537) 16537 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้อง สร้าง พ.ศ.2542 งานติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลู
ซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดโรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

150,000

100,000
150,000
100,000

100,000
100,000
150,000

94,600
150,000

150,000

หน ้าที่ 697

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(16538) 16538 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ขนาด 3 ห้อง สร้าง พ.ศ.2541 งานติดตั้งแผ่นเหล็กรีดลอน หนาไม่น้อยกว่า 0.4
มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด และครอบมุมโรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
(16539) 16539 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ขนาด 3 ห้องเรียน งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเซรามิค และต่อเติมห้องสมุด (แบบสร้าง
เอง) งานติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. โครงคร่าวเหล็ก งานปูพนื้
กระเบือ้ งเคลือบเซรามิค งานติดตั้งฝาเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 6 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที.บาร์. งานทาสี งาน
ติดตั้งประตูบานสวิงกระจก ครบชุดโรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16540) 16540 บ้านพักครู แบบ สปช.301/26 สร้าง พ.ศ.2535 และบ้านพักครู แบบ รอ.03 สร้าง เมือ่ พ.ศ.2519 งานเปลี่ยน
หลังคากระเบือ้ งลอนคู่พร้อมอุปกรณ์ขอยึด งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด งานติดตั้งประตูไม้อัด งานติดตั้งโถ
ส้วม อ่างล้างหน้า ฝักบัว งานทาสี โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16541) 16541 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ.พิเศษ สร้าง พ.ศ.2524 งานพืน้ ไม้ปาร์เก้ งานติดตั้งฝ้าเพดานกระเบือ้ งแผ่นเรียบ หนา 4
มม. คร่าวไม้เนือ้ แข็ง งานทาสีโรงเรียนบ้านโคกสี ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
(16542) 16542 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2549 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเซรามิค ขนาด
12 นิว้ x 12 นิว้ โรงเรียนบ้านนากระตึบ ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16543) 16543 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ขนาด 3 ห้องเรียน งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบขนาด 12 นิว้ x 12 นิว้ โรงเรียน
บ้านป่าขีหนองขุ่น ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16544) 16544 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ. ขนาด 4 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2520 งานรื้อถอนประตูบานทึบและหน้าต่างไม้บานทึบ
งานติดตั้งประตูบานทึบไม้เนือ้ แข็งและหน้าต่างบานทึบไม้เนือ้ แข็ง งานติดตั้งวงกบไม้เนือ้ (ประตู-หน้าต่าง) พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้งประตู-หน้าต่าง งานติดตั้งตะแกรงเหล็กส้าเร็จรูปโรงเรียนบ้านหนองตอ ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.
ร้อยเอ็ด

150,000

(16545) 16545 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้อง ต่อเติมชั้นล่าง 4 ห้อง สร้าง พ.ศ.2533 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
เซรามิค ขนาด 12 นิว้ x 12 นิว้ โรงเรียนบ้านแฝก ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(16546) 16546 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ขนาด 3 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2514 งานเทพืน้ คอนกรีตผสมเสร็จพร้อมตะแกรงเหล็ก
ส้าเร็จรูปโรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
(16547) 16547 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้อง เรียน สร้าง พ.ศ.2537 งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา งานติดตั้ง
หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมครอบมุมและสลักเกลียวยึดโรงเรียนบ้านโคก
ใหญ่ ต.ค้าพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16548) 16548 อาคารเรียน แบบ รอ.06 ขนาด 5 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2523 งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา รื้อถอนโครงสร้างหลังคา
ไม้ รื้อถอนเพดานพร้อมโครงคร่าว งานติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.
พร้อมครอบมุม และอุปกรณ์ยึดโรงเรียนบ้านท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16549) 16549 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ต่อเติมชั้นล่าง 3 ห้อง สร้าง พ.ศ.2528 และอาคารเรียน แบบ
สปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน ต่อเติมชั้นล่าง 4 ห้อง สร้าง พ.ศ.2538 งานพืน้ ผัวหินขัด หนา 1 ซม.(รวมปูน
ทราย)โรงเรียนบ้านนาแพง ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16550) 16550 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรี้ยน สร้าง พ.ศ.2541 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเซรามิค ขนาด 12
นิว้ x 12 นิว้ โรงเรียนบ้านสะอาดเจริญ ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(16551) 16551 อาคารเรียน แบบสร้างเอง สร้าง พ.ศ.2527 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเซรามิค ขนาด 16 นิว้ x 16 นิว้ โรงเรียน
บ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก ต.ค้านาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(16552) 16552 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 สร้าง พ.ศ.2526 งานติดตั้งฝ้าเพดานกระเบือ้ งเส้นใยแผ่นเรียบหนา 6 มม. คร่าว
ไม้เนือ้ แข็ง งานเชิงชายไม้ส้าเร็จ งานติดตั้งรางน้้าสังกะสีพร้อมท่อรับน้้าฝนโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พฒ
ั นา ต.
เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000

100,000

100,000
100,000
100,000

100,000
100,000

99,700
150,000

หน ้าที่ 698

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(16553) 16553 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ. ขนาด 3 ห้อง สร้าง พ.ศ.2515 งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา งานติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็ก
รีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมครอบมุม และอุปกรณ์ยึดโรงเรียนบ้านค้าโพนสูง ต.กก
โพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

146,900

(16554) 16554 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน ต่อเติมชั้นล่าง 4 ห้อง สร้าง พ.ศ.2536 งานติดตั้งหน้าต่าง
ชนิดบานเลื่อนโครงอลูมิเนียมกระจก หนา 6 มม. โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16555) 16555 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ขนาด 3 ห้อง สร้าง พ.ศ.2526 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเซรามิค ขนาด 12 นิว้
x 12 นิว้ โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16556) 16556 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 จ้านวน 1 ห้อง สร้าง พ.ศ.2526 งานติดตั้งวงกบอลูมิเนียมพร้อมแผ่นลูกฟูก
อลูมิเนียม งานติดตั้งชุดประตู-หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมมือจับและลูกล้อโรงเรียนบ้านดอนชาด ต.อุ่มเม่า
อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16557) 16557 อาคารเอนกประสงค์ แบบกรมสามัญ 312 สร้าง พ.ศ.2524 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเซรามิค ขนาด 16 นิว้ x 16
นิว้ โรงเรียนบ้านกุดสระ ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(16558) 16558 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ขนาด 4 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2524 งานติดตั้งฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์ เส้นใยแผ่น
เรียบ หนา 6 มม. คร่าวไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนท่าสีดาวิทยา ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
(16559) 16559 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 สร้าง พ.ศ. 2526 งานถมดินปรับระดับ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
เซรามิค ขนาด 8 นิว้ x 8 นิว้ โรงเรียนบ้านค้าพอุง(ประชาราษฎร์บ้ารุง) ต.ค้าพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
(16560) 16560 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ขนาด 3 ห้องเรียน งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา งานติดตั้งแผ่นเหล็กรีดลอน
เคลือบอะลูซิงค์ พร้อมครอบสันและอุปกรณ์ยึดโรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ต.ค้าพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
(16561) 16561 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ.พิเศษ ขนาด 3 ห้องเรียน ต่อเติมชั้นล่าง 3 ห้อง สร้าง พ.ศ.2525โรงเรียนบ้านกุดแข้โนน
โพธิ์วิทยา ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16562) 16562 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. สร้าง พ.ศ.2516 งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16563) 16563 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. สร้าง พ.ศ.2510 งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา งานเปลี่ยนหลังคาสังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่
หนา 0.20 มม. (ไม่ชุบสี) และตะปูตอกสังกะสีโรงเรียนผักกาดหญ้าโรตารี่อุทศิ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

99,700

100,000

150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000

(16564) 16564 อาคารเรียน แบบ สปช.2/26 ขนาด 15ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2535 งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา งานติดตั้งกระเบือ้ ง
ลอนคู่พร้อมครอบสันโค้งและขอยึดกระเบือ้ งโรงเรียนอนุบาลโพนทอง ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(16565) 16565 ห้องคอมพิวเตอร์ , ห้องวิทยาศาสตร์ อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ขนาด 4ห้องเรียน งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งาน
ติดตั้งฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์แผ่นเรียบ 6 มม. คร่าวไม้เนือ้ แข็ง งานติดตั้งชุดประตูกระจกบานสวิงกรอบบาน
อลูมิเนียม งานติดตั้งหน้าต่างกระจกบานเลื่อนกรอบบานอลูมิเนียมพร้อมลูกล้อโรงเรียนบ้านวังยาว ต.วังสามัคคี
อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

199,000

(16566) 16566 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 ขนาด 4 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2542 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเซรามิคโรงเรียน
บ้านโนนโพธิ์ ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(16567) 16567 อาคารเรียน แบบ รอ.05 สร้าง พ.ศ.2538 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเซรามิค 16 นิว้ x 16 นิว้ โรงเรียนบ้านหนอง
ใหญ่ทบั ครัว ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(16568) 16568 อาคารเอนกประสงค์ สร้าง พ.ศ.2520 งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานเปลี่ยนประตูบานทึบไม้เนือ้ แข็ง งานหน้าต่างบาน
ทึบไม้เนือ้ แข็ง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งโรงเรียนสามพานประชาสรรค์ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
(16569) 16569 อาคารเอนกประสงค์ งานเปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี พร้อมครอบมุมและอุปกรณ์ติดยึด งานติดตั้ง
รางน้้าสังกะสี และลวดตาข่ายช่องลมโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 ต.ผาน้้าย้อย อ.หนองพอก จ.
ร้อยเอ็ด

98,800

150,000

100,000
100,000
149,900

หน ้าที่ 699

หน่วย : บาท

รายการ
(16570) 16570 งานซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน พืน้ ที่ 215 ตร.ม.โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลาง
สาขาห้วยค้อ-ค้าเม็ก ต.ผาน้้าย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
(16571) 16571 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ขนาด 8 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2520 งานติดตั้งประตูบานทึบไม้เนือ้ แข็ง และหน้าต่าง
บานทึบไม้เนือ้ แข็ง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และวงกบไม้โรงเรียนวังหลวง ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16572) 16572 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้อง ต่อเติมชั้นล่าง 4 ห้อง สร้าง พ.ศ.2536 งานติดตั้งแผ่นเหล็กรีด
ลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.โรงเรียนบ้านไค่นนุ่ หนองบัวบานวิทยา ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16573) 16573 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ขนาด 3 ห้อง สร้าง พ.ศ.2542 งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา งานติดตั้งมุงหลังคา
กระเบือ้ งลอนคู่ พร้อมครอบสันโค้ง และขอยึดโรงเรียนบ้านลาด ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16574) 16574 อาคารประกอบ งานรื้อถอนวัสดมุงหลังคา งานติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า
0.4 มม. หลังคาจั่ว พร้อมครอบมุม งานเทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร ต.นาอุดม อ.
โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

จานวนเงิน
99,900
99,900
100,000

99,500
149,000

(16575) 16575 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน ต่อเติมชั้นล่าง 4 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2534 งานรือถอนวัสดุ
มุงหลังคา งานติดตั้งหลังคามุงกระเบือ้ งลอนคู่ พร้อมครอบสันโค้งและขอยึดกระเบือ้ ง อาคารเรียน แบบ ป .1 ฉ.
ขนาด 12 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2519 งานรื้อถอนฝ้าเพดาน งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. คร่าว
อลูมิเนียม ที.บาร์โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ต.โนนไชยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16576) 16576 อาคารเอนกประสงค์ ขนาดพืน้ ที่ .350 ตรม. สร้าง พ.ศ.2548 เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ หนา 5 มม. ครอบสัน
กระเบือ้ งลอนคู่ และอุปกรณ์ยึดกระเบือ้ งลอนคู่ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว ต .บัวค้า อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
(16577) 16577 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 8 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2538 งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา งานรื้อถอนฝ้า
ยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ งานติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. งานติดตั้งราง
น้้าแสตนเลส งานติดตั้งฝาเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบโรงเรียนบ้านหนองค้า ต.ภูเขาทอง อ.หนอง
พอก จ.ร้อยเอ็ด

94,900
149,000

(16578) 16578 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 สร้างเมือ่ พ.ศ. 2549 ปูกระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 12 X 12 นิว้ โรงเรียน
บ้านบุง่ เบ้าห้วยเจริญ ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16579) 16579 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2538 งานก่อผนังอิฐบล็อค งานปูพนื้ กระเบือ้ ง
งานติดตั้งประตู-หน้าต่างกระจกอลูมิเนียม โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16580) 16580 อาคารเรียน แบบ รอ.06 ขนาด 5ห้อง สร้าง พ.ศ.2522 งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคา
งานติดตั้งหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ ครอบสันโค้ง และขอยึด งานไม้โครงคร่าว งานทาสีโรงเรียนบ้านสีเสียด ต .ศรี
วิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16581) 16581 อาคารเอนกประสงค์ แบบกรมสามัญ ขนาด 12 X 12 นิว้ สร้าง พ.ศ. 2518 ปูกระเบือ้ งเคลือบอาคาร
เอนกประสงค์ โรงเรียนหนองโนราษฎร์บ้ารุง ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
(16582) 16582 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2533 งานเทพืน้ คอนกรีตหยาบ หนาไม่น้อยกว่า
0.7 ม. งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเซรามิคโรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16583) 16583 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202 ขนาด 10 x 12 เมตร สร้างเมือ่ พ.ศ.2528 เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่เคลือบอ
ลู่ซิ่ง หนา 5 มม. ครอบตะเฆ่ และอุปกรณ์้ดกระเบื
ยึ
อ้ งลอนคู่
- งานรื้นถอนวัสดุมุงหลังคาโรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

144,000

(16584) 16584 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ขนาด 3 ห้อง สร้าง พ.ศ.2508 งานเปลี่ยนหลังคามุงสังกะสีลูกฟูกลอนเล็ก ขนาด 0.4
มม. พร้อมตะปูโรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16585) 16585 อาคารเอนกประสงค์แบบสร้างเอง ใช้เป็นห้องเรียนอนุบาล พืน้ ที่ 233.2 ตรม. สร้างเมือ่ พ.ศ.2545 ฝ้ายิปซั่ม
บอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี โรงเรียนบ้านบะยาวบุง่ โง้งสามัคคี ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

84,000

150,000
144,000

100,000
100,000

100,000

หน ้าที่ 700

หน่วย : บาท

รายการ
(16586) 16586 อาคาร ป.1ซ 2530 จ้านวน 3 ห้องเรียนต่อเติมด้านล่าง งานติดตั้งหน้าต่างบานทึบไม้เ้อแข็
นื่ ง ติดตั้งประตูบานทึบ
พร้อมอุปกรณ์ยึดโรงเรียนบ้านหนองโน ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
(16587) 16587 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้อง สร้าง พ.ศ.2541 งานปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน แบบ สปช.
102/26 ขนาด 3 ห้อง สร้าง พ.ศ.2532 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.
ร้อยเอ็ด

จานวนเงิน
99,900
100,000

(16588) 16588 อาคารเอนกประสงค์ พืน้ ที่ 120 ตาราเมตร สร้างเมือ่ พ.ศ. 2528 เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี โรงเรียน
บ้านโพนงาม ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
(16589) 16589 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201/25 ห้องเรียนอนุบาล สร้าง พ.ศ.2525 งานผนังก่อคอนกรีต งานประตูไม้
วงกบ งานหน้าต่าง วงกบไม้ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง งานทาสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36(บ้านบะตากา) ต.หนองใหญ่
อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16590) 16590 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้อง สร้าง พ.ศ.2529 งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา งานติดตั้งหลังคา
สังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่พร้อมฉนวนกันความร้อนโรงเรียนจุมจังนาค้าชลประทานวิทยา ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.
ร้อยเอ็ด

150,000

(16591) 16591 อาคารเอนกประสงค์ สร้าง พ.ศ.2526 เปลี่ยนเหล็กตัวซี แปหลังคาส้าเร็จรูป ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน
เคลือบสี ครอบมุมไม้เชิงชาย
งานรื้นถอนวัสดุมุงหลังคา โรงเรียนบ้านวังม่วย ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16592) 16592 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 สร้าง พ.ศ.2527 งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา งานติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็ก
รีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 พร้อมอุปกรณ์ยึดโรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.
ร้อยเอ็ด

150,000

(16593) 16593 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 สร้าง พ.ศ.2526 ปูนกระเบือ้ งเคลือบขนาด 16 X 16 นิว้ โรงเรียนบ้าน
หนองขอนแก่น ต.ค้านาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(16594) 16594 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้อง สร้าง พ.ศ.2536 งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านกุดแห่ ต.หนอง
ใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(16595) 16595 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 8 ห้องเรียน สร้าง พศ.2528 งานติดตั้งแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่
น้อยกว่า 0.5 มม. งานติดตั้งฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์แผ่นเรียบ พร้อมครอบมุม และเชิงชายไม้เนือ้ แข็งโรงเรียน
บ้านหนองจอก ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16596) 16596 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ขนาด 4 ห้องเรียน ต่อเติมชั้นล่าง 4 ห้องสร้าง พ.ศ.2523 งานทาสีอาคารทาสีเคลือบเงา
(สีน้ามัน) พืน้ ไม้ ทัง้ ภายใน ภายนอกโรงเรียนบ้านดงดิบ ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(16597) 16597 อาคารเอนกประสงค์แบบ 201/26 ผนังคอนกรีตบล๊อกหนา ประตูเหล็กม้วนบานโปร่งขนิดมือดึง คอนซูเมอร์ยูนิต
โรงเรียนบ้านนาอุ่ม ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(16598) 16598 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้อง จ้านวน 2 หลัง งานเทพืน้ คอนกรีตหยาบ งานโครงคร่าวเหล็กตัว C
งานติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน เชิงชายไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.
ร้อยเอ็ด

100,000

(16599) 16599 อาคารเอนกประสงค์ สร้างเมือ่ 2531 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 12 x 12 นิว้ ห้องอาคารเรียนโรงเรียนบ้านนา
โพธิ์ ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16600) 16600 อาคารเรียน แบบ รอ.02/21 ขนาด 1 ห้อง งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานติดตั้งประตูกระจกบานสวิงกรอบอลูมิเนียม
งานทาสี งานติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสีโรงเรียนบ้านหนองตุ ต.ภูเงิน อ.เสล
ภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16601) 16601 อาคารเรียน แบบกึ่งถาวร งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานปรับปรุงถนนคอนกรีต พืน้ ที่ 152 ตร.ม.โรงเรียนบ้านหนอง
หว้านาค้าพัฒนา ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000

150,000

99,000
100,000

99,900
150,000

100,000

หน ้าที่ 701

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(16602) 16602 อาคารเอนกประสงค์ กรมสามัญแบบ 202/122 สร้างเมือ่ พ.ศ.2524 เปลี่ยนเชิงชายไม้เนือ้ แข็ง มุมหลังคาเหล็ก
รีดลอนเคลือบสี และงานรื้อถอนมุมหลังคาโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16603) 16603 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน ต่อเติมชั้นล่าง 4 ห้องเรียน สร้างเมือ่ ง 2533 งานฝ้ากระเบือ้ ง
ซีเมนต์ใยแผ่นเรียบหนา 6 มิล คร่าวไม้เนือ่ แข็ง รางน้้าสังกะสี ทาสีอคลรีลิค ภายใน โรงเรียนบ้านหนองแสงทุง่ ต .
แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16604) 16604 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จ้านวน 2 หลัง อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ.พิเศษ 1 หลัง งานมุงหลังคาสังกะสี,
งานฝ้าเพดานกระเบือ้ งแผ่นเรียบ งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ งานประตูเหล็กม้วน งานประตูกระจกสีชา
งานติดตั้งหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์โรงเรียนบ้านโพนทอง ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16605) 16605 ห้องประชุม จ้านวน 1 ห้อง สร้าง พ.ศ.2552 งานติดตั้งกระจกผนัง งานติดตั้งเหล็กดัด งานผนังคอนกรีตโรงเรียน
เมืองโพธิ์ชัย ต.ขามเบีย้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
(16606) 16606 อาคารเอนกประสงค์ สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2527 รื้อวัสดุมุมหลังคา เปลี่ยนสังกะสีบลูกฟุกลอนใหญ่ โรงเรียนบ้านน้้า
เทีย่ งนาเรียง ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16607) 16607 อาคารเรียนแบบ 101/2526 สร้างปี พ.ศ.2540 ขนาด 4 ห้องเรียน งานทาสีอาคารภายในและภายนอก สีน้าอะค
รีลิค โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(16608) 16608 อาคารเอนกประสงค์ แบบโครงเหล็กชั้นเดียวพืน้ ติดดิน สร้างเมือ่ พ.ศ.2529 เปลี่ยนแผ่นรีดลอนเคลือบอะลูซิง
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
(16609) 16609 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. จ้านวน 3 ห้อง สร้าง พ.ศ.2512 งานติดตั้งหลังคาสังกะสี ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด งาน
ประตูบานทึบไม้เนือ้ แข็ง งานวงกบไม้เนือ้ แข็ง กระเบือ้ งคอนกรีตลอนโค้งหรือลอนเหลี่ยมโรงเรียนชุมชนบัวค้า ต.
บัวค้า อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16610) 16610 อาคารเรียน รอ.06/23 ขนาด 5 ห้อง สร้าง พ.ศ.2523 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าส้าราญ ต.สว่าง อ.
โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(16611) 16611 อาคารเรียน สปช.101/26 ขนาด 4 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2537 งานซ่อมแซมหลังคา โรงเรียนบ้านหนองไฮ ต.
โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(16612) 16612 อาคารเอนกประสงค์ สร้าง พ.ศ. 2524 สังกะสีลอนคู่เคลือบซิง โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม ต.เมืองไพร อ.
เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16613) 16613 อาคาร ป.1 ฉ 4 ห้องเรียน สร้างเมือ่ พ.ศ. 2521 งานปรับปรุง ซ่อมแซมงานทาสีอาคารเก่า ภายนอกภายใน
อาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16614) 16614 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. (ห้องพักครู ) สร้าง พ.ศ.2520 งานรื้อถอนพืน้ ไม้ งานพืน้ ไม้เนือ้ แข็งเข้าลิ้น ห้อง
คอมพิวเตอร์ งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา งานมุงหลังคากระเบือ้ งพร้อมครอบสันและอุปกรณ์ยึดโรงเรียนชุมชน
บ้านสว่าง ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16615) 16615 ส้วม แบบ สปช.603/29 จ้านวน 3 หลัง ขนาด 10 ที่ เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ โถส้วมแบบนัง่ ยอง อ่านล้างหน้า
โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ต.โคกสว่าว อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
(16616) 16616 อาคารประกอบ 4 ห้อง สร้าง พ.ศ.2528 งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา งานติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียน
ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน ต.ค้านาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(16617) 16617 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ.พิเศษ สร้าง พ.ศ.2512 งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา งานมุงหลังคาสังกะสี งานทาสี
โรงเรียนบ้านค้านาดี ต.ค้านาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(16618) 16618 ส้วม แบบ สปช.601/26 จ้านวน 2 หลัง เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ เทคอนกรีต ประตู โถส้วม อ่างล้างหน้า
โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
(16619) 16619 อาคารเรียน แบบ สปช.106/29 ขนาด 8 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ2529
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งจ้านวน 6 ห้องโรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า ต.โนนไชยศรี อ.โพนทอง
จ.ร้อยเอ็ด

150,000

99,300

100,000
100,000
150,000
150,000

100,000
100,000
100,000
150,000

100,000
150,000
150,000
142,600

หน ้าที่ 702

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(16620) 16620 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพืน้ ที่ 295 ตร.ม.โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี ต.เมยวดี อ.เมย
วดี จ.ร้อยเอ็ด
(16621) 16621 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ขนาด 10X12 เมตร สร้างเมือ่ พ.ศ. 2527 แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ
อะลูซีงค์ เชิงชายไม้ส้าเร็จรูป ครอบมุม โรงเรียนบ้านนาศรีนวล ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(16622) 16622 อาคารเรียนแบบ รอ 06 ขนาด 5 ห้องเรียน สร้างเมือ่ พ.ศ 2522 เปลี่ยนประตูบานทึบหนัาต่างไม้เนือ้ แข็ง พืน้ ปู
กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(16623) 16623 อาคารเรียนแบบ สพป.101/2526 ขนาด 3 ห้องเรียน สร้างเมือ่ พ.ศ.2526
งานซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือลอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.โรงเรียนบ้านหนอง
เม็ก ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16624) 16624 ห้องส้วมแบบ รอ.312 ขนาด 4 สร้าง พ.ศ.2525ที่ แบบ สปช.603 ขนาด 5 ที่ สร้างพ.ศ.2529 งารเรื่อวัสดุหลังคา
โครงหลังคา เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ติดตั้งประตูไม้เนือ้ แข็ง ไม้เพือ่ การติดตั้ง โถ
นัง่ ยองแบบชันเข่ามีฝาปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุดโรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.
ร้อยเอ็ด

100,000

(16625) 16625 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณทีก่ ่อสร้างส้านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (แห่งใหม่) เช่น การถมดินบดอัด เพือ่ ปรับ
ระดับเนือ่ งจากพืน้ ทีเ่ ดิมเป็นทีส่ าธารณะมีสภาพเป็นบ่อดิน เป็นต้นโรงเรียนสพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ต.หนองแวง อ.
โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

300,000

(16626) 16626 อาคารเรียนแบบ รอ.05 จ้านวน 5 ห้องเรียน สร้างเมือ่ พ.ศ. 2526 รื้นถอนหน้าต่าง ติดตั้งหน้าต่างชนิดบานเลื่อน
โครงอลูมิเนียมกระจกหนา โรงเรียนบ้านดอนควาย ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
(16627) 16627 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2540 งานปรับปรุงโครงคร่าวหลังคารอาคารโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหวั งัว
ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(16628) 16628 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 ขนาด 4 ห้องเรียน สร้างปี 2527 รื้อวัสดุหลัง เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดหลอนเคลือบ
สี โรงเรียนบ้านหนองนกทา ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
(16629) 16629 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้างปี พ.ศ. 2550 ปูกระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ
อะลูซิงหนาไม่น้อยกว่า 0.5 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ต.ขามเบีย้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
(16630) 16630 อาคารเรียน แบบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน งานซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคาโครงคร่าว พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด และรางน้้า เปลี่ยนประตูบานทึบไม้เนือ้ แข็ง ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบเรียบ พร้อม
ทาสีน้าอะครีลิคอาคาร โรงเรียนบ้านหนองกุง ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16631) 16631 อาคารเรียน แบบ รอ.06 ขนาด 5 ห้อง สร้าง พ.ศ.2523 งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคา
ไม้, งานรื้อถอนเพดานพร้อมโครงคร่าว งานติดตั้งหลังคากระเบือ้ งลอนคู่และครอบสันโค้งพร้อมอุปกรณ์ยึด งาน
โครงคร่าวเหล็กตัว C งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ คร่าวเหล็กชุบสังกะสี งานไม้เนือ้
แข็งโรงเรียนบ้านค้าอุปราช ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

99,900

(16632) 16632 อาคารเรียน แบบ สปช.101/2526 ขนาด 4 ห้องเรียน สร้างเมือ่ พ.ศ. 2526 รื้อโครงสร้าง เปลี่ยนประตูเหล็ก
บานยึดพร้อมแผงบังตา และประตูเหล็กม้วนบานทึบไม้มือดึง โรงเรียนบ้านหนองอิโล ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.
ร้อยเอ็ด

70,700

(16633) 16633 อาคารเรียน แบบ รอ.05/23 ขนาด 4 ห้อง สร้าง พ.ศ.2523 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเซรามิค และงานเปลี่ยนประตู
บานทึบไม้สักโรงเรียนบึงอุดมบึงค้า ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(16634) 16634 อาคารเรียนแบบ สปช.105/24 ขนาด 4 ห้อง ต่อเติมชั้นล่าง 4 ห้อง สร้าง พ.ศ. 2527 ทาสีอาคารเรียน โรงเรียน
บ้านดงยาง ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
(16635) 16635 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ขนาด 3 ห้องเรียน ต่อเติมชั้นล่าง 2 ห้องเรียน สร้างเมือ่ พ.ศ.2529 งานปูพนื้
กระเบือ้ งเคลือบ 12*12 นิว้ โรงเรียนบ้านบ่อแกนาเลา ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000

100,000
150,000
100,000

100,000
100,000
150,000
99,700

100,000
100,000

หน ้าที่ 703

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(16636) 16636 อาคารเรียน แบบ รอ.06 ขนาด 5 ห้อง 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 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 12 นิว้ ผนังก่อบล๊อกคอนกรีตมวลเบา หนา 10.0 ปูพนื้ เคลือบอาคาร
เอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินค้าผักกูด ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16638) 16638 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน ต่อเติมชั้นล่าง 2 ห้องรียน สร้างเมือ่ พ.ศ.2539 งานปู
กระเบือ้ งขนาด 12*12 โรงเรียนบ้านหัวคู ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16639) 16639 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 ขนาด 120 ตร.ม. สร้าง พ.ศ.2528 งานเปลี่ยนหลังคามุงกระเบือ้ งลอน
คู่และครอบสันโค้งและอุปกรณ์ยึดติด งานติดตั้งประตูเหล็กม้วนบานโปร่งชนิดใช้มือดึงโรงเรียนบ้านโสกเตย ต.ศรี
วิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

127,000
100,000

(16640) 16640 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 จ้านวน 4 ห้อง ต่อเติมชั้นล่าง 4 ห้อง สร้าง พ.ศ. 2526 เปลี่ยนหน้าต่างไม้เนือ้
แข็ง ขนาด 70 X 110 ซม.
ประตูไม้เนือ้ แข็ง ขนาด 90 X 200 ซม. โรงเรียนน้้าค้าสมศรี ต.โนนไชยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

95,000

(16641) 16641 อาคารเรียน แบบ รอ.06 ขนาด 5 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2521 งานเปลี่ยนประตู-หน้าต่างบานทึบไม้เนือ้ แข็ง
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง งานติดตั้งช่องลมกระจกพร้อมตาข่าย งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองหิง่ หาย ต.พรมสวรรค์ อ.
โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16642) 16642 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2542 งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา งานเปลี่ยน
หลังคากระเบือ้ งลอนคู่ พร้องครอบสันโค้งกระเบือ้ งและอุปกรณ์ยึดโรงเรียนบ้านโนนลาด ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง
จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16643) 16643 อาคารเรียบแบบ สปช.105/29 จ้านวน 8 ห้องเรียน สร้างเมือ่ พ.ศ.2533
งานเปลี่ยนหลังคา เคลือบอะลูซิงค์หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมโครงคร่าวหลังคาเหล็กครบชุด ไม้เชิงชาย
เนือ้ แข็ง โรงเรียนหนองหลวงประชาบ้ารุง ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16644) 16644 ห้องสัวม แบบ สปช.605/45 ขนาด 4 ทีน่ งั่ จ้านวน 1 หลัง งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ งานติดตั้งประตู PVC งาน
ติดตั้งอ่างล้างหน้า งานทาสีรั้วโรงเรียนบ้านหนองบัว ต.ขามเบีย้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
(16645) 16645 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 4 ห้อง ต่อเติมด้านล่าง 4 ห้อง พ.ศ. 2528 และ สปช. 105/29 4 ห้อง งานทาสี
อาคารทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรียนบ้านนาทม ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(16646) 16646 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ ขนาด 4 ห้องเรียน สร้างเมือ่ พ.ศ.2518 งานเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน เป็น
แบบเหล็กรีดรอน ขนาด 0.28 มม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งครบชุดโรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) ต.ภูเงิน
อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

99,400
150,000
145,000

(16647) 16647 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน สร้างเมือ่ พ.ศ.2533 รื้นถอนและติดตั้งหน้าต่างชนิดบาน
เลื่อนโครงอลูมิเนียมกระจกหนา 6 มม. โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16648) 16648 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน ต่อเติมชั้นล่าง 4 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2535 งานรื้อถอน
เพดานโครงคร่าว งานรื้อถอนประตู งานติดตั้งฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ 4 มม. คร่าวไม้เนือ้ แข็ง
งานติดตั้งบานประตูไม้อัดโรงเรียนบ้านนางาม ต.ค้าพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16649) 16649 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 ขนาด 4 ห้อง ต่อเติมชั้นล่าง 4 ห้อง สร้างเมือ่ พ.ศ. 2526 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
เคลือบขนาด 12 X 12 นิว้ โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(16650) 16650 งานซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 1 ซ ขนาด 4 ห้องเรียน ต่อเติมชั้นล่าง 4 ห้องเรียน สร้างเมือ่ พ.ศ.2518
งานรื้อวัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนเป็นแผ่นเหล็กรีดรอนเคลือบอะลูซิงค์หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์
ติดตั้งครบชุดโรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000

100,000

150,000

หน ้าที่ 704

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(16651) 16651 อาคารเรียน สร้างเมือ่ 2524 ทาสีอาคารทัง้ ภายในและภายนอก โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี ต.โนนไชยศรี อ.โพน
ทอง จ.ร้อยเอ็ด
(16652) 16652 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/2526 สร้างเมือ่ พ.ศ. 2529 รื้นถอนหน้าต่าง 1 ห้อง ปรับปรุงหน้าต่าง
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งครบชุดโรงเรียนบ้านหนองแสงท่า ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(16653) 16653 อาคารเรียน แบบ สปช.105/2526 ขนาด 8 ห้อง สร้างเมือ่ พ.ศ. 2528 รื้อถอนหน้าต่างบานไม้ และติดตั้ง
หน้าต่างบานทึบไม้เนือ้ แข็ง ขนาด 070 ม.X 1.10 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด 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.โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
(16655) 16655 ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 ขนาด 4 ที่ สร้างเมือ่ พ.ศ.2538
งานเปลี่ยนกระเบือ้ ง หลังคา ติดตั้งอ่างล้างหน้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด ติดตั้งโถปัสสาวะชายพร้อมก๊อก
น้้าแบบกด กระจกเงาแบบติดผนัง ท่อน้้าทิง้ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบขนาด 8*8
ติดตั้งประตูไฟเบอร์กลาส และวัสดุ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุดโรงเรียนบ้านวังเข ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16656) 16656 อาคารโรงฝึกงาน แบบกรมสามัญ สร้าง พ.ศ.2522 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเซรามิค ขนาด 12 นิว้ x 12 นิว้
โรงเรียนโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ ต.ขามเบีย้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
(16657) 16657 อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ พิเศษ ขนาด 3 ห้องเรียน ต่อเติมชั้นล่าง 3 ห้องเรียน สร้างเมือ่ พ.ศ. 2524 เปลี่ยน
หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนคู่เคลือบสีอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ปูพนื้ กระเบือ้ งและทาสีน้าภายในและ
ภายนอกโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ ต.โนนไชยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16658) 16658 ห้องส้วมแบบ สปช.601/26 ขนาด 4 ที่ 1 หลัง สร้าง พ.ศ.2538 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง ลอนคู่ ขนาด 0.50
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ครบชุด ติดตั้งอ่างล้างหน้า โถปัสสาวะชายพร้อมก๊อกน้้าแบบกด ติดตั้งกระจกเงา พร้อมวัสดุ
อุปกรณ์ในการติดตั้งครบชุด ปูกระเบือ้ งเคลืบขนาด 8*8 พร้อมทาสีอาคาร ติดตั้งประตูไฟเบอร์กลาส พร้อม
อุปกรณ์ในการติดตั้งครบชุดโรงเรียนบ้านนาเมือง ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16659) 16659 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ.พิเศษ สร้าง พ.ศ.2523 งานทาสีอาคารภายนอก-ภายในและทาสีไม้ งาน งานทาสีรั้ว
โรงเรียน สร้าง พ.ศ.2536 พืน้ ที่ 600 ตร.ม.โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ ต.บุง่ เลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
(16660) 16660 รั้วโรงเรียน 42 เมตร โรงเรียนบ้านราษฎร์ด้าเนิน ต.ค้านาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(16661) 16661 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2535 และอาคารเรียน แบบ สปช.202/26 สร้าง พ.ศ.2526 งานทาสี
ภายใน-ภายนอกอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
(16662) 16662 งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตผสมเสร็จแบบมีตะแกรงเหล็กส้าเร็จรูปพร้อมถมทราย ขนาด 40 ลบ.ม.
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
(16663) 16663 สนามกีฬา ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 21.65 เมตร สร้างปี พ.ศ. 2534 โรงเรียนบ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนอง
ขุมเงิน) ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
(16664) 16664 รั้วมาตรฐานแบบลวด 7 เส้น ขนาด 314.32 เมตรโรงเรียนบ้านดอนเรือ ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
(16665) 16665 ร่องระบายน้้ารอบอาคารเรียนแบบ ป1.ซ พิเศษ โรงเรียนบ้านโจด ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16666) 16666 งานปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ งานรื้อถอนผนังอิฐบล็อค งานถมดินปรับระดับ
บริเวณเสาธง งานก่อผนังหินล้าง งานปูพนื้ หินล้าง งานฐานยึดเสาธง งานติดตั้งเสาธงความสูง 12 เมตร โรงเรียน
บ้านหนองแวงแห่ ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16667) 16667 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ค.ส.ล. มาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยา
คาร ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
(16668) 16668 รั้วโรงเรียน ระยะทาง 100 เมตร โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

148,000

100,000
100,000

99,000

99,800

97,800
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
148,900

150,000

หน ้าที่ 705

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(16669) 16669 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา งานเทพืน้ คอนกรีตผสมเสร็จสนามวอลเล่ย์ , สนามตะกร้อ และสนามฟุตซอล
โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
(16670) 16670 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. ขนาด 288 ตรม. โรงเรียนบ้านปลาโด ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
(16671) 16671 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ค.ศ.ล. กว้าง 4 เมตร จ้านวน 50 ม.โรงเรียนบ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา ต.วัง
หลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16672) 16672 อาคารเอนกประสงค์ แบบสามัญ 336 สร้าง พ.ศ.2517 งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา งานติดตั้งหลังคากระเบือ้ ง
ลอนคู่และครอบสันโค้งพร้อมขอยึด และงานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเซรามิคโรงเรียนบ้านกุดขุ่น ต.รอบเมือง อ.
หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

100,000

(16673) 16673 งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะ 89 เมตรโรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ต.บึงงาม อ.
หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
(16674) 16674 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 สร้างเมือ่ พ.ศ. 2526 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่
น้อยกว่า 0.4 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โรงเรียนบ้านโนนยาง ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16675) 16675 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ขาด 3 ห้องเรียน ปูพนื้ กระเบีอ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านดอนหวาย ต.โนนไชยศรี อ.โพน
ทอง จ.ร้อยเอ็ด
(16676) 16676 งานปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา (วอลเล่ย์บอล) ขนาด 39 ม.x 12.5 ม.x 10 ม. งานถมดิน เทพืน้ คอนกรีต
ผสมเสร็จ โรงเรียนบ้านบัว ต.ค้านาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(16677) 16677 อาคารเรียนแบบ รอ.06 ขนาด 5 ห้องเรียน สร้างเมือ่ พ.ศ. 2522 ปูกระเบือ้ งเคลือบขนาด 16 X 16 นิว้ และ 12
X 12 นิว้ โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16678) 16678 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยสังกะสีลูกฟูลอนใหญ่ หนา 0.20 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โรงเรียนบ้านหนองสิม
ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(16679) 16679 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/26 สร้างเมือ่ พ.ศ. 2526 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กคอนกรีตลอนเคลืออะลูซิงค์ หนา
ไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.
ร้อยเอ็ด

148,600

(16680) 16680 อาคารเรียน แบบ รอ.06 จ้านวน 5 ห้อง สร้าง พ.ศ.2520 งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคา
ไม้, งานรื้อถอนเพดานพร้อมโครงคร่าว, งานติดตั้งโครงคร่าวหลังคาเหล็ก, งานติดตั้งหลังคามุงกระเบือ้ งลอนคู่
พร้อมครอบสันโค้งพร้อมขอยึดโรงเรียนบ้านโพนเฒ่า ต.อัคคะค้า อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

150,000

(16681) 16681 อาคารเรียนแบบทัว่ ไป ขนาด 4 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2536 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบเซรามิค ขนาด 4 ห้อง
โรงเรียนบ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัย ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(16682) 16682 ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ งานประตู งานหน้าต่าง งานทาสี โรงเรียนระวิราษฎร์บ้ารุง ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น
จ.ระนอง
(16683) 16683 อาคารเรียนแบบ 017 งานรื้อถอน งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองจิก ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง
(16684) 16684 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านเกาะช้าง ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
(16685) 16685 อาคารเรียน แบบ 008 งานรื้อถอน งานพืน้ , อาคารอเนกประสงค์ 312 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหินดาด ต.ทรายแดง
อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
(16686) 16686 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานทาสี งานผนัง งานพืน้ , อาคารเรียนแบบ 017 งานผนัง งานพืน้ โรงเรียนเอกศิลป์
ราษฎร์พฒ
ั นา ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
(16687) 16687 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก (5 ห้องเรียน) งานทาสี, อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสี, อาคารอเนกประสงค์ สปช.
201/26 งานพืน้ , สภาพแวดล้อม งานทาสีโรงเรียนบ้านหินช้าง ต.ปากน้้า อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
(16688) 16688 อาคารเรียนแบบ ป.1ก งานพืน้ โรงเรียนประชาอุทศิ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
(16689) 16689 อาคารเรียนอนุบาล งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานประตู -หน้าต่าง งานพืน้ โรงเรียนบ้านปากแพรก ต.ละอุ่นเหนือ อ.
ละอุ่น จ.ระนอง

100,000

150,000
100,000
100,000

97,000
99,600
149,000
100,000
100,000
97,000

150,000
99,800
99,800
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 706

หน่วย : บาท

รายการ
(16690)
(16691)
(16692)
(16693)

จานวนเงิน

16690 อาคารเรียน แบบ 008 งานรื้อถอน งานพืน้ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
16691 อาคารเรียนแบบ 008 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
16692 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านนา ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
16693 อาคารเรียนแบบ ป.1ก งานรื้อถอน งานผนัง งานทาสี งานพืน้ , ส้วม(หลังที1่ ) งานพืน้ งานผนัง งานประตู งาน
สุขภัณฑ์, โรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนบ้านบกกราย ต.น้้าจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง
16694 อาคารเรียนแบบ 017 งานรื้อถอน งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสี โรงเรียนบ้านด่าน ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.
ระนอง
16695 อาคารเรียนแบบ 008 งานรื้อถอน งานพืน้ งานทาสี โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง
16696 อาคารเรียน แบบ ป.1ก งานพืน้ โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง
16697 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน งานรางน้้า งานพืน้ โรงเรียนบ้านสุขส้าราญ ต.ก้าพวน อ.สุขส้าราญ
จ.ระนอง
16698 อาคารอเนกประสงค์ งานรื้อถอน งานหลังคา งานประตู -หน้าต่าง งานพืน้ โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก ต.นาคา อ.
สุขส้าราญ จ.ระนอง
16699 อาคารเรียนแบบ 017 (หลังที่ 1) งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบ้านราชกรูด ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

150,000
100,000
149,500
100,000

(16700) 16700 อาคารเรียน แบบ ป.1ก งานพืน้ โรงเรียนบ้านคลองของ ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
(16701) 16701 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานฝาผนัง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านละออง ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
(16702) 16702 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 (พานาโซนิค) งานพืน้ , อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 (ลีลาวดี) งานพืน้
โรงเรียนบ้านขจัดภัย ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
(16703) 16703 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก งานพืน้ โรงเรียนบ้านบางปรุ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
(16704) 16704 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านส้านัก ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
(16705) 16705 อาคารเรียนแบบ ป.1ก งานรื้อถอน งานผนัง โรงเรียนบ้านสองพีน่ ้อง ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง
(16706) 16706 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 (3หลัง) งานพืน้ โรงเรียนบ้านรังแตน ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง
(16707) 16707 อาคารเรียนแบบ ป.1ก งานรื้อถอนประตู หน้าต่าง เปลี่ยนวงกบประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม ต.ทรายแดง
อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
(16708) 16708 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก (5 ห้องเรียน) งานพืน้ โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ ต.ปากน้้า อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
(16709) 16709 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานฝ้าเพดาน งานทาสี โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 ต.บางริ้น อ.เมือง
ระนอง จ.ระนอง
(16710) 16710 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 (2หลัง) งานพืน้ โรงเรียนบ้านเกาะสินไห ต.ปากน้้า อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
(16711) 16711 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
(16712) 16712 อาคารอเนกประสงค์แบบ 205/26 งานรื้อถอน งานพืน้ โรงเรียนบ้านบางหิน ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
(16713) 16713 อาคารเรียนแบบ ป.1ก งานหลังคา, อาคารเรียนแบบ สปช. 103/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านทองหลาง ต.บ้านนา อ.
กะเปอร์ จ.ระนอง
(16714) 16714 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งานทาสี โรงเรียนบ้านบางเบน ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
(16715) 16715 อาคารเรียนแบบ ป.1ก งานผนัง งานทาสี โรงเรียนบ้านทับจาก ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง
(16716) 16716 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านบางมัน ต.นาคา อ.สุขส้าราญ จ.ระนอง
(16717) 16717 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งานทาสี โรงเรียนบ้านเกาะเหลา ต.ปากน้้า อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
(16718) 16718 โรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนบ้านเกาะพยาม ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
(16719) 16719 อาคารฝึกงานแบบ 312 งานรื้อถอน งานหลังคาโรงเรียนบ้านนกงาง ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
(16720) 16720 อาคารอเนกประสงค์ สปช. 203/26 งานทาสี งานประตูโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.
ระนอง

100,000
100,000
150,000

(16694)
(16695)
(16696)
(16697)
(16698)
(16699)

200,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000

100,000
149,500
98,300
199,900
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
99,000
150,000
95,000
97,300
150,000
150,000

หน ้าที่ 707

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(16721) 16721 โรงฝึกงานแบบ 312 คูระบายน้้า งานพืน้ งานประตู โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง

145,700

(16722)
(16723)
(16724)
(16725)
(16726)
(16727)

16722 อาคารเรียนแบบ 017 งานรื้อถอน งานหลังคาโรงเรียนบ้านน้้าจืดน้อย ต.น้้าจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง
16723 อาคารเรียนแบบ สปช.017 งานทาสีโรงเรียนบ้านปลายคลอง ต.น้้าจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง
16724 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานพืน้ โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง
16725 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง
16726 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานพืน้ โรงเรียนบ้านล้าเลียง ต.ล้าเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง
16727 ส้วม (2ทีน่ งั่ ) เปลี่ยนวงกบประตู ปรับปรุงพืน้ หน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปากน้้า ต.ปากน้้า อ.เมืองระนอง จ.
ระนอง
(16728) 16728 อาคารเรียนแบบ ป.1ก งานผนัง งานทาสี โรงเรียนบ้านทรายแดง ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
(16729) 16729 บ้านพักครูแบบกรมสามัญ (หลังที่ 1) งานรื้อถอน งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานประตูหน้าต่าง งานพืน้
งานสุขภัณฑ์, บ้านพักครูแบบกรมสามัญ (หลังที่ 3) งานรื้อถอน งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานฝาผนัง งานประตู
หน้าต่าง งานพืน้ งานสุขภัณฑ์ โรงเรียนบ้านบางกลาง ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

90,200
95,500
149,900
200,000
100,000
150,000

(16730) 16730 บ้านพักครูแบบกรมสามัญ งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนชนม์พฒ
ั นา ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
(16731) 16731 หลังคาเชื่อมทางเท้า งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบ้านชาคลี ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
(16732) 16732 อาคารเรียน แบบ สปช.1025/29 งานรื้อถอน งานทาสี งานพืน้ เปลี่ยนประตู -หน้าต่าง, อาคารเรียนแบบ สปช
405/26 งานหน้าต่างโรงเรียนอนุบาลระนอง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
(16733) 16733 ส้วม 5 ทีน่ งั่ งานพืน้ งานผนัง งานหลังคา งานสุขภัณฑ์ งานทาสี โรงเรียนบ้านบางริ้น ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.
ระนอง
(16734) 16734 โรงอาหาร งานพืน้ งานประตู โรงเรียนทุง่ ตาพลวิทยา ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง
(16735) 16735 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29(ปี 2540) งานฝ้าเพดาน งานรางน้้าฝน งานประตู -หน้าต่าง, อาคารเรียนแบบ
แบบ สปช. 105/29 (ปี 2555) งานประตู-หน้าต่าง, อาคารเรียนแบบ สพฐ. งานประตู-หน้าต่าง, อาคารเรียนแบบ
สปช.105/29 (ปี2549) งานรางน้้าฝนโรงเรียนบ้านสองแพรก ต.ล้าเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง

100,000
150,000
183,400

(16736) 16736 อาคารอเนกประสงค์ สปช. 201/26 งานหลังคา งานทาสี โรงเรียนมัชฌิมวิทยา ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง
(16737) 16737 อาคารเรียนแบบ ป.1ก (2หลัง) งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านบางสองรา ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง
(16738) 16738 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งานผนัง งานหน้าต่าง-ประตู, ส้วม สปช.601/26 ตะแกรงเหล็กแบน งานปูน
โรงเรียนบ้านก้าพวน ต.ก้าพวน อ.สุขส้าราญ จ.ระนอง
(16739) 16739 โรงอาหาร งานรื้อถอน งานหลังคา งานผนัง งานพืน้ งานทาสี , ส้วม งานรื้อถอน งานหลังคา งานผนัง งานประตู
งานพืน้ งานสุขภัณฑ์ งานทาสี โรงเรียนสพป.ระนอง ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
(16740) 16740 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ , อาคารเรียนแบบ 017 งานทาสี, ปรับปรุงรั้ว งานทาสีโรงเรียนบ้านท่าฉาง ต.หงาว
อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
(16741) 16741 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 (2538) งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านไร่จันดี ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.
ระยอง
(16742) 16742 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (2546) งานทาสีโรงเรียนวัดห้วงหิน ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
(16743) 16743 อาคารเรียนแบบ 017 (2515) งานทาสีโรงเรียนบ้านสมานมิตร ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
(16744) 16744 อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 (2545) งานทาสีโรงเรียนบ้านเขายายชุม ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
(16745) 16745 อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 (2551) งานพืน้ ปูกระเบือ้ งยางโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5 ต.นิคมพัฒนา
อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
(16746) 16746 อาคารเรียนแบบพิเศษ (2547) งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านมาบยางพร ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.
ระยอง
(16747) 16747 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านชะวึก ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

133,900
99,800
133,000

100,000
150,000

150,000
150,000
200,000

300,000
149,900
150,000
150,000
100,000
100,000
200,000
200,000
150,000

หน ้าที่ 708

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(16748) 16748 อาคารเรียนแบบ 017 (2518) งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านแม่น้าคู้ ต.แม่น้าคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

100,000

(16749) 16749 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข (2546) งานประตูเหล็กม้วน, งานแผงลวดตาข่ายโรงเรียนวัดเขาส้าเภาทอง ต.เพ อ.
เมืองระยอง จ.ระยอง
(16750) 16750 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (2534) งานทาสีโรงเรียนบ้านคลองขนุน ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
(16751) 16751 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งานประตู โรงเรียนวัดธงหงส์ ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
(16752) 16752 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข (2519) งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดดอนจันทน์ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.
ระยอง
(16753) 16753 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข (2509) งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดน้้าคอก ต.น้้าคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

150,000

(16754) 16754 1.อาคารเรียนแบบ ป.1 ข (2519) งานเปลี่ยนประตูวงกบพร้อมบานประตู 2.อาคารเรียนแบบ 017 (2519) งาน
ทาสีโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 9 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
(16755) 16755 1.อาคารเรียนแบบ ป.1 ข (2523) งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ 2.อาคารอเนกประสงค์ แบบสามัญ (2524) งาน
ทาสี 3.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน งานคอนกรีตโรงเรียนบ้านยายจั่น ต.ส้านักทอง อ.เมืองระยอง จ.
ระยอง

150,000

(16756) 16756 อาคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านบึงตาต้า ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
(16757) 16757 1.สนามเด็กเล๋น งานพืน้ ปูนทราย, งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง 2.อาคารอเนกประสงค์ (2524) งานกระเบือ้ งมุงหลังคา,
งานปูนปัน้ ครอบหลังคาตะเฆ่สันโรงเรียนบ้านบึงต้นชัน ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
(16758) 16758 1.อาคารอเนกประสงค์แบบ 201/29 (2554) งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ 2.หน้าห้องการงาน งานปูพนื้ กระเบือ้ ง
เคลือบ 3.สนามเด็กเล่น งานซ่อมแซมสนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดท่าเรือ ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

150,000
150,000

(16759) 16759 พืน้ ถนนรอบอาคารเรียน งานพืน้ ถนนหรือทางเท้า , งานขอบคันหินคอนกรีตโรงเรียนวัดละหารไร่ ต.หนองละลอก
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
(16760) 16760 อาคารเรียนแบบ 017 (2514) งานหน้าต่าง, งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 4 ต.
นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
(16761) 16761 อาคารอเนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ, งานฝ้าเพดาน, งานทาสี, งานหลังคาไฟเบอร์กลาส, งานรางน้้า
อิฐตัวหนอน ทรายถมโรงเรียนวัดแกลงบน ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
(16762) 16762 อาคารโรงอาหาร (2550ป งานพืน้ ผิวหินล้างโรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
(16763) 16763 อาคารเรียนแบบ ป.พิเศษ (2524) งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองแฟบ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
(16764) 16764 1.อาคารเรียนแบบ 017 (2519) งานเปลี่ยนพืน้ ไม้, งานประตูเหล็กยืด 2.รั้วโรงเรียน งานทาสี 3.อาคารโรง
จอดรถ งานพืน้ ปูนทรายขัดหยาบโรงเรียนวัดเกาะ ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
(16765) 16765 อาคารเรียนแบบ 017 (2518)โรงเรียนวัดหนองกระบอก ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
(16766) 16766 ทุบรื้อซ่อมแซมพืน้ ถนนและปูอิฐตัวหนอนโรงเรียนวัดเกาะกลอย ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
(16767) 16767 อาคารโรงอาหาร งานลวดตาข่ายโรงเรียนบ้านตะพุนทอง ต .กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
(16768) 16768 อาคารอเนกประสงค์ (2546) พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองจอก ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
(16769) 16769 อาคารเรียนแบบ 017 (2519) งานทาสีโรงเรียนวัดบ้านเก่า ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
(16770) 16770 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ งานโครงสร้างเหล็กหลังคากันแดดพร้อม
มุงหลังคาด้วยแผ่นเมทัลชีส, งานพืน้ ปูนทรายปรับระดับโรงเรียนบ้านห้วยปราบ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.
ระยอง

150,000

150,000
100,000
100,000
150,000

150,000

200,000

200,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
200,000

หน ้าที่ 709

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(16771) 16771 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (2524) งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน, งานประตู, งานหน้าต่าง, งานผ้าม่าน
โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
(16772) 16772 อาคารเรียนแบบ ป.ข (2522) งานท่อเหล็ก, งานแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ 2.อาคารอเนกประสงค์
(2544) งานท่อเหล็ก, งานแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ โรงเรียนบ้านตะเกราทอง ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง

150,000

(16773) 16773 อาคารอเนกประสงค์ (2550) งานแผงลวดตาข่ายโรงเรียนวัดนาตาขวัญ ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
(16774) 16774 1.อาคารอเนกประสงค์ (2536) งานกระเบือ้ งมุงหลังคา 2.อาคารเรียนแบบ 017 (2514) งานพืน้ ไม้ 3.อาคาร
เรียนแบบ 017 (2516) งานพืน้ ไม้โรงเรียนบ้านปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
(16775) 16775 อาคารเรียนแบบ ป.1ข (2524) งานเสาคอนกรีต, งานเหล็ก, งานกระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนบ้านหนองบอน ต.
ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
(16776) 16776 อาคารเรียนแบบ 017 (2519) งานทาสีโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 ต.แม่น้าคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
(16777) 16777 1.อาคารเรียนแบบ 017 (2517) งานกระเบือ้ งมุงหลังคา, งานรางน้้า, งานแผ่นกระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ
2.อาคารเรียนแบบ 017 (2519) งานกระเบือ้ งมุงหลังคา, งานรางน้้า, งานแผ่นกระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ
โรงเรียนวัดหนองพะวา ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

150,000
200,000

(16778) 16778 1.บริเวณโรงเรียน งานปูนซีเมนต์ 2.รั้วโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านคลองกร้า ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.
ระยอง
(16779) 16779 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ, งานกระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนชุมชนนิคมสร้าง
ตนเอง จ.ระยอง 7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
(16780) 16780 หลังคากันแดดหน้าอาคารเรียน โรงเรียนวัดเนินกระปรอก ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
(16781) 16781 อาคารเรียน สปช.105/29 (2534) งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ, งานประตู, งานกระจก, งานทาสีโรงเรียนบ้านเนิน
เสาธง ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
(16782) 16782 ส้วม (2525) งานกระเบือ้ งมุงหลังคา, งานประตู, งานโถส้วม, งานทาสี, งานอ่างล้างหน้า, งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง, งาน
เดินท่อโรงเรียนบ้านเขาหวาย ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
(16783) 16783 1.ประตูโรงเรียน งานเหล็ก, งานทาสี, งานเทพืน้ ปูน 2.อาคารเรียนแบบ 017 งานผนัง, งานพืน้ , งานทาสี, งาน
รางน้้า, งานหน้าต่างโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
(16784) 16784 อาคารเรียนอนุบาล (2539) งานฝ้าเพดาน, งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ, งานประตูเลื่อนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
จ.ระยอง 2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
(16785) 16785 ส้วม (2542) งานโถส้วม, งานโถปัสสาวะ,งานอ่างล้างหน้า, งานก๊อกน้้า, งานประตู, งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ,
งานทาสีโรงเรียนวัดหนองตะแบก ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
(16786) 16786 อาคารเรียนแบบ ป.1ข (2523) งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.
ระยอง
(16787) 16787 1.อาคารเรียนแบบ ป.1ข (2522) งานพืน้ ไม้ 2.อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 (2528) งานพืน้ ปู
กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหลังเขา ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
(16788) 16788 ส้วม งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ, งานผนังกระเบือ้ งเคลือบ, งานคอนกรีต, งานหลังคา, งานประตู, งานโถส้วม
โรงเรียนบ้านชากมะหาด ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
(16789) 16789 อาคารเรียนแบบ 017 (2513) งานเหล็ก, งานกระเบือ้ งมุงหลังคา, งานก๊อกน้้าโรงเรียนวัดชากกอไผ่ ต.ชากบก อ.
บ้านค่าย จ.ระยอง
(16790) 16790 1.อาคารเรียนแบบ ป.1ข งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง, งานทาสี 2.อาคารเรียนแบบ 017 งานขัดพืน้ ไม้, งานทาสีโรงเรียน
บ้านหนองฆ้อ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
(16791) 16791 อาคารโรงอาหารเด็กอนุบาล งานเหล็ก , งานหลังคาเมทัลชีสโรงเรียนบ้านมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง

150,000

150,000

150,000
200,000
200,000

200,000
150,000
150,000
100,000
200,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
200,000

หน ้าที่ 710

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(16792) 16792 อาคารเรียนแบบ 017 (2516) งานขัดพืน้ และลงน้้ามันยูริเทรนโรงเรียนบ้านมาบเตย ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง
(16793) 16793 อาคารเรียน งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดเชิงเนิน ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
(16794) 16794 บ้านพักครู งานกระเบือ้ งมุงหลังคา, งานประตู, งานหน้าต่าง, งานไม้ยาง, งานทาสีโรงเรียนวัดมาบชลูด ต.ห้วย
โป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
(16795) 16795 รั้วโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนวัดบ้านฉาง ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
(16796) 16796 อาคารเรียนแบบ ป.1ข (2522) งานทาสีโรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

150,000

(16797) 16797 1.อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (2537) งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ, งานราวบันได 2.อาคารเรียนแบบ สปช.
105/26 (2539) งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ, งานราวบันไดโรงเรียนวัดพลา ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
(16798) 16798 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 ต.พนานิคม อ.
นิคมพัฒนา จ.ระยอง
(16799) 16799 อาคารเรียนแบบ 017 งานทาสีโรงเรียนวัดปลวกเกตุ ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
(16800) 16800 อาคารอเนกประสงค์ (2549) งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านส้านักทอง ต.ส้านักทอง อ.เมืองระยอง จ.
ระยอง
(16801) 16801 บ้านพักครูแบบกรมสามัญ (2525) งานพืน้ ไม้, งานหลังคา, งานฝ้าเพดาน, งานพืน้ ซีเมนต์, งานบันได, งานโถส้วม,
งานหน้าต่าง, งานประตู, งานผนัง, งานฉาบปูนโรงเรียนชุมชนบริษทั น้้าตาลตะวันออก ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.
ระยอง

150,000

(16802) 16802 อาคารเรียน คสล 3 ชั้น (2553) งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง, งานท่อเหล็ก, งานแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนวัดโขดหิน
มิตรภาพที่ 42 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
(16803) 16803 1.อาคารเรียน (2552) งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ, งานพืน้ ถนน 2.อาคารไพศาลสีลวัตร (2551) งานพืน้ ปู
กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ ต.ส้านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
(16804) 16804 อาคารเรียนแบบ 017 (2513) งานฝ้าเพดาน, งานผนัง, งานหน้าต่างโรงเรียนวัดหนองกรับ ต.หนองบัว อ.บ้าน
ค่าย จ.ระยอง
(16805) 16805 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม งานหลังคาเมทัลชีทโรงเรียนวัดกระเฉท ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
(16806) 16806 อาคารเรียนแบบ 017 (2519) งานรางน้้า, งานกระเบือ้ งมุงหลังคา, งานไม้ยางโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง
10 ต.แม่น้าคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
(16807) 16807 อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 งานหลังคาเมทัลชีทโรงเรียนชุมชนวัดทับมา ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
(16808) 16808 รั้วโรงเรียน งานเสารั้ว, งานผนัง, งานเหล็ก, งานปูนซีเมนต์, งานทาสี, งานทรายโรงเรียนบ้านปากแพรก ต.ละหาร
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
(16809) 16809 อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 (2545) งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.
ระยอง
(16810) 16810 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม งานเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนวัดกรอกยายชา ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
(16811) 16811 ห้องประชุม งานปูนซีเมนต์, งานผนัง, งานฝ้าเพดาน, งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ, งานทาสี, งานผนัง, งานประตู
อลูมิเนียม, โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
(16812) 16812 อาคารเรียนแบบ สปช.101/26 (2512) งานทาสีโรงเรียนวัดธรรมสถิต ต.ส้านักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
(16813) 16813 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข (2522) งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ, งานหน้าต่างอลูมิเนียม, งานประตูอลูมิเนียม, งานผนัง
โรงเรียนบ้านท่าเสา ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
(16814) 16814 อาคารแบบพิเศษ (2556) งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
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(16815) 16815 รั้วโรงเรียน งานเหล็ก, งานผนัง, งานแผงลวดตาข่ายโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บ้ารุง ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.
ระยอง
(16816) 16816 1.อาคารเรียนแบบ ป.1ข งานกระเบือ้ งมุงหลังคา, งานแผงลวดตาข่าย, งานทาสี 2.อาคารโรงอาหาร (2536)
งานทาสีโรงเรียนวัดยายดา ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
(16817) 16817 อาคารโรงอาหาร งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร ต .เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
(16818) 16818 ส้วมแบบอื่น ๆ งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ , รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา, รื้อถอนพืน้ กระเบือ้ ง, งานมุงหลังคา, งานผนัง, งาน
สุขภัณฑ์, งานพืน้ , งานประตู, งานหน้าต่าง, งานทาสี, งานวัสดุทอ่ น้้าและอุปกรณ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.
ระยอง 3 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

150,000

(16819) 16819 อาคารเรียน งานทาสี , งานเหล็กดัดประตูหน้าต่างโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
(16820) 16820 1.รั้วโรงเรียน งานทาสี 2.อาคารโรงอาหาร งานทาสีโรงเรียนวัดบ้านดอน ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
(16821) 16821 บ้านพักครู งานกระเบือ้ งมุงหลังคา, งานไม้, งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหมอมุย่ ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
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(16822) 16822 อาคารเรียน1 แบบสร้างเอง (2510) งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองสะพาน ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
(16823) 16823 1.อาคารเรียนแบบ ป.1 ก (2523) งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ 2.อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 (2538) งานพืน้ ปู
กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านเขาคลองซอง ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
(16824) 16824 ห้องดนตรี งานฝ้าเพดาน, งานผนัง, งานประตู, งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านสะพานสี่ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.
ระยอง
(16825) 16825 อาคารเรียนแบบ 017 (2515) งานกระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนบ้านคลองน้้าแดง ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

100,000
100,000

(16826) 16826 1.อาคารเรียนแบบ 017 (2515) พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ 2.ปรับปรุงสภาพแวดล้อม พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ 3.รั้ว
โรงเรียน งานทาสีโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
(16827) 16827 อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ (2528) งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดตาขัน ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
(16828) 16828 1.อาคารเรียน สปช.102/26 (2543) งานฝ้าเพดาน, งานกระจก 2.ส้วมแบบ สปช.601/26 (2538) งานทาสี 3.
ส้วมแบบ สปช.604/45 (2547) งานทาสีโรงเรียนวัดส้านักกะท้อน ต.ส้านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
(16829) 16829 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (งานทาสี, งานประตูโรงเรียนวัดปทุมาวาส ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
(16830) 16830 อาคารเรียนแบบ สปช.104/29 (2541) งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดชากหมาก ต.ส้านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.
ระยอง
(16831) 16831 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองระก้า ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา
จ.ระยอง
(16832) 16832 1.ห้องคอมพิวเตอร์ งานอลูมิเนียม, งานทาสี 2.อาคารเรียนแบบ ป.1ข (2523) งานประตู, งานหน้าต่าง 3.
บ้านพักครูกรมสามัญ (2522) งานหลังคา 4.บ้านพักครูกรมสามัญ (2524) งานตงไม้, งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนอง
ไร่ ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

200,000

(16833) 16833 อาคารเรียนแบบพิเศษ (2552) งานกระเบือ้ งมุงหลังคา, งานฝ้าเพดานโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 ต.
นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
(16834) 16834 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดประชุมมิตรบ้ารุง ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
(16835) 16835 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 (2544) งานพืน้ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ ต.ส้านักท้อน อ.บ้าน
ฉาง จ.ระยอง
(16836) 16836 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (2546) งานทาสีโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

200,000

(16837) 16837 งานสแตนเลส, งานท่อเหล็กก้าปาไนท์โรงเรียนบ้านหนองละลอก ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

150,000

150,000
100,000
200,000

150,000
150,000

150,000
150,000
150,000
200,000
100,000
150,000

150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 712

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(16838) 16838 บ้านพักครู งานพืน้ , งานผนัง, งานประตู, งานหน้าต่าง, งานก่ออิฐ, งานรอดโรงเรียนวัดตะเคียนทอง ต.แกลง อ.
เมืองระยอง จ.ระยอง
(16839) 16839 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานก้าแพงกันดินโรงเรียนบ้านเขาลอย ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
(16840) 16840 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง, งานจัดสวนหย่อมโรงเรียนวัดสระแก้ว ต.ส้านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.
ระยอง
(16841) 16841 1.อาคารเรียน แบบ 017 (2515) งานฝ้าเพดาน 2.อาคารเรียนแบบ 017 (2515) งานกระเบือ้ งมุงหลังคา
โรงเรียนบ้านคลองทราย ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
(16842) 16842 อาคารเรียนแบบพิเศษ งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดมาบข่า ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
(16843) 16843 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 (2552)โรงเรียนบ้านมาบตอง ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
(16844) 16844 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ งานจัดสวนหย่อมโรงเรียนวัดเนินพระ ต.เนินพระ อ.เมือง
ระยอง จ.ระยอง
(16845) 16845 รั้วโรงเรียน โรงเรียนวัดตะพงนอก ต. อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
(16846) 16846 อาคารเรียนแบบ 017 (2513) งานหน้าต่าง, งานปูน, งานทาสีโรงเรียนวัดสมบูรณาราม ต.ส้านักท้อน อ.บ้านฉาง
จ.ระยอง
(16847) 16847 อาคารเรียน งานกระจกโรงเรียนวัดชากผักกูด ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
(16848) 16848 อาคารเรียนแบบ สปช.017 (2516) งานทาสีโรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.
ระยอง
(16849) 16849 อาคารเรียน งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดในไร่ ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
(16850) 16850 1.อาคารส้านักงาน งานติดตั้งแผงกันนก 2.ปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์โรงเรียนสพป.ระยอง เขต 1 ต.ต้าบลเชิงเนิน
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
(16851) 16851 อาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนวัดตากวน ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
(16852) 16852 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 ต.แม่น้าคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
(16853) 16853 อาคารโรงอาหาร งานหลังคา, งานพืน้ ปูนกระเบือ้ ง, งานหน้าต่าง, งานประตูโรงเรียนบ้านพยูน ต.บ้านฉาง อ.บ้าน
ฉาง จ.ระยอง
(16854) 16854 อาคารเรียน พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดบ้านค่าย ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
(16855) 16855 1.อาคารโรงอาหาร งานกระเบือ้ งมุงหลังคา 2.ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ งาน
เทพืน้ ปูนทรายโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
(16856) 16856 อาคารเรียน 017 งานทาสีโรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บ้ารุง ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
(16857) 16857 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ห้องเรียนขนาด 6x9 เมตร อาคารแบบ ป.1ข จ้านวน 4 ห้อง พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียน
บ้านคลองทุเรียน ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
(16858) 16858 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ แบบ สปช.104/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านน้้าใส ต.น้้า
เป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
(16859) 16859 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 เปลี่ยนวงกบประตู วงกบหน้าต่าง บานประตูขนาด 1X2 เมตร
หน้าต่างขนาด0.45X1.10 เมตร ผนังไม้เนือ้ แข็งตีทบั เกล็ด ติดตั้งเหล็กดัดโรงเรียนบ้านเขาหินแท่น ต.วังหว้า อ.
แกลง จ.ระยอง

150,000

(16860) 16860 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ผนังก่อคอนกรีตมอญเต็มแผ่น ประตูไม้สักกรอบ1
1/2&#215;4 นิว้ 0.90&#215;2.00 เมตร หน้าต่างไม้เนือ้ แข็งกรอบ1 1/2&#215;4 นิว้ 0.70&#215;1.10 เมตร
สีพลาสติกอิมัลชันโรงเรียนบ้านสองสลึง ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง
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100,000
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หน ้าที่ 713

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(16861) 16861 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ประตูเหล็กบานยืดพร้อมแผงบังตาขนาด 300 x 300 เซนติเมตร
เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1/2 นิว้ x 1/2 นิว้ เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิว้ หนา 4 หุน (12 มม.)
เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิว้ หนา 1. 1/2 หุน (4.5 มม.) แผงลวดตาข่ายขนาด 1 1/2 นิว้ คร่าวท่อเหล็ก
เคลือบสังกะสี ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิว้ หนา 2.00 มม. ทาสีโรงเรียนวัดจ้ารุง ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง

100,000

(16862) 16862 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.คร่าวอลูมิเนียมทีบาร์ ฝ้ากระเบือ้ ง
ซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 6 มม.คร่าวทีบาร์โรงเรียนวัดเขาส้ารอง ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
(16863) 16863 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านศรีประชา ต.ช้าฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.
ระยอง
(16864) 16864 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ กระเบือ้ งเคลือบอาคารเรียนแบบ สปช.104/26โรงเรียนบ้านช้าสมอ ต.กองดิน อ.แกลง จ.
ระยอง
(16865) 16865 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ก่อผนัง คอนกรีต เหล็กเส้นโรงเรียนวัดเนินยาง ต.คลองปูน อ.แกลง จ.
ระยอง
(16866) 16866 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.105/29 จ้านวน 3 หลัง ผนังกระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 12 ม.ม. คร่าว
ไม้เนือ้ แข็งสองด้าน หน้าต่างบานเหล็ก ขนาด 0.50x1.10 ม. พร้อมอุปกรณ์ ปรับปรุงซ่อมแซมชายคาโครงเหล็ก
มุงเมทัลชีต (เหล็กรีด) ทานีโรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

100,000

(16867) 16867 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 เปลี่ยนหน้าต่างกระจก และประตูบานทึบไม้เนือ้ แข็ง ขนาด
90x2.00เมตรโรงเรียนวัดท่ากง ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง
(16868) 16868 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ข. เปลี่ยนกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ต.น้้าเป็น อ.เขาชะเมา จ.
ระยอง
(16869) 16869 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังหิน ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
(16870) 16870 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านสีระมัน ต.ห้วยทับมอญ อ.
เขาชะเมา จ.ระยอง
(16871) 16871 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน (ปูกระบือ้ ง)/ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ (กั้นผนัง/ทาสี)โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
(16872) 16872 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ อบจ.ระยอง พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ต.ทาง
เกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
(16873) 16873 ปรับปรุงซ่อมแซมกันสาดอาคารเรียนแบบ อปจ.ระยอง คสล.โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม ต.คลองปูน อ.แกลง จ.
ระยอง
(16874) 16874 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข (ใต้ถุนสูง) ประตูเหล็กบานยึดพร้อมแผงบังตา ขนาด กว้าง 3.50 ม.
สูง 2.70 ม. เหล็กดัดประตู-หน้าต่างโรงเรียนวัดบุนนาค ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง
(16875) 16875 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป 1 ก ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 12 มม.คร่าวโลหะชุบสังกะสี ทนความชื้นโรงเรียนบ้าน
มะเดื่อ ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
(16876) 16876 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ อบจ.ระยอง บานประตู หน้าต่าง ผนัง กระจก กรอบบานอลูมิเนียม โรงเรียน
วัดวังหว้า ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
(16877) 16877 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมโรงเรียนชุมชนวัดกลาง
กร่้า ต.กร่้า อ.แกลง จ.ระยอง
(16878) 16878 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1ข ใต้ถุนสูง ผนังคอนกรีตบล็อค เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ฝ้ายิปซั่ม พืน้ ปู
กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านชงโค ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
(16879) 16879 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี มุงหลังคา เปลี่ยนประตู ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้้า-ห้องส้วมแบบสร้างเอง ทาสี เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านหนองน้้าขุ่น ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
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หน ้าที่ 714

หน่วย : บาท

รายการ
(16880)
(16881)
(16882)
(16883)

จานวนเงิน

16880 ปูกระเบือ้ งอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 โรงเรียนบ้านชุมแสง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
16881 ทาสีอาคารเรียน แบบ สปช.103/26โรงเรียนบ้านแก่งหวาย ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
16882 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ(ห้องวิทยาศาสตร์ )โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
16883 ปูกระเบือ้ งเคลือบอาคารเรียน แบบ ป.1ข ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ 601/26 เปลี่ยนโถส้วม โถปัสสวะชาย
อ้างล้างหน้าอ ก๊อกน้้า ประตู ปูพนื้ กระเบีอ้ งโรงเรียนวัดกระแส ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
(16884) 16884 ปรับปรุมซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 และอาคารประกอบการ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี โรงเรียนบ้านเขาตลาด ต .
พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
(16885) 16885 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนไม้เสริมมุข แบบพิเศษ แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.
ทาสีโรงเรียนบ้านหนองไทร ต.ทุง่ ควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
(16886) 16886 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร) พืน้ ปูกระเบือ้ ง บุผนังกระเบือ้ ง ติดตั้ง แผงลวดตาข่าย โครง
คร่าวท่อเหล็กเคลือสังกะสี ประตูลวดตาข่าย ขนาด 1.20X2.00 ม. โครงเหล็กเคลือบสังกะสี ทาสีโรงเรียนบ้าน
ท่าล้าบิด ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง

200,000
100,000
149,700
150,000

(16887) 16887 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.104/26โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส ต.ทุง่ ควายกิน อ.แกลง
จ.ระยอง
(16888) 16888 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง ปรับพืน้ ถมดินลูกรัง เทพืน้ ซิเมนต์ขัดหยาบ ปูกระเบือ้ ง โครงหลังคา
เหล็กรีดโรงเรียนบ้านยางเอน ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
(16889) 16889 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ถมดินปรับระดับ เปลี่ยนประตู โถส้วม ก่อผนังโรงเรียนวัดบ้านนา ต.บ้านนา อ.แกลง
จ.ระยอง
(16890) 16890 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสนามเด็กเล่น แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.โรงเรียนวัดปากน้้าพัง
ราด ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง
(16891) 16891 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเอนกประสงค์ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดหนองกะพ้อ ต.ทุง่ ควายกิน อ.แกลง จ.
ระยอง
(16892) 16892 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาทางเดินระหว่างอาคารโรงเรียนวัดพังราด ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง
(16893) 16893 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหารโรงเรียนวัดเขาน้อย ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
(16894) 16894 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร ทาสีโรงเรียนบ้านน้้ากร่อย ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
(16895) 16895 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26 ตีฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ทาสี
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ก ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองคุย ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
(16896) 16896 เปลี่ยนโครงหลังคาและกระเบือ้ ง อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษโรงเรียนวัดหนองกันเกรา ต.ทางเกวียน อ.แกลง
จ.ระยอง
(16897) 16897 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงอาหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
(16898) 16898 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 ชั้น ท้ากันสาดน้้าฝน (Metal Sheet)โรงเรียนวัดเนินทราย ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.
ระยอง
(16899) 16899 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดคงคาวราราม ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.
ระยอง
(16900) 16900 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสี ติดตั้งกระจกโครงอลูมิเนียมโรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.
ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
(16901) 16901 ปรับปรุงซ่อมแซมรางน้้าฝนอาคารเรียน แบบ 017 และอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวทางราด
ยางหนา 3 ซม.โรงเรียนบ้านช้าฆ้อ ต.ช้าฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
(16902) 16902 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช 105/29 ทางเดินพร้อมหลังคาโรงเรียนบ้านน้้าเป็น ต.น้้าเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

149,000

(16903) 16903 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วคอนกรีตและส้วม 2 หลัง โรงเรียนบ้านคลองไผ่ ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

148,000
100,000
150,000

150,000
99,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
149,500
150,000
150,000
150,000
150,000
98,000
73,000

หน ้าที่ 715

หน่วย : บาท

รายการ
(16904)
(16905)
(16906)
(16907)
(16908)
(16909)
(16910)
(16911)
(16912)
(16913)
(16914)
(16915)
(16916)
(16917)
(16918)
(16919)
(16920)
(16921)
(16922)
(16923)
(16924)
(16925)
(16926)
(16927)
(16928)
(16929)
(16930)
(16931)

16904 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดคลองปูน ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง
16905 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านเจริญสุข ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
16906 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
16907 ปรับปรุงซ่อมแซม ลานกิจกรรมแหล่งการเรียนรู้วิทยาศสตร์ และหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ เทพืน้ คอนกรีต
เสริมเหล็ก ก่ออิฐมอญรอบโคนต้นไม้โรงเรียนบ้านสามแยกน้้าเป็น ต.น้้าเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
16908 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 และ สปช.105/29 งานหลังคา metal sheetโรงเรียนวัดถนนกะเพรา
ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง
16909 ทาสีอาคารเรียน แบบ 017 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง
16910 ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน แบบ ป1.ขโรงเรียนวัดคลองชากพง ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
16911 ทาสีอาคารเรียน แบบ 017โรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
16912 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคาร สปช.105/29โรงเรียนบ้านทุง่ เค็ด ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง
16913 ทาสีภายในห้องเรียนอาคารเรียน แบบ สปช.2/28โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ต.ปากน้้ากระแส อ.แกลง จ.
ระยอง
16914 ทาสีอาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนบ้านเนินหย่อง ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
16915 ทาสีหอ้ งสมุดและอาคารเรียน อบจ.โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
16916 ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน แบบ 104/26 ต่อเติมด้านล่าง 4 ห้อง และ ห้องคอมพิวเตอร์ จ้านวน 2 หลังโรงเรียน
วัดสันติวัน ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
16917 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ อาคารเรียน แบบ 017 โรงเรียนวัดทุง่ ควายกิน ต.ทุง่ ควาย
กิน อ.แกลง จ.ระยอง
16918 ทาสีอาคารเรียน แบบ อบจ.ระยองโรงเรียนบ้านเนินดินแดง ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
16919 ทาสีอาคารเรียน แบบสร้างเอง และแบบ ป. 1โรงเรียนบ้านยางงาม ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
16920 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จ้านวน 2 หลัง พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ผนังก่อคอนกรีตบล็อค เปลี่ยนประตู หน้าต่าง
แผงลวดตาข่าย ทาสีโรงเรียนวัดเกาะลอย ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง
16921 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน ผิวทางลาดยาง หนา 5 ซม.โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ ต.กระแสบน อ.แกลง
จ.ระยอง
16922 ทาสีหอ้ งเรียน ห้องสมุด รั้วโรงเรียนบ้านเขาช่องลม ต.ช้าฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
16923 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ
ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
16924 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วลวดตาข่ายฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนวัดชากมะกรูด ต.กร่้า อ.แกลง จ.ระยอง
16925 ทาสีรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านมาบช้างนอน ต.น้้าเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
16926 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วโรงเรียนโรงเรียนวัดพลงไสว ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
16927 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ห้องเรียนอาคารเรียน แบบ สปช. 103/26 พืน้ ส้าเร็จรูป คอนกรีตทับ้ หน้า ไม่รวมเหล็กหนา
ไม่น้อยกว่า 5 ซม. ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
16928 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ดพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวัดป่ายุบ ต.ป่ายุบ
ใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
16929 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเพือ่ สนับสนุนการเรียนDLTVและโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวัดกองดิน ต.กองดิน อ.แกลง
จ.ระยอง
16930 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ อบจ. ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม ต.พลงตา
เอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
16931 ปรับปรุงซ่อมแซมมณฑปหอพระพุทธชินราช ประจ้าโรงเรียนโรงเรียนวัดเนินเขาดิน ต.ทุง่ ควายกิน อ.แกลง จ.
ระยอง

จานวนเงิน
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
200,000
150,000
200,000
91,600
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
132,000
150,000
130,000
100,000
150,000
200,000

หน ้าที่ 716

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(16932) 16932 ปรับปรุงซ่อมแซมรางน้้าและท่อรับน้้าฝน อาคารเรียนอาคารประกอบ จ้านวน 4 หลังโรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น ต.
ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
(16933) 16933 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านบึงตะกาด ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.
ระยอง
(16934) 16934 ทาสีอาคารเรียน แบบ 017โรงเรียนวัดเขากะโดน ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง
(16935) 16935 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องฝึกซ้อมดนตรีโรงเรียนวัดสุขไพรวัน ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
(16936) 16936 ก่อสร้างรั้วรอบโรงเรียนโรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
(16937) 16937 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว และ ทาสีโรงเรียนวัดชัฎใหญ่ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
(16938) 16938 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) ต.เกาะ
พลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
(16939) 16939 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูกระเบือ้ งพืน้ ติดบัวเชิงผนังโรงเรียนชุมชนวัดรางบัว (แหลม
ราษฎร์บ้ารุง) ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
(16940) 16940 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ข(สร้าง พ.ศ.2508และ2520) ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.
1 ข(สร้างพ.ศ.2520) ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน (ราษฎร์สามัคคึอุทศิ ) ต.คุ้งน้้าวน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

100,000

(16941) 16941 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก และอาคารแบบเขียนเอง ปูกระเบือ้ งพืน้ เจาะฝาผนัง ติดตั้งประตู
เลื่อนกระจกโรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บ้ารุง) ต.เจดีย์หกั อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
(16942) 16942 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ
(ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ) ปูกระเบือ้ งพืน้ ระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านหนองขาม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

132,000

(16943) 16943 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา รื้อถอนฝ้าเพดาน เปลี่ยนกระเบือ้ ง
หลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี เปลี่ยนบานประตูโรงเรียนบ้านเขาพระเอก ต.ทุง่ หลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
(16944) 16944 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 และลานอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนวัด
เกตุน้อย ต.คุ้งกระถิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
(16945) 16945 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม ต.เจดีย์หกั อ.เมืองราชบุรี จ.
ราชบุรี
(16946) 16946 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนวัดยางงาม ต.วัดยางงาม อ.ปากท่อ จ.
ราชบุรี
(16947) 16947 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ อบจ. เปลี่ยนไม้ฝาเฌอร่า เปลี่ยนบานประตู ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และ
อาคารประกอบ(โรงอาหาร) ระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านมณีลอย ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
(16948) 16948 ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการถมเพือ่ ปรับระดับ (ดิน) และปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้า
พร้อมบ่อพัก โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา ต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
(16949) 16949 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท้าผนังแผงเหล็กกั้นห้องครัวโรงเรียนบ้านหินสี ต.ยางหัก อ.ปาก
ท่อ จ.ราชบุรี
(16950) 16950 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านเขาถ่าน ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
(16951) 16951 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านหนองน้้าใส ต.ทุง่ หลวง อ.ปากท่อ
จ.ราชบุรี
(16952) 16952 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัด
หนองบัวค่าย ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
(16953) 16953 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารรัตนโกสินทร์สมโภชน์ และรั้วโรงเรียน ทาสีภายนอกโรงเรียนวัดปากท่อ (ปากท่อวิทยา
คาร) ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

99,600

150,000
100,000
200,000
100,000
100,000
146,000
150,000
100,000

150,000

96,000
83,900
99,000
78,000
100,000
147,300
150,000
100,000
100,000
110,600

หน ้าที่ 717

หน่วย : บาท

รายการ
(16954) 16954 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบแบบเขียนเอง กั้นผนัง เปลี่ยนประตู เปลี่ยนวงกบหน้าต่าง โรงเรียนวัดสูงเนิน
ราษฎรบ้ารุง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
(16955) 16955 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม รื้อถอนประตู พร้อมวงกบ ปรับพืน้ ที่ (หินคลุก) พร้อมบดอัด เทคอนกรีตโรงเรียน
ชุมชนวัดคูบวั ต.คูบวั อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
(16956) 16956 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 โครงสร้างหลังคา ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหม
ประชานุกูล) ต.ทุง่ หลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
(16957) 16957 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 รื้อฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดวันดาว ต.วันดาว อ.ปาก
ท่อ จ.ราชบุรี
(16958) 16958 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี ระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านพุบอนบน ต.
บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
(16959) 16959 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เทพืน้ ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านหนองโก ต .หนองพันจันทร์ อ.
บ้านคา จ.ราชบุรี
(16960) 16960 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) ต.
คูบวั อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
(16961) 16961 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 ทาสี ติดตาข่าย ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข ท้าลูกกรง
หน้าห้องเรียน ทาสีโรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟือ้ ราษฎร์บ้ารุง) ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
(16962) 16962 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคหกรรม แบบสร้างเอง เปลี่ยนประตูโรงเรียนวัดโพธิศรี ต.หนองกระทุม่ อ.ปากท่อ จ.
ราชบุรี
(16963) 16963 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านห้วยศาลา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
(16964) 16964 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก และ อาคารเรียนแบบสร้างเอง ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านท่ายาง ต .
ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
(16965) 16965 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4 ห้องเรียนแบบสร้างเอง รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสี
โรงเรียนบ้านไทรงาม ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
(16966) 16966 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 (2 หลัง) ขัดพืน้ ทายูริเทน เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
(16967) 16967 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ พ 017 พิเศษ และ ป.1 ก ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนวัดโพธิ์ดก ต.อ่างทอง อ.
เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
(16968) 16968 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตทางเข้าโรงเรียนโรงเรียนบ้านร่องเจริญ ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
(16969) 16969 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 และ อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียน
บ้านหนองศาลเจ้า ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
(16970) 16970 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ทาสีโรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) ต.เจดีย์หกั อ.
เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
(16971) 16971 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบ 205/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูกระเบือ้ งพืน้ เปลี่ยนฝ้าเพดาน โรงเรียน
บ้านพุเกตุ ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
(16972) 16972 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง
(หรีดศรัทธาฯ) ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
(16973) 16973 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ปูกระเบือ้ งพืนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี
จ.ราชบุรี
(16974) 16974 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบเขียนเอง 2 หลัง และ ส้วมแบบ สปช.601/26 เปลี่ยนโถส้วม แผงกั้นทีป่ สั สาวะ อ่าง
ล้างหน้า พร้อมเครื่องสุขภัณฑ์ เปลี่ยนประตู โรงเรียนน้้าตกห้วยสวนพลู ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

จานวนเงิน
62,600
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
147,500
99,300
100,000
144,000
78,000
92,000
145,600
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
300,000
145,000

หน ้าที่ 718

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(16975) 16975 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ประตูเหล็กม้วนโรงเรียนโรตารี่ 1
บ้านพุน้าร้อน (สาขาบ้านพุหนิ ) ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
(16976) 16976 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ปูกระเบือ้ งพืน้ ปรับปรุงเสาเหล็ก รื้อถอนวงกบหน้าต่าง - ประตู
เปลี่ยนวงกบหน้าต่าง - ประตู ทาสีโรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.
ราชบุรี

100,000

(16977) 16977 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/26 จ้านวน 3 หลัง เปลี่ยนโถนัง่ ราบ เดินท่อน้้าพร้อมติดตั้งก๊อกน้้า เดินท่อ
น้้าล้างโถส้วม เปลี่ยนประตู ปูกระเบือ้ งพืน้ เปลี่ยนโถปัสสาวะ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.
ราชบุรี

150,000

(16978) 16978 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 และ สปช.105/29 ติดแผงลวดตาข่ายโรงเรียนบ้านเบิกไพร ต.
เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
(16979) 16979 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียน
บ้านพุม่วงราษฎรบ้ารุง ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
(16980) 16980 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ซ่อมโครงหลังคา ฝ้าเพดาน ราวบันได โถส้วม ประตู ระบบ
ไฟฟ้า โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
(16981) 16981 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

150,000

(16982) 16982 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ปูกระเบือ้ งพืน้ ทาสี โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง ต.ด่าน
ทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
(16983) 16983 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 และ อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา
และ แผ่นสะท้อนความร้อนโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บ้ารุงเจริญธรรม ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
(16984) 16984 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 และ อาคารอเนกประสงค์แบบ 202/26 เปลี่ยนประตูเหล็กม้วน ปู
กระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนวัดพิบลู วนาราม ต.หนองกระทุม่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
(16985) 16985 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด ต .ปากช่อง อ.จอม
บึง จ.ราชบุรี
(16986) 16986 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบวันครู รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โครงสร้างหลังคา
โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว ) ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
(16987) 16987 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนฝ้า
เพดาน ทาสี โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
(16988) 16988 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านทุง่ กระถิน ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
(16989) 16989 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ และห้องน้้าอาคาร 2(ประถม) รื้อถอนฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้าเพดาน เทพืน้
ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
(16990) 16990 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุม (แบบสร้างเองทรงจั่ว) รื้อถอนกระเบือ้ งมุงหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา
ฝ้าเพดาน ปูกระเบือ้ งพืน้ ทาสี ระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านโป่ง ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
(16991) 16991 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนวัดห้วยไผ่ ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
(16992) 16992 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017/26 ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนวัดพเนินพลู ต.บางป่า อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

100,000

(16993) 16993 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 จ้านวน 2 หลัง ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
(16994) 16994 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ไม้ฝาโรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.
ราชบุรี
(16995) 16995 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข ทาสีโรงเรียนสีวะรา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

300,000

149,000

100,000
150,000
68,000

150,000
150,000
100,000
148,000
150,000
147,000
147,000
144,900
200,000
150,000

100,000
100,000

หน ้าที่ 719

หน่วย : บาท

รายการ
(16996) 16996 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพยาบาล และอาคารฝึกวิชาชีพแบบสร้างเอง ปูกระเบือ้ งพืน้ ทาสีโรงเรียนบ้านหนอง
ลังกา ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
(16997) 16997 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั้นอนุบาลแบบสร้างเอง รื้อฝ้าเพดาน รื้อกระจกหน้าต่าง เปลี่ยนฝ้าเพดาน ติด
กระจกหน้าต่าง ติดประตูกระจก ทาสี ปูกระเบือ้ งพืน้ ติดเหล็กดัดหน้าต่าง โรงเรียนบ้านหนองกระทุม่ ต.จอมบึง
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

จานวนเงิน
97,900
133,000

(16998) 16998 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ติดตั้งมุง้ ลวด ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ติด
หลังคากันสาดเมทัลชีทโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
(16999) 16999 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 รื้อถอนฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี โรงเรียนวัดปากช่อง
ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
(17000) 17000 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบเขียนเอง ปูกระเบือ้ งผนัง พืน้ เปลี่ยนโถนัง่ ยอง โถนัง่ ราบ อ่างล้างหน้า เปลียนประตู
กระเบือ้ งหลังคา ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/26 เปลี่ยนโถนัง่ ยอง โถนัง่ ราบ อ่างล้างหน้า ประตู
โรงเรียนบ้านท่ามะขาม ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

150,000

(17001) 17001 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนวัดน้้าพุ ต.น้้าพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
(17002) 17002 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 5 และ อาคารแปลกประชาการไฟฟ้าศรีสุวรรณ ปูกระเบือ้ งพืน้ ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารอเนกประสงค์ ปูตัวหนอน ปูกระเบือ้ งพืน้ ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอล โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลก
ประชาคาร) ต.พิกุลทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

150,000
150,000

(17003) 17003 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอล เทพืน้ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) ต.บางป่า อ.เมืองราชบุรี จ.
ราชบุรี
(17004) 17004 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบสร้างเอง รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา รื้อถอนโครงหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เท
พืน้ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านหัวเขาจีน ต .ห้วย
ยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

100,000

(17005) 17005 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสี โรงเรียนบ้านวังปลา ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
(17006) 17006 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ปูกระเบือ้ งพืน้ ก่อผนังโรงเรียนบ้านทุง่ แฝก ต .แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.
ราชบุรี
(17007) 17007 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ทาสีรั้วโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ
จ.ราชบุรี
(17008) 17008 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก รื้อเสา ซ่อมแซมเสา ทาสี ติดรางน้้าฝน โรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.ปาก
ช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
(17009) 17009 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก อาคารเรียนแบบ
สปช.102/26 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202 ระบบไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ติด
หลังคาเมทัลชีตโรงเรียนวัดเหนือวน ต.คุ้งน้้าวน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

100,000
150,000

(17010) 17010 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
(17011) 17011 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านบ่อหวี (กลุ่มนักข่าวหญิงสอง) ต.
ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
(17012) 17012 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ รบ.1362 และ รบ.1363 ขัดพืน้ ไม้ ทาสียูริเทน โรงเรียนวัดเกาะศาลพระ ต.
เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
(17013) 17013 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ทาสี ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนวัดสันติกา
ราม ต.ทุง่ หลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
(17014) 17014 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบสร้างเอง เปลี่ยนฝ้าเพดาน เทพืน้ เปลี่ยนหน้าต่าง ระบบไฟฟ้าโรงเรียนวัดยอด
สุวรรณคีรี ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

200,000
150,000

150,000
150,000

100,000

146,000
65,000
98,000

95,700
150,000
150,000

หน ้าที่ 720

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(17015) 17015 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปจ.(เดิม) ทาสีอาคาร ปรับปรุงห้องน้้า (ชาย) เปลี่ยนโถส้วม อ่างล้างหน้า ปูกระเบือ้ งพืน้
และผนัง ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ติดตั้งเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ และ ท้าตู้ติดผนังห้อง
นโยบายและแผนโรงเรียนสพป.ราชบุรี เขต 1 ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

300,000

(17016) 17016 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ทาสี ติดตั้งฝ้าเพดาน และแผงบังแดดโรงเรียนบ้านล้าพระ ต.บ้านคา
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
(17017) 17017 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคอมพิวเตอร์ และ อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนโครงหลังคาเหล็ก ทาสีเคลือบ ติดฉนวน
กันความร้อน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบเขียนเอง ทาสีโรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม ต.สามเรือน อ.
เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

150,000

(17018) 17018 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง ทาสีโรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) ต.อ่างทอง อ.เมือง
ราชบุรี จ.ราชบุรี
(17019) 17019 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 ทาสี ระบบไฟฟ้าโรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี ต.ห้วยไผ่ อ.
เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
(17020) 17020 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ปูกระเบือ้ งพืน้ และ ผนังโรงเรียนบ้านทุง่ แจง ต .แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.
ราชบุรี
(17021) 17021 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ปูกระเบือ้ งพืน้ และ ผนัง เปลี่ยนประตู โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ ต.
บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
(17022) 17022 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.017 และ อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ติดตั้งหน้าต่างโรงเรียนชุมชนวัดทุง่
หลวง ต.ทุง่ หลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
(17023) 17023 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/2526 ปูกระเบือ้ งพืน้ ทาสี โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม ต.
บ่อกระดาน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
(17024) 17024 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบสร้างเอง เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบถาวร ป.1 ก
ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
(17025) 17025 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก อาคารประกอบ และ บ้านพักครู เปลี่ยนรางน้้า ท่อรับน้้าฝน ฝ้าเพดาน
หน้าต่าง ประตู โถส้วม อ่างล้างหน้า ก๊อกน้้าโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

68,000

150,000

94,100
96,600
99,500
69,600
99,900
99,600
116,000

(17026) 17026 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด และทางเดินหน้าอาคาร ทุกฝาผนังห้อง บุฝาผนังห้อง ทาสี ปูกระเบือ้ งพืน้ เปลี่ยน
ประตู เทคอนกรีตเสริมเหล็กทางเท้าโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
(17027) 17027 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบกรมสามัญ รื้อถอนฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ฉาบปูนผนัง ทาสี
โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
(17028) 17028 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร และส้วม ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
(17029) 17029 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 หลัง ทาสีโรงเรียนวัดเขาปิน่ ทอง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
(17030) 17030 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนวัดหนองตาหลวง ต.หินกอง อ.เมือง
ราชบุรี จ.ราชบุรี
(17031) 17031 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีโรงเรียนวัดศาลเจ้า (เรือง เล็บครุฑ) ต.คุ้งกระถิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
(17032) 17032 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 ทาสีโรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

200,000

(17033) 17033 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนวัดเขาถ้า้ กุญชร ต .ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี จ.
ราชบุรี
(17034) 17034 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบสร้างเอง ติดตาข่ายกันนก ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านอ่างหิน ต .อ่างหิน อ.ปาก
ท่อ จ.ราชบุรี

100,000

150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000

82,300

หน ้าที่ 721

หน่วย : บาท

รายการ
(17035) 17035 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแตงอ่อนอุทศิ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม ต.เขาแร้ง อ.เมือง
ราชบุรี จ.ราชบุรี
(17036) 17036 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู รื้อไม้ฝา ติดไม้ฝาเฌอร่า เปลี่ยนประตู หน้าต่าง โรงเรียนบ้านสันดอน ต.แก้มอ้น อ.
จอมบึง จ.ราชบุรี
(17037) 17037 ปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารเรียนแบบ 105/29 และ โรงอาหาร ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ (บุญเหลือ
ประชาสงเคราะห์) ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
(17038) 17038 1.ประตูบานทึกไม้เนือ้ แข็ง 2. เหล็กดัดติดหน้าต่าง 3.ประตูเหล็กบานยืด 4. ประตูเหล็กม้วนโรงเรียนวัดสามัคคี
ธรรม ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี
(17039) 17039 อาคารเรียน ป.1 ก งานรื้อถอน รื้อวัสดุมุงหลังคา งานซ่อมแซม 1. เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา 2. ครอบสันโค้ง
ห้องสมุด(เขียนเอง) เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มโรงเรียนวัดเขาส้ม ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
(17040) 17040 งานซ่อม ทาสีน้าอะคริลิคโรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
(17041) 17041 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทศิ ) ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
(17042) 17042 ทาสีน้าอะคริลิคโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
(17043) 17043 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โรงเรียนวัดหุบมะกล่้า ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
(17044) 17044 เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนบ้านเนินม่วง(ประชาบ้ารุง) ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
(17045) 17045 เปลี่ยนพืน้ ผิวหินขัดโรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
(17046) 17046 ทาสีน้าอะคริลิคโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
(17047) 17047 อาคารโรงอาหาร เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหนองตาพุด ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
(17048) 17048 ห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดโพธิ์บลั ลังก์ ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
(17049) 17049 อาคารเรียนแบบสามัญ 216 ทาสีน้าอะคริลิคโรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) ต.หนองอ้อ อ.บ้าน
โป่ง จ.ราชบุรี
(17050) 17050 อาคารอเนกประสงค์ แบบกรมสามัญ 312 1. ท้าแผงลวดตาข่ายกันนก 2. เทคอนกรีตโรงเรียนวัดตาลเตี้ย ต.
ดอนใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
(17051) 17051 อาคารเรียนแบบวันครู งานรื้อถอน 1.รื้อวัสดุมุงหลังคา งานซ่อมแซม 1.เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนวัด
หลวง ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี
(17052) 17052 โรงอาหารแบบสร้างเอง เปลี่ยนฝ้ายิบซั่มโรงเรียนวัดดอนทราย ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
(17053) 17053 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 1. เปลี่ยนฝ้ายิปซั่ม 2. เปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ ง ห้องสมุดโรงเรียน 1.
เปลี่ยนหน้าต่าง 2.เปลี่ยนฝ้า โรงเรียนบ้านเขาแหลม ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
(17054) 17054 อาคารเรียนแบบ 017 ซ่อมหน้าต่าง อาคารเรียนแบบ 105/29 งานรื้อถอน รื้อวัสดุมุงหลังคา งานซ่อมแซม
เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
(17055) 17055 อาคารเรียน ซ่อมผนังยิปซั่ม อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ส้วม ซ่อมโถแบบนัง่ ราบโรงเรียนวัด
หนองปลาดุก ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
(17056) 17056 อาคารเรียนแบบ สพป.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดแก้วฟ้า ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
(17057) 17057 อาคารเรียน ซ่อมฝาไม้โรงเรียนวัดดอนสาลี ต.ดอนใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
(17058) 17058 อาคารเรียน ซ่อมฝาไม้โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์) ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี
(17059) 17059 อาคารเรียน ทาสีน้าอะคริลิคโรงเรียนวัดเหนือ ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
(17060) 17060 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดหนองม่วง ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี
(17061) 17061 อาคารเรียน 1. เปลี่ยนประตูเหล็กบานยืด 2. ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนชุมชนวัดก้าแพงใต้ (ก้าแพงสังฆรักษ์
วิทยา) ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
(17062) 17062 รื้อถอนฝ้า ซ่อมฝ้าเพดาน ทาสีอะคริลิคโรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

จานวนเงิน
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
197,000
200,000
150,000
149,800
150,000
150,000
150,000
51,200
150,000
148,800
98,500
100,000
150,000
150,000
142,600
98,600
146,300
100,000
100,000
97,800
100,000
145,000
99,700

หน ้าที่ 722

หน่วย : บาท

รายการ
(17063)
(17064)
(17065)
(17066)
(17067)
(17068)
(17069)
(17070)
(17071)
(17072)
(17073)
(17074)
(17075)
(17076)
(17077)
(17078)
(17079)
(17080)
(17081)
(17082)
(17083)
(17084)
(17085)
(17086)
(17087)
(17088)
(17089)
(17090)
(17091)
(17092)
(17093)
(17094)
(17095)

17063 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
17064 ซ่อมแซมฝ้ายิปซั่ม ทาสีน้าอะคริลิคโรงเรียนวัดอุบลวรรณา ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบุรี
17065 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดท่าเรือ ต.แพงพวย อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบุรี
17066 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสีน้าอะคริลิคโรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17067 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาลอนคู่โรงเรียนวัดปรกเจริญ ต.ตาหลวง อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบุรี
17068 ปูพนื้ กระเบือ้ ง พืน้ ปูน ซ่อมผนังไม้ เปลี่ยนกระเบือ้ งโรงเรียนวัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี) ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี
17069 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบอาคารเรียน 2/28 ซ่อมแซมส้วม ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียน 105/29โรงเรียนวัดไผ่สาม
เกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี) ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17070 ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดมาบแค ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17071 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสีน้าอะคริลิคโรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) ต.บางแพ อ.บางแพ จ.
ราชบุรี
17072 เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา เปลี่ยนฝ้าโรงเรียนวัดบ้านฆ้อง ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
17073 เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนฝ้า โรงเรียนบ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
17074 ซ่อมถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
17075 เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ โรงเรียนวัดใหม่สี่หมืน่ ต.สี่หมืน่ อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบุรี
17076 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล) ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17077 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดเขาขลุง ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17078 เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ปูพนื้ กระเบือ้ ง เทพืน้ คอนกรีต เปลี่ยนประตู โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ ต.สี่หมืน่ อ.ด้าเนิน
สะดวก จ.ราชบุรี
17079 ทาสีโรงเรียนวัดศรีประชุมชน ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
17080 ทาสีน้ามันโรงเรียนวัดล้าน้้า(กัลยาณราษฎร์บ้ารุง) ต.ดอนใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
17081 ซ่อมฝาไม้ยาง ทาสีน้ามันโรงเรียนวัดตาล ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17082 เปลี่ยนฝ้ายิปซั่ม เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17083 เปลี่ยนโถส้ม ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู PVCโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม ต.ด้าเนินสะดวก อ.ด้าเนิน
สะดวก จ.ราชบุรี
17084 ซ่อมฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี
17085 ซ่อมเครื่องเล่นพร้อมทาสี ปูกระเบือ้ งเคลือบ ซ่อมตาข่ายกันนก ซ่อมบ่อเล่นน้้าโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง (วัด
ปลักแรด) ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17086 ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดล้าพยอม ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17087 ท้าลวดตาข่าย โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี
17088 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดโกสินารายน์ ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17089 เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) ต.คลองตาคด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
17090 เปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์ ทาสีฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี
17091 เปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ งโรงเรียนวัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
17092 ซ่อมฝ้าเพดาน ประตูหอ้ งเรียน โรงเรียนวัดช่องพราน ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
17093 เปลี่ยนผนังส้าเร็จรูป รางน้้า ทาสีพลาสติกโรงเรียนบ้านกุ่ม ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
17094 ทาสีน้าอะคริลิคโรงเรียนวัดดอนเซ่ง ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
17095 ซ่อมฝ้ายิปซั่ม ทาสี โรงเรียนวัดดอนกระเบือ้ ง(ดอนกระเบือ้ งราษฎร์บ้ารุง) ต.ดอนกระเบือ้ ง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

จานวนเงิน
99,900
150,000
150,000
149,500
100,000
149,000
150,000
150,000
149,300
150,000
100,000
100,000
100,000
149,500
127,000
100,000
98,400
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
99,800
99,700
150,000
100,000
200,000
100,000
149,000
100,000
99,900
150,000

หน ้าที่ 723

หน่วย : บาท

รายการ
(17096) 17096 ก่อผนังส้วม ปูกระเบือ้ ง ทาสี เปลี่ยนประตู หน้าต่าง โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) ต.คลองตาคต
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
(17097) 17097 เปลี่ยนประตูส้วม ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงอาหาร เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนวัดมณีโชติ (เทียมประชานุ
เคราะห์) ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
(17098) 17098 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์) ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
(17099) 17099 เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ รางน้้า อ่างล้างมือ ปูกระเบือ้ ง ซ่อมเสาคอนกรีต ซ่อมผนัง ทาสี เทพืน้ โรงเรียนวัด
สร้อยฟ้า ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
(17100) 17100 ซ่อมฝ้าฉาบเรียบ ทาสีรั้วโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
(17101) 17101 ปูกระเบือ้ งเคลือบ ปูพนื้ ตัวหนอนทางเท้า ซ่อมฝ้าโรงเรียนวัดเขาพระ ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
(17102) 17102 ติดตั้งเหล็กดัด ทาสีน้าอะคริลิคโรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี) ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
(17103)
(17104)
(17105)
(17106)
(17107)
(17108)
(17109)
(17110)
(17111)
(17112)
(17113)
(17114)
(17115)
(17116)
(17117)
(17118)
(17119)
(17120)
(17121)
(17122)
(17123)
(17124)
(17125)

17103 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดหนองอ้อ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
17104 เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนวัดหนองกลางดง ต.ช้าแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
17105 ทาสีน้ามันโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม ต.แพงพวย อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบุรี
17106 เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งาม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
17107 ซ่อมฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโป่งยอ(จ้าเริญ โฆสิตกุล) ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17108 ซ่อมประตู ทาสี ประตูเหล็กม้วน เปลี่ยนกระเบือ้ งโรงเรียนวัดหุบกระทิง ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17109 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดหนองมะค่า ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
17110 ซ่อมฝา ทาสี ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดบัวงาม ต.บัวงาม อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบุรี
17111 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนฝ้าโรงเรียนวัดโคกทอง ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
17112 ทาสี เปลี่ยนประตูบานทึก เปลี่ยนฝ้า ปูกระเบือ้ ง เปลื่อนกระเบือ้ งมุงหลังคา โรงเรียนวัดบึงกระจับ (รัฐประชา
ตันติธนานนท์) ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17113 ซ่อมฝ้า ทาสี โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17114 ทาสีโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ต.ดอนไผ่ อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบุรี
17115 เปลี่ยนฝ้า ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17116 ซ่อมหน้าต่าง ประตู ฝ้ายิปซั่ม โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
17117 ซ่อมประตู ตีฝ้า ทาสีโรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17118 ซ่อมฝ้าเพดานโรงเรียนวัดหัวหิน ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17119 ซ่อมฝา ทาสี ซ่อมตอม่อโรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล) ต.บัวงาม อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบุรี
17120 ซ่อมฝ้าเพดาน ฝาไม้ โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบุรี
17121 ซ่อมประตูเหล็กดัด ประตูเหล็กยืด ทาสีโรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
17122 ทาสีน้าอะคริลิคโรงเรียนวัดแหลมทอง ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
17123 เปลี่ยนกระเบือ้ งส้วม เปลียนโถ ทาสี ก่อผนัง เปลี่ยนประตู เทคอนกรีต ปูกระเบือ้ ง ฝ้ากระเบือ้ ง รางน้้าฝน
กระเบือ้ งลอนคู่ โรงเรียนวัดหัวโพ ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
17124 ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านรางสีหมอก ต.ท่านัด อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบุรี
17125 พืน้ ผิวหินขัด รื้อถอนพืน้ ส้าเร็จรูปโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) ต.ท่านัด อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบุรี

(17126) 17126 เปลี่ยนฝาไม้ส้าเร็จรูป ทาสี เปลี่ยนประตูบานทึบโรงเรียนบ้านดอนฟักทอง ต.ขุนพิทกั ษ์ อ.ด้าเนินสะดวก จ.
ราชบุรี
(17127) 17127 เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ต .ช้าแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
(17128) 17128 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
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จานวนเงิน

(17129) 17129 รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
(17130) 17130 งานฝ้าฉาบเรียบ ประตู หน้าต่าง ปรับปรุงผนังคอนกรีต ทาสีโรงเรียนวัดบ้านใหม่ ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี
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(17159)
(17160)
(17161)

17131 ทาสีน้ามันโรงเรียนบ้านดอนไผ่ ต.ดอนไผ่ อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบุรี
17132 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์) ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17133 ซ่อมรั้วโรงเรียน และห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดสนามชัย ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
17134 ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านหนองใยบัว ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
17135 งานรื้อถอน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17136 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17137 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนฝ้ายิบซั่มบอร์ดโรงเรียนวัดนางแก้ว ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
17138 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บ้ารุง) ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17139 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสีโรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17140 ซ่อมฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนอนุบาลโพธาราม ฯ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
17141 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดม่วง ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17142 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดระฆังทอง ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
17143 ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนวัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์) ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17144 เปลี่ยนประตูบานทึบ ซ่อมหลังคาทางเดินระหว่างอาคารโรงเรียนธรรมาธิปไตย ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.
ราชบุรี
17145 เปลี่ยนพืน้ ไม้โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี
17146 รื้อและเปล่ยนประตูกระจกบานเลื่อนโรงเรียนบ้านหนองกวาง ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
17147 ซ่อมฝา เทพืน้ โรงเรียนวัดสิดาราม ต.แพงพวย อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบุรี
17148 เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บ้ารุง) ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
17149 เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17150 ทาสีโรงเรียนวัดโชติทายการาม ต.ด้าเนินสะดวก อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบุรี
17151 รื้อถอนพืน้ ไม้ หลังคา ซ่อมพืน้ ไม้ ซ่อมหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว ต.แพงพวย อ.
ด้าเนินสะดวก จ.ราชบุรี
17152 ทาสีโรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17153 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ โรงเรียนวัดหนองประทุน ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17154 ซ่อมส้วม เปลี่ยนกระเบือ้ ง เทพืน้ ทางเท้า ซ่อมผนัง ซ่อมโถปัสสาวะ เทคอนกรีตโรงเรียนวัดตาผา ต .นครชุมน์
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17155 เปลี่ยนฝ้ายิปซั่ม ทาสี ซ่อมแซมทีล่ ้างหน้าห้องส้วมโรงเรียนวัดบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
17156 เปลี่ยนผนังโรงเรียนอนุบาลด้าเนินสะดวก(วัดโคกบ้ารุงฯ ต.ดอนกรวย อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบุรี
17157 เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนวัดบัวงาม ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17158 ถมดิน เทคอนกรีตโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 ต.ดอนคลัง อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบุรี
17159 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนผนังไม้โรงเรียนวัดสนามไชย ต.ดอนกรวย อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบุรี
17160 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดสัมมาราม ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17161 ซ่อมฝาไม้ เปลี่ยนผนังกระเบือ้ ง เปลี่ยนบานหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองครึม ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

(17162) 17162 ทาสีโรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
(17163) 17163 ซ่อมผนัง ประตูเหล็กม้วนบานทึบโรงเรียนบ้านหาดส้าราญ มิตรภาพที่207 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

100,000
150,000
150,000
149,900
150,000
53,400
99,000
150,000
52,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 725

หน่วย : บาท

รายการ
(17164)
(17165)
(17166)
(17167)
(17168)
(17169)
(17170)
(17171)
(17172)
(17173)
(17174)
(17175)
(17176)
(17177)
(17178)
(17179)
(17180)
(17181)
(17182)
(17183)
(17184)
(17185)
(17186)

17164 เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา เปลี่ยนฝ้ายิปซั่ม ทาสีโรงเรียนวัดชาวเหนือ ต.บ้านไร่ อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบุรี
17165 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทศิ ) ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
17166 เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดบ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบุรี
17167 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนวัดเขาแจง ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17168 ทาสี เปลี่ยนพืน้ ไม้โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
17169 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดแก้ว (รัตนบินวิทยาคาร) ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี
17170 ท้าพืน้ หินขัดโรงเรียนวัดดีบอน ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
17171 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดสระสี่มุม ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17172 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดยางหัก ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17173 ทาสีโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
17174 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองคา ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17175 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17176 ทาสีโรงเรียนวัดบางลาน ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
17177 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้้าขาว) ต.ดอนกระเบือ้ ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17178 เปลี่ยนกระจก ผ้าม่าน ประตูโรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17179 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17180 ทาสีโรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) ต.ดอนใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
17181 เปลี่ยนฝ้ายิปซั่ม ประตูเหล็กดัดโรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบุรี
17182 ซ่อมแซมลาน ค.ส.ล.โรงเรียนวัดอัมพวนาราม ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17183 ทาสีโรงเรียนวัดดอนพรม ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี
17184 ปรับปรุงห้องเก็บเอกสารของทางราชการโรงเรียนสพป.ราชบุรี เขต 2 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
17185 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ บริเวณโดยรอบอาคารโรงเรียนสพป.ลพบุรี เขต 1 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
17186 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนปฐมวัย เปลี่ยนพืน้ ไม้ ทาสีโรงเรียนบ้านหนองส้าโรง ต.สะแกราบ อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี

(17187) 17187 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดคุ้งนาบุญ ต.สี่คลอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
(17188) 17188 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้า ทาสีโรงเรียนวัดเขาหนีบ ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.
ลพบุรี
(17189) 17189 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน/ห้องคอมพิวเตอร์ /ห้องพักครู ปรับพืน้ โรงเรียนวัดดงพลับ ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.
ลพบุรี
(17190) 17190 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด เปลี่ยนประตู หน้าต่าง มือจับโรงเรียนวัดหนองคู ต.ห้วยโป่ง อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี
(17191) 17191 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุดเปลี่ยนฝ้า ทาสีโรงเรียนวัดท่าช้าง ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
(17192) 17192 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ต.ทะเลชุบศร อ.
เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
(17193) 17193 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
(17194) 17194 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีโรงเรียนบ้านวังเพลิง ต.วังเพลิง อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี
(17195) 17195 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้า หน้าต่าง ประตู ทาสี โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ ต.ป่าตาล
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
(17196) 17196 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนโคกส้าโรง ต.โคกส้าโรง อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี
(17197) 17197 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคาร 2 หลังโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด ต.เพนียด อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี
(17198) 17198 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
(17199) 17199 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

จานวนเงิน
200,000
150,000
150,000
98,000
87,000
100,000
99,800
98,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
99,900
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
300,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
200,000
200,000
200,000
200,000
150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 726

หน่วย : บาท

รายการ
(17200)
(17201)
(17202)
(17203)
(17204)

จานวนเงิน

17200 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม เปลี่ยนโถส้วม ปูพนื้ ทาสีโรงเรียนบ้านเขาทับควาย ต.ห้วยโป่ง อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี
17201 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกตูม ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
17202 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา ทาสีโรงเรียนวัดสะแกราบ ต.สะแกราบ อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี
17203 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
17204 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสี ปูพนื้ โรงเรียนพิบลู สงเคราะห์ 1 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง
ลพบุรี จ.ลพบุรี
(17205) 17205 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนบานอลูมิเนียม กระเบือ้ งโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
(17206) 17206 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า ต.เพนียด อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

(17207)
(17208)
(17209)
(17210)
(17211)

17207 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดถนนแค ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
17208 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคารภายนอกโรงเรียนวัดหัวส้าโรง ต.หัวส้าโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
17209 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
17210 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ เทพืน้ ปูนชั้นล่างโรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร ต.หัวส้าโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
17211 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนวงกบ หน้าต่าง ปูพนื้ ทาสีโรงเรียนวัดบ้านดาบ ต.โก่งธนู3 อ.เมืองลพบุรี จ.
ลพบุรี
(17212) 17212 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนวงกบ หน้าต่าง ปูพนื้ ทาสีโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ด้าริบ้ารุง) ต.
โคกกะเทียม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
(17213) 17213 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนฝ้า ปูพนื้ โรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) ต.พรหมาสตร์ อ.
เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
(17214) 17214 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ติดแผงบังแดด ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดใดใหญ่ ต .ดอนโพธิ์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

(17215) 17215 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศิลป /อาคารเพาะเห็ด เปลี่ยนหลังคา ประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านสระเตย ต.หนอง
ทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
(17216) 17216 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ฝ้าโรงเรียนวัดบางพึง่ ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
(17217) 17217 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.
ลพบุรี
(17218) 17218 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ส้วม ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนวัดใหม่จ้าปาทอง ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง
ลพบุรี จ.ลพบุรี
(17219) 17219 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา บันไดโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ ต.เชียงงา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
(17220) 17220 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนวัดเทพอ้าไพ ต.บางขาม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
(17221) 17221 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง ต .วังขอนขว้ง อ.โคกส้าโรง
จ.ลพบุรี
(17222) 17222 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนบานประตู ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ ต.เขาพระ
งาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
(17223) 17223 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสี และท้ารางระบายน้้าโรงเรียนบ้านหลุมข้าว ต.หลุมข้าว อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี

150,000

(17224)
(17225)
(17226)
(17227)

150,000
150,000
150,000
150,000

17224 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนวัดยวด ต .หัวส้าโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
17225 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดโบสถ์ ต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
17226 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคา ฝ้าโรงเรียนวัดไผ่แตร ต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
17227 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี
จ.ลพบุรี

150,000
150,000

150,000
150,000
150,000

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 727

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(17228) 17228 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดดงสวอง ต .เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
(17229) 17229 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนประตู วงกบ ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองถ้า้ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง
ลพบุรี จ.ลพบุรี
(17230) 17230 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งชั้นล่างโรงเรียนบ้านวังจั่น ต.วังจั่น อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี
(17231) 17231 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
(17232) 17232 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคารไม้ อาคารปูนโรงเรียนบ้านวังไผ่ ต.ดงมะรุม อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี
(17233) 17233 ปรับปรุงซ่อมแซมพิเศษ เปลี่ยนฝ้า ทาสีโรงเรียนพิบลู ปัทมาคม ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
(17234) 17234 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา ประตู แผงกันแดดโรงเรียนวัดหนองกระเบียน ต.หนองกระเบียน
อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
(17235) 17235 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม เปลี่ยนหลังคา ประตู ปูพนื้ โรงเรียนวัดดงน้อย ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
(17236) 17236 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดสนามไชย ต .โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
(17237) 17237 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีพนื้ ภายนอก ภายในโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 ต.วังเพลิง อ.โคก
ส้าโรง จ.ลพบุรี
(17238) 17238 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม ปูพนื้ กระเบือ้ ง และเปลี่ยนฝ้าโรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

150,000
150,000

(17239) 17239 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้า ประตู หน้าต่าง หลังคาโรงเรียนวัดห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.โคกส้าโรง จ.
ลพบุรี
(17240) 17240 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนปรับทางเท้า บันไดโรงเรียนชุมชนต้าบลหินปัก ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
(17241) 17241 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดสะพานคง ต.สะแกราบ อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี
(17242) 17242 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ปรับปรุงฝ้าโรงเรียนวัดคลองเม่า ต.โคกสลุด อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
(17243) 17243 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/ อาคารอเนกประสงค์ ทาสีโรงเรียนบ้านดอนดึง ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
(17244) 17244 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าโรงเรียนวัดธรรมิการาม ต.บางขาม-บางกะเพรียง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

150,000

(17245) 17245 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีน้ามันภายนอกโรงเรียนวัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
(17246) 17246 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนก ประสงค์ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านตะกุดหว้า ต.ดงมะรุม อ.โคกส้าโรง
จ.ลพบุรี
(17247) 17247 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม เปลี่ยนโถ อ่างล้างหน้า ทาสีโรงเรียนวัดเกตุ ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
(17248) 17248 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

100,000
100,000

(17249) 17249 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนพืน้ ไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านท่าม่วง ต.หนองแขม อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี
(17250) 17250 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดหนองเมือง ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

100,000
100,000

(17251) 17251 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านดงมะรุม ต.ดงมะรุม อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี
(17252) 17252 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้ายิบซั่มบอร์ดโรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร ต.ตะลุง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
(17253) 17253 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคารภายนอก ภายในโรงเรียนบ้านเขาดิน ต.คลองเกตุ อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี

100,000
100,000
100,000

(17254) 17254 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนบานประตู กุญแจลูกบิดโรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ อุปถัมภ์) ต.เขาสาม
ยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
(17255) 17255 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา บานเกร็ด โรงเรียนวัดถ้า้ ตะโก ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
(17256) 17256 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดหนองบัวขาว ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.
ลพบุรี

100,000

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

100,000
100,000

100,000
100,000

หน ้าที่ 728

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(17257) 17257 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนประตู ผนังไม้ ทาสีโรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น ต.วังเพลิง อ.โคกส้าโรง จ.
ลพบุรี
(17258) 17258 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ ง ฝ้า ทาสีโรงเรียนวัดท้องคุ้ง ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
(17259) 17259 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง บันได ทาสีโรงเรียนวัดบ่อเงิน ต .โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

100,000

(17260) 17260 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหน้าต่าง บานพับ ทาสีโรงเรียนวัดข่อยกลาง ต.บ้านข่อย อ.เมืองลพบุรี จ.
ลพบุรี
(17261) 17261 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสี ซ่อมแซมถนนโรงเรียนวัดห้วยแก้ว ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
(17262) 17262 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ติดตั้งตะแกรงลวดล้อมโรงอาหารโรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด ต .ท้ายตลาด อ.เมือง
ลพบุรี จ.ลพบุรี
(17263) 17263 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีน้ามัน ผนังกระเบือ้ งโรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
(17264) 17264 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนวัดโคกหม้อ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.
ลพบุรี
(17265) 17265 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้า ฝาโรงเรียนวัดสิงห์ทอง ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
(17266) 17266 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนวัดสระกระเบีอ้ ง ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
(17267) 17267 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสี พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดมหาสอน 'ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์' ต.มหาสอน อ.
บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
(17268) 17268 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสี พืน้ ทางเท้าโรงเรียนวัดป่ากล้วย ต.ท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
(17269) 17269 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้า มุง้ ลวด บานอลูมิเนียมโรงเรียนวัดสระมะเกลือ ต.เขาสามยอด อ.เมือง
ลพบุรี จ.ลพบุรี
(17270) 17270 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดเขาวงกฎ ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
(17271) 17271 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีภายนอก ภายในโรงเรียนบ้านโป่งยอ ต .วังเพลิง อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี
(17272) 17272 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคลองเกตุ ต.คลองเกตุ อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี

100,000

(17273) 17273 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ท้ารางรับน้้าฝนและท่อรับน้้าฝนโรงเรียนบ้านหนองบัว ต .คลองเกตุ อ.โคกส้าโรง
จ.ลพบุรี
(17274) 17274 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน พืน้ ไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย ต.โคกตูม. อ.เมือง
ลพบุรี จ.ลพบุรี
(17275) 17275 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา ต.บางพึง่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
(17276) 17276 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้า หน้าต่าง บานพับโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) ต.เขา
พระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
(17277) 17277 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทุง่ ทอง ต .สะแกราบ อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี
(17278) 17278 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก ต .บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง
จ.ลพบุรี
(17279) 17279 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
(17280) 17280 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร เปลี่ยนเสา พืน้ ทาสีโรงเรียนบ้านหัวบึง ต .ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
(17281) 17281 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา ไม้ฝา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์) ต.บางงา อ.ท่า
วุ้ง จ.ลพบุรี
(17282) 17282 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองนางาม ต .ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
(17283) 17283 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เทพืน้ ทาสีโรงเรียนบ้านหัวดง ต.คลองเกตุ อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี

100,000

100,000
100,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 729

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(17284) 17284 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม เปลี่ยนโถส้วม วงกบ ประตู ทาสีโรงเรียนวัดหนองหอย ต.ห้วยโป่ง อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี

100,000

(17285)
(17286)
(17287)
(17288)
(17289)

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

(17290)
(17291)
(17292)
(17293)

17285 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดหนองคู ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
17286 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปรับปรุงพืน้ ทาสีโรงเรียนวัดทุง่ สิงห์โต ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
17287 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนฝ้า ประตู โรงเรียนบ้านพุม่วง ต.วังเพลิง อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี
17288 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีโรงเรียนบ้านกล้วย ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
17289 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนวัดยาง ณ รังสี ต.ตะลุง อ.เมืองลพบุรี จ.
ลพบุรี
17290 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ซ่อมหลังคา หน้าต่างโรงเรียนวัดมะค่า ต.หัวส้าโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
17291 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา ประตู บันได โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่
จ.ลพบุรี
17292 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา ประตู บันไดโรงเรียนวัดชีแวะ ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
17293 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนผนัง ประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดหนองหลวง ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

(17294)
(17295)
(17296)
(17297)
(17298)

100,000
100,000
100,000
100,000

17294 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนแผ่นฝาไม้ ผนังไม้โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ ต.ดอนโพธิ์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
17295 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้า ไม้ฝาโรงเรียนวัดหนองมน ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
17296 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนแผ่นฝาไม้ ผนังไม้โรงเรียนวัดใดยาว ต.ดอนโพธิ์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
17297 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.คลองเกตุ อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี
17298 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนประตูม้วน ผนังไม้อัดโรงเรียนบ้านเนินจันทร์ ต.ดงมะรุม อ.โคกส้าโรง จ.
ลพบุรี
(17299) 17299 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนบันได ลูกกรงบันไดโรงเรียนบ้านหนองปล้อง ต.เพนียด อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

(17300) 17300 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนไม้ฝา ทาสีโรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
(17301) 17301 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนวัดหนองกระเบือ้ ง ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.
ลพบุรี
(17302) 17302 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านดอนทอง ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
(17303) 17303 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.
ลพบุรี
(17304) 17304 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
(17305) 17305 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสี บันไดโรงเรียนวัดท้ายลาด ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
(17306) 17306 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดน้้าจั้น ต.ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
(17307) 17307 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร เปลี่ยนฝ้ายิบซั่มบอร์ดโรงเรียนวัดตะลุง ต.ตะลุง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
(17308) 17308 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีโรงเรียนวัดบางกะพี้ (พสกอ้ารุง) ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
(17309) 17309 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคาสังกะสีโรงเรียนท่าวุ้ง ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
(17310) 17310 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
(17311) 17311 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสี พืน้ คอนกรีตโรงเรียนวัดหนองน้้าทิพย์ ต.พุคา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
(17312) 17312 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนวัดหนองแขม ต.หนองแขม อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี
(17313) 17313 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน พืน้ ทาสี ผนัง /ส้วม เปลี่ยนหลังคา ประตูโรงเรียนวัดบ้านหมีใ่ หญ่ ต.โพนทอง อ.
บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
(17314) 17314 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดสัมพันธมิตร ต.ห้วยโป่ง อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(17315) 17315 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา ทาสี บันไดโรงเรียนวัดทุง่ ทะเลหญ้า ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

100,000

(17316) 17316 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน เปลี่ยนประตู กุญแจ ทาสีโรงเรียนบ้านชอนบอน ต.เกาะแก้ว อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี

100,000

(17317) 17317 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ผนังไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนวัดลาดสาลี่ ต.ลาดสาลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

100,000

(17318) 17318 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู กุญแจโรงเรียนบ้านหนองชนะชัย ต.เกาะแก้ว อ.โคก
ส้าโรง จ.ลพบุรี
(17319) 17319 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เทพืน้ คอนกรีต เปลี่ยนฝ้าโรงเรียนวัดใหม่ขุนนวน ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

100,000

(17320) 17320 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.
ลพบุรี
(17321) 17321 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ และถนนในโรงเรียนโรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก ต.ถลุงเหล็ก อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี
(17322) 17322 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ สนามโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองแขม ต.ท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
(17323) 17323 ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณหน้าห้องน้้าข้างอาคารอนุบาลโรงเรียนวัดท่าแค ต.ท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
(17324) 17324 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ สนามหน้าอาคารเรียนโรงเรียนโคกล้าพานวิทยา ต.โคกล้าพาน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
(17325) 17325 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเพือ่ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

150,000

(17326) 17326 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองแก ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
(17327) 17327 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ปูพนื้ โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
(17328) 17328 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหน้าอาคาร ปูบล็อค และขอบคันหินโรงเรียนวัดหนองปลิง ต.โคกกะเทียม อ.เมืองลพบุรี
จ.ลพบุรี
(17329) 17329 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหน้าอาคารเรียนโรงเรียนวัดบ้านลาด ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
(17330) 17330 ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดส้าราญ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
(17331) 17331 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านพรมทิน ต.หลุมข้าว อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี
(17332) 17332 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหน้าอาคารเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์) ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
(17333) 17333 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม ถมดินสนามโรงเรียนวัดหนองแก้ว ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
(17334) 17334 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนวัดวังหัวแหวน ต.เกาะแก้ว อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี
(17335) 17335 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ถนน ปูพนื้ คอนกรีตบล็อคโรงเรียนวัดท่าข้าม ต.ท้ายตลาด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
(17336) 17336 ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า ปูบล็อคทางเท้าโรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม ต .บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

150,000
100,000
100,000

(17337) 17337 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ หน้าอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดเทพกุญชรวราราม ต.พรหมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี
จ.ลพบุรี
(17338) 17338 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู เปลี่ยนหลังคา ไม้เชิงชาย ทาสีโรงเรียนวัดเขาสมอคอน ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.
ลพบุรี
(17339) 17339 ปรับปรุงซ่อมแซมทีจ่ อดรถจักรยานนักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินท์ ต.มุจลินท์ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
(17340) 17340 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางลี่ ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
(17341) 17341 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ทางเข้าห้องน้้า ถมดินปรับพืน้ ทีโ่ รงเรียนวัดหนองปลาดุก ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
(17342) 17342 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีต และทาสีโรงเรียนวัดซับเสือแมบ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
(17343) 17343 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถจักรยานนักเรียนโรงเรียนบ้านไทรย้อย ต.ดอนโพธิ์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
(17344) 17344 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ฉาบปูน ทาสีโรงเรียนวัดคงคาราม ต.หัวส้าโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
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หน่วย : บาท

รายการ
(17345)
(17346)
(17347)
(17348)
(17349)
(17350)
(17351)
(17352)
(17353)
(17354)
(17355)
(17356)
(17357)
(17358)
(17359)
(17360)
(17361)
(17362)
(17363)
(17364)
(17365)
(17366)

17345 ปรับปรุงซ่อมแซมถมดินสนามโรงเรียนบ้านกระเบากลัก ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
17346 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดตะเคียน ต.ท้ายตลาด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
17347 ปรับปรุงถนน คสล.โรงเรียนสพป.ลพบุรี เขต 2 ต.ล้านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
17348 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ
- เปลี่ยนพืน้ ห้อง ทาสีโรงเรียนบ้านหนองบง ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
17349 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 (2 หลัง)
- เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
17350 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 และบ้านพักภารโรง
- เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีฝ้า เทพืน้ ปูนโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
17351 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
- ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนช่องสาริกา ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
17352 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก. (2 หลัง)
- ทาสีโรงเรียนบ้านหนองประดู่ ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
17353 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ผิวจราจร
- ปรับผิวจราจร ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
17354 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 และ 105/26
- ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเหวตาบัว ต.เขาน้อย อ.ล้าสนธิ จ.ลพบุรี
17355 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ
- เปลี่ยนหน้าต่าง ประตู ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านเขารวก ต.เขารวก อ.ล้าสนธิ จ.ลพบุรี
17356 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล (2 หลัง)
- เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
17357 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช. 205/26
- เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านเกาะรัง ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
17358 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
- ปูพนื้ กระเบือ้ ง ปรับปรุงผิวจราจรโรงเรียนวัดด้ารงบุล ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
17359 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ก
- เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านซับจ้าปา ต.ซับจ้าปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
17360 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 (2 หลัง)
- เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านมะกอกหวาน ต.มะกอกหวาน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
17361 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
- เปลี่ยนฝ้า ก่อผนัง เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
17362 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 (2 หลัง)
- เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านมะนาวหวาน ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
17363 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ก
- ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ต.ล้าสนธิ อ.ล้าสนธิ จ.ลพบุรี
17364 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ
- ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
17365 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
- ทาสีโรงเรียนบ้านยางราก ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
17366 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/26
- เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

จานวนเงิน
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149,000
145,800
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
200,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
149,600
150,000

หน ้าที่ 732

หน่วย : บาท

รายการ
(17367) 17367 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1ฉ ห้องสมุด อเนกประสงค์
- ทาสีโรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
(17368) 17368 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 102/26
- เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านวังทอง ต.เขารวก อ.ล้าสนธิ จ.ลพบุรี
(17369) 17369 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
- ทาสีโรงเรียนบ้านโคกแสมสาร ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
(17370) 17370 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
- ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดหนองนา ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
(17371) 17371 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
- ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดหนองตามิง่ ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
(17372) 17372 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
- เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดโพธิ์งาม ต.หนองยายโฅ๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
(17373) 17373 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม
- ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านแหลมชนแดน ต.หนองมะค่า อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
(17374) 17374 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร
- เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
(17375) 17375 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ
- เปลี่ยนฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง เทพืน้ ปูนโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
(17376) 17376 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช. 203/26
- เปลี่ยนฝ้าเพดาน ติดตั้งทีก่ ันนกโรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
(17377) 17377 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
- ทาสีโรงเรียนบ้านท่าตะโก ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
(17378) 17378 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาล
- เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
(17379) 17379 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ
- เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านป่าเขว้า ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
(17380) 17380 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ และ สปช. 105/29
- เปลี่ยนหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านหนองเสมา ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
(17381) 17381 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
- ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
(17382) 17382 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ
- เปลี่ยนหลังคาสังกะสี รางน้้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
(17383) 17383 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ต.ท่าดินด้า อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
(17384) 17384 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ และรั้ว
- ทาสี ติดประตูเหล็กม้วน โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
(17385) 17385 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ข
- เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน รางน้้า ทาสีโรงเรียนวัดศิริบรรพต ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
(17386) 17386 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
- เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านล้าโกฎิทอง ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
(17387) 17387 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบ้านท่ามะกอก ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

จานวนเงิน
150,000
150,000
146,600
149,900
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
99,700

หน ้าที่ 733

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(17388) 17388 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ
- เปลี่ยนแผ่นบุผนัง ทาสีฝาห้อง เปลี่ยนแผ่นกันลมโรงเรียนบ้านเขาตะแคง ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

100,000

(17389) 17389 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
- เปลี่ยนกระจกหน้าต่างและพืน้ หน้าห้อง ซ่อมประตูโรงเรียนบ้านท่าดินด้า ต.ท่าดินด้า อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
(17390) 17390 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก
- ทาสีโรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง ต.ท่าดินด้า อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
(17391) 17391 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
- เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาโสม ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
(17392) 17392 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
- เปลี่ยนไม้ฝา ทาสี เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ก่อผนัง หลังคา โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.
ลพบุรี

150,000

(17393) 17393 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 และรั้วโรงเรียน
- เปลี่ยนประตู รางน้้า ทาสีโรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
(17394) 17394 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก
- เปลี่ยนกระจกโรงเรียนนิคมล้านารายณ์ ต.นิคมล้านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
(17395) 17395 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
- ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านไร่พฒ
ั นา ต.นิคมล้านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
(17396) 17396 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ
- เปลี่ยนประตู ทาสีโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ ต.นิคมล้านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
(17397) 17397 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ
- เปลี่ยนผนังไม้โรงเรียนบ้านบัวชุม ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
(17398) 17398 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ก
- เปลี่ยนหลังคา ประตู หน้าต่าง ฝาผนัง ทาสี กั้นห้องเรียนBBLโรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล
จ.ลพบุรี

100,000

(17399) 17399 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช. 202/26 - ก่อผนัง เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ประตู
โรงเรียนบ้านซับหินขวาง ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
(17400) 17400 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน
- เปลี่ยนลวดตาข่ายเหล็ก ทาสีโรงเรียนบ้านห้วยนา ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
(17401) 17401 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 และส้วม 4 หลัง
- เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านม่วงค่อม ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
(17402) 17402 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
- ปูพนื้ คอนกรีตบล็อคโรงเรียนอนุบาลล้านารายณ์ ต.ล้านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
(17403) 17403 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
(17404) 17404 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
- ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านซับไทร ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
(17405) 17405 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1ก
- ก่อผนัง เปลี่ยนหน้าต่าง ประตู ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดงน้อย ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
(17406) 17406 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร
- เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านทุง่ ตาแก้ว ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

150,000

100,000
100,000
100,000

150,000
100,000
100,000
150,000
100,000

100,000
150,000
200,000
150,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 734

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(17407) 17407 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
- ทาสีโรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
(17408) 17408 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 008
- เปลี่ยนฝาผนังกระจกโรงเรียนวัดโคกสลุง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
(17409) 17409 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ อาคารห้องสมุด
- เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง เสา เหล็กตัวซี พืน้ ปูน โรงเรียนบ้านเขาขวาง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
(17410) 17410 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
- ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
(17411) 17411 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
- ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีฝ้าเพดาน ทาสีฝาผนังโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
(17412) 17412 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์และส้วม
- ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา ต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
(17413) 17413 รับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงานแบบองค์การ
- เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง เชิงชายโรงเรียนบ้านดีลัง ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
(17414) 17414 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
- เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนพรหมรังษี ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
(17415) 17415 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
- เปลี่ยนหลังคา ไม้ยางโรงเรียนน้้าสุดวิไลประชาสรรค์ ต.น้้าสุด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
(17416) 17416 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 103/26
- เปลี่ยนหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านคลองสาริกา ต.น้้าสุด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
(17417) 17417 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
- ก่อผนัง ประตู หน้าต่าง ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

100,000

(17418) 17418 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
- ทาสีโรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
(17419) 17419 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ, อเนกประสงค์, บ้านพักครู
- เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง ประตู หน้าต่าง โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

100,000

(17420) 17420 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ
- ทาสีโรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
(17421) 17421 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ
- เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านซับโศก ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
(17422) 17422 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช. 202/26
- ติดตั้งประตูกระจก หน้าต่างกระจกโรงเรียนบ้านท่ากรวด ต.แก่งผักกูด อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
(17423) 17423 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 102/26 และ สปช. 103/26 - เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง ประตูโรงเรียนบ้าน
เนินทอง ต.แก่งผักกูด อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
(17424) 17424 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (3 หลัง)
- ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนผนัง ประตู ราวบันได แผงบังแดด ทาสีโรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ ต .ซับจ้าปา อ.
ท่าหลวง จ.ลพบุรี
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(17425) 17425 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด
- เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ต.ซับจ้าปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
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(17426) 17426 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีนย สปช. 103/26 และ สปช.105/29 - ทาสีโรงเรียนบ้านทะเลวังวัด ต.ทะเลวังวัด อ.
ท่าหลวง จ.ลพบุรี
(17427) 17427 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 และ สปช. 103/26 - เปลี่ยนฝ้าเพดาน เชิงชาย ปิดลอนกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านบ่อคู่ ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
(17428) 17428 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม และห้องอนุบาล
- เปลี่ยนหลังคา ประตู ทาสี สุขภัณฑ์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าหลวง ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
(17429) 17429 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
- ก่ออิฐบล็อก ปูพนื้ กระเบือ้ ง ประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
(17430) 17430 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ
- เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บ้ารุง ต.หัวล้า อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
(17431) 17431 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก , ป.1 ฉ และส้วม
- เปลี่ยนประตู สุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านทุง่ ดินแดง ต.หัวล้า อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
(17432) 17432 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/26 และ สปช.105/29 - ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหัวล้า ต.หัวล้า อ.
ท่าหลวง จ.ลพบุรี
(17433) 17433 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
- เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านทุง่ ท่าช้าง ต.ทุง่ ท่าช้าง อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
(17434) 17434 ปรับปรุงซ่อมแซมเรียน และอาคารอเนกประสงค์
- ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดงน้อย ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
(17435) 17435 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ
- เปลี่ยนฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านคลอง ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
(17436) 17436 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
- ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทะเลทอง ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
(17437) 17437 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29
- เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเขาราบ ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
(17438) 17438 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์
- เทพืน้ ปูนซีเมนต์โรงเรียนบ้านสระเพลง ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
(17439) 17439 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 102/26
- เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านพุกะชัด ต.วังทอง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
(17440) 17440 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- เทพืน้ ปูกระเบือ้ ง ก่อผนัง เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยสาราม ต.วังทอง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
(17441) 17441 ปรับปรุงซ่อมแซมลานธรรมะ
- ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านล้าโป่งเพชร ต.หนองมะค่า อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
(17442) 17442 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ
- เทพืน้ ปูกระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง ผนังคอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองมะค่า ต.หนองมะค่า อ.โคกเจริญ
จ.ลพบุรี

100,000

(17443) 17443 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
- ทาสีโรงเรียนบ้านกุดตาเพชร ต.กุดตาเพชร อ.ล้าสนธิ จ.ลพบุรี
(17444) 17444 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร
- กั้นผนังตาข่ายตะแกรงลวดโรงเรียนหมูบ่ า้ นป่าไม้ซับลังกา ต.กุดตาเพชร อ.ล้าสนธิ จ.ลพบุรี
(17445) 17445 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
- เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน ก่อฉาบโรงเรียนบ้านปรางค์น้อย ต.เขาน้อย อ.ล้าสนธิ จ.ลพบุรี
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รายการ
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(17446) 17446 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน
- ทาสีโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม ต.ซับสมบูรณ์ อ.ล้าสนธิ จ.ลพบุรี
(17447) 17447 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ก. และถนน
- เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง ทาสี ปรับปรุงถนนโรงเรียนอนุบาลอ้าเภอล้าสนธิ (บ้านหนองรี) ต.หนองรี อ.ล้าสนธิ
จ.ลพบุรี

150,000

(17448) 17448 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/26
- ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
(17449) 17449 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
- เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดงดินแดง ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
(17450) 17450 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ก
- เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
(17451) 17451 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 104/26
- เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองจาน ต.หัวล้า อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
(17452) 17452 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
- ทาสีโรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
(17453) 17453 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
- ติดช่องตาข่าย ซ่อมพืน้ เวที ปูพนื้ กระเบือ้ ง ซ่อมหลังคาโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ ต.หนองรี อ.
ล้าสนธิ จ.ลพบุรี

150,000

(17454) 17454 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 103
- เปลี่ยนพืน้ ไม้ ซ่อมหน้าต่าง ประตู ก่อผนังโรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
(17455) 17455 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29
- ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังแขม ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
(17456) 17456 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านแม่จาง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.
ล้าปาง
(17457) 17457 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนสบเมาะวิทยา ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ
จ.ล้าปาง
(17458) 17458 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนวัดท่าสี ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.
ล้าปาง
(17459) 17459 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนวัดบ้านแลง ต .บุญนาคพัฒนา อ.
เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง
(17460) 17460 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านปงวัง ต .พิชัย อ.เมืองล้าปาง จ.
ล้าปาง
(17461) 17461 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 ต.นิคมฯ
พัฒนา อ.เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง
(17462) 17462 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านสบค่อม ต.บ้านค่า อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง
(17463) 17463 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านยางอ้อย ต .เวียงตาล อ.ห้างฉัตร
จ.ล้าปาง
(17464) 17464 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านแม่อาง ต .บ้านแลง อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง
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(17465) 17465 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนวัดค่ากลาง ต.บ้านค่า อ.เมืองล้าปาง
จ.ล้าปาง
(17466) 17466 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านหัวทุง่ ต .บ้านแลง อ.เมืองล้าปาง
จ.ล้าปาง
(17467) 17467 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านวังตม ต .จางเหนือ อ.แม่เมาะ
จ.ล้าปาง
(17468) 17468 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านทาน ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.
ล้าปาง
(17469) 17469 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนวัดบ้านสัก ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง
(17470) 17470 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ ต .บ้านแลง อ.
เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง
(17471) 17471 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านสบเติ๋น ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.
ล้าปาง
(17472) 17472 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านท่าโทก ต .ทุง่ ฝาย อ.เมืองล้าปาง
จ.ล้าปาง
(17473) 17473 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนวัดพระเจ้านัง่ แท่น ต .กล้วยแพะ อ.
เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง
(17474) 17474 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านพระบาท ต.พระบาท อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง
(17475) 17475 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านทุง่ กล้วย ต .บานเอื้อม อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง
(17476) 17476 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านงิ้วงาม ต .แม่ตีบ อ.งาว จ.ล้าปาง

100,000

(17477) 17477 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านหลวงใต้ ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.
ล้าปาง
(17478) 17478 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านจ้าค่า ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง
(17479) 17479 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ต .ห้างฉัตร อ.ห้าง
ฉัตร จ.ล้าปาง
(17480) 17480 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านทุง่ ฝาย ต .ทุง่ ฝาย อ.เมืองล้าปาง
จ.ล้าปาง
(17481) 17481 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านแม่เฟือง ต .บ้านเอื้อม อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง
(17482) 17482 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านหมากหัววัง ต .บุญนาคพัมนา อ.
เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง
(17483) 17483 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนวัดทุง่ โจ้ ต.บ้านค่า อ.เมืองล้าปาง จ.
ล้าปาง
(17484) 17484 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนชุมชนบ้านสันก้าแพง ต.เมืองยาว อ.
ห้างฉัตร จ.ล้าปาง
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(17485) 17485 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนวัดบ้านฮ่อง ต .บ้านเอื้อม อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง
(17486) 17486 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา ต.บ้านแลง อ.
เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง
(17487) 17487 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ ต .จางเหนือ อ.แม่
เมาะ จ.ล้าปาง
(17488) 17488 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนวัดน้้าโท้ง ต .บ่อแฮ้ว อ.เมืองล้าปาง
จ.ล้าปาง
(17489) 17489 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนทุง่ ฝางวิทยา ต .บ้านค่า อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง
(17490) 17490 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านนาแช่ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.
ล้าปาง
(17491) 17491 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนวัดบ้านแขม ต .แม่เมาะ อ.แม่เมาะ
จ.ล้าปาง
(17492) 17492 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนวัดสบจาง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.
ล้าปาง
(17493) 17493 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 ต.นิคมน
พัฒนา อ.เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง
(17494) 17494 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนชุมชนบ้านทราย ต .เสด็จ อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง
(17495) 17495 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ต.แม่
เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล้าปาง
(17496) 17496 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอืนๆโรงเรียนบ้านบ่อห้อ ต .บ้านแหง อ.งาว จ.
ล้าปาง
(17497) 17497 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนา ต.แม่เมาะ อ.
แม่เมาะ จ.ล้าปาง
(17498) 17498 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านใหม่ ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ล้าปาง

100,000

(17499) 17499 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนพิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)
ต.พิชัย อ.เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง
(17500) 17500 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านจ้าปุย ต .บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.
ล้าปาง
(17501) 17501 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านบุญนาค ต .บุญนาคพัฒนา อ.
เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง
(17502) 17502 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านโป่งขวาก ต .แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.
ล้าปาง
(17503) 17503 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านสัน ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.
ล้าปาง
(17504) 17504 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านแม่ตีบ ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ล้าปาง
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(17505) 17505 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนชุมชนบ้านแหง ต .บ้านแหง อ.งาว
จ.ล้าปาง
(17506) 17506 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านปงสนุก ต .เวียงเหนือ อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง
(17507) 17507 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว ต .ห้างฉัตร อ.ห้าง
ฉัตร จ.ล้าปาง
(17508) 17508 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนทุง่ หนองขามวิทยา ต .หนองหล่ม อ.
ห้างฉัตร จ.ล้าปาง
(17509) 17509 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ต.บ้านเป้า อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง
(17510) 17510 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทติ ตานุกูล ต .หลวง
เหนือ อ.งาว จ.ล้าปาง
(17511) 17511 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านทุง่ ต .แม่ตีบ อ.งาว จ.ล้าปาง
(17512) 17512 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนวัดหลวงวิทยา ต .กล้วยแพะ อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง
(17513) 17513 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง ต .พระบาท อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง
(17514) 17514 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านปงแท่น ต .จางเหนือ อ.แม่เมาะ
จ.ล้าปาง
(17515) 17515 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนวัดต้นต้อง ต.พิชัย อ.เมืองล้าปาง จ.
ล้าปาง
(17516) 17516 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านนาสัก ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.
ล้าปาง
(17517) 17517 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านอ้อน ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ล้าปาง

100,000

(17518) 17518 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆโรงเรียนบ้านสบพลึง ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.
ล้าปาง
(17519) 17519 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านทุง่ หก ต .วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.
ล้าปาง
(17520) 17520 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านสันทราย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร
จ.ล้าปาง
(17521) 17521 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนอนุบาลล้าปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง
(17522) 17522 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ต.นาสัก อ.แม่
เมาะ จ.ล้าปาง
(17523) 17523 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง ต .นาสัก
อ.แม่เมาะ จ.ล้าปาง
(17524) 17524 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านแม่ส้าน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.
ล้าปาง
(17525) 17525 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนสบป้าดวิทยา ต .สบป้าด อ.แม่เมาะ
จ.ล้าปาง
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(17526) 17526 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนแม่แป้นวิทยา ต .นาแก อ.งาว จ.
ล้าปาง
(17527) 17527 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา ต.นาแก อ.งาว จ.ล้าปาง

100,000

(17528) 17528 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 ต.บ้านร้อง
อ.งาว จ.ล้าปาง
(17529) 17529 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว
ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ล้าปาง
(17530) 17530 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนผาแดงวิทยา ต .บ้านร้อง อ.งาว จ.
ล้าปาง
(17531) 17531 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.
ล้าปาง
(17532) 17532 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่ค้าหล้า
ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ล้าปาง
(17533) 17533 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านหวด ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ล้าปาง

100,000

(17534) 17534 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) ต.
บ้านหวด อ.งาว จ.ล้าปาง
(17535) 17535 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านปางหละ ต .บ้านหวด อ.งาว จ.
ล้าปาง
(17536) 17536 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านห้วยหก ต .บ้านอ้อน อ.งาว จ.
ล้าปาง
(17537) 17537 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านห้วยอูน ต .ปงเตา อ.งาว จ.ล้าปาง

150,000

(17538) 17538 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา ต.ปงเตา อ.งาว จ.
ล้าปาง
(17539) 17539 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ต.หลวง
เหนือ อ.งาว จ.ล้าปาง
(17540) 17540 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ต.ปง
ยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ล้าปาง
(17541) 17541 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านเหล่า ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.
ล้าปาง
(17542) 17542 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนเมืองยาววิทยา ต.เมืองยาง อ.ห้าง
ฉัตร จ.ล้าปาง
(17543) 17543 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านปันเต้า ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.
ล้าปาง
(17544) 17544 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย -ปางปง-ปางทราย
ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ล้าปาง
(17545) 17545 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านปันง้าว ต .ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร
จ.ล้าปาง
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หน ้าที่ 741

หน่วย : บาท

รายการ
(17546) 17546 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านกาศเมฆ ต .ชมพู อ.เมืองล้าปาง
จ.ล้าปาง
(17547) 17547 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า ต.ชมพู อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง
(17548) 17548 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ต .ชมพู อ.
เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง
(17549) 17549 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านส้าเภา ต.ปงแสนทอง อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง
(17550) 17550 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนอนุบาลเมืองล้าปาง (ธงชัยศึกษา) ต.
ต้นธงชัย อ.เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง
(17551) 17551 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนธงชัยวิทยา ต.ต้นธงช้ย อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง
(17552) 17552 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนวัดเสด็จ ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองล้าปาง
จ.ล้าปาง
(17553) 17553 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนวัดนาน้อย ต.ปงแสนทอง อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง
(17554) 17554 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านกาด ต .ปงแสนทอง อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง
(17555) 17555 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านทุง่ กู่ด้าย ต .ปงแสนทอง อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง
(17556) 17556 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง ต.ปงแสนทอง อ.
เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง
(17557) 17557 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านไร่ ต.พิชัย อ.เมืองล้าปาง จ.
ล้าปาง
(17558) 17558 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนชุมชนบ้านร้อง ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.
ล้าปาง
(17559) 17559 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนวัดหัวฝาย ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.
ล้าปาง
(17560) 17560 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านทรายมูล ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง
ล้าปาง จ.ล้าปาง
(17561) 17561 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านแม่กวัก ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.
ล้าปาง
(17562) 17562 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆโรงเรียนสพป.ล้าปาง เขต 1 ต.พิชัย อ.
เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง
(17563) 17563 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆโรงเรียนบ้านหัวทุง่ ต .แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.
ล้าปาง
(17564) 17564 อาคารห้องสมุด งานฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี งานประตูโรงเรียนบ้านท่าเกวียน ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.
ล้าปาง
(17565) 17565 อาคารห้องสมุด งานผนัง ก่อผนังเปลี่ยนบานประตู วงกบ หน้าต่าง งานปูพนื้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานหลังคาเปลี่ยน
กระเบือ้ ง ทาสี โรงเรียนบ้านแม่ทะ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง
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หน ้าที่ 742

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(17566) 17566 อาคารอเนกประสงค์หอ้ งสมุด เปลี่ยนหลังคา ครอบหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้าเพดาน โรงเรียนแม่
เชียงรายวิทยา ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ล้าปาง
(17567) 17567 อาคารเรียน สปช.105/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ครอบกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทุง่ ต๋้า ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม
จ.ล้าปาง
(17568) 17568 อาคารเรียนแบบ 008 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสองแควใต้ ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ล้าปาง
(17569) 17569 อาคารเรียน ป.1 ก งานผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านหัวน้้า ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ล้าปาง
(17570) 17570 ห้องเรียน งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหลวง ต .นาครัว อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง
(17571) 17571 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ เปลี่ยนครอบหลังคา รางน้้าสังกะสี โรงเรียนบ้านแม่
พริกบน ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ล้าปาง
(17572) 17572 อาคารอเนกประสงค์ ถมดิน เทคาน ค.ส.ล. เทพืน้ ค.ส.ล. ก่อผนัง ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ต.
เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง
(17573) 17573 อาคารเรียนแบบ 008 ทาสีโรงเรียนวัดหาดปูด่ ้าย ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ล้าปาง
(17574) 17574 อาคารเรียนแบบ สปช 102/26 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านแก่น ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ล้าปาง
(17575) 17575 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านสองแคว ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ล้าปาง
(17576) 17576 อาคารเรียน งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองถ้อย ต .นาครัว อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง
(17577) 17577 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ล้าปาง
(17578) 17578 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวังพร้าววิทยา ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ล้าปาง
(17579) 17579 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ครอบหลังคาโรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียง ต.สบปราบ อ.สบปราบ
จ.ล้าปาง
(17580) 17580 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านอุมลอง ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล้าปาง
(17581) 17581 อาคารเรียนแบบ ป.พิเศษ งานหลังคา รางน้้าสแตนเลส แผ่นยิปซั่มบอร์ดโรงเรียนบ้านหนอง ต.น้้าโจ้ อ.แม่ทะ จ.
ล้าปาง
(17582) 17582 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข งานผนัง เปลี่ยนไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ล้าปาง
(17583) 17583 อาคารเรียน งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานผนัง ทาสี ติดมุง้ ลวด กรอบอลูมิเนียมโรงเรียนวัดมะกอก -นาบัว ต.ไหล่
หิน อ.เกาะคา จ.ล้าปาง
(17584) 17584 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวัฒนา ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ล้าปาง
(17585) 17585 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ปูพนื้ กระเบื้อง
้ ทาสีโรงเรียนบ้านน้้าดิบ ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ล้าปาง
(17586) 17586 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านฮ่องห้า ต.น้้าโจ้ อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง
(17587) 17587 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารประกอบหอประชุม งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนผาปังวิทยา ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ล้าปาง
(17588) 17588 ห้องซ้อมดนตรี เปลี่ยนกระเบือ้ ง พืน้ ปูทรายปรับประดับขัดมัน ผนังคอนกรีต แผงลวดตาข่าย คร่าวท่อเหล็ก
เคลือบสังกะสี เปลี่ยนบานประตูวงกบ รั้ว รั้วมาตรฐานแบบลวดหนามโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา ต.เสริมซ้าย อ.
เสริมงาม จ.ล้าปาง

150,000

(17589)
(17590)
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(17592)

150,000
100,000
100,000
100,000

17589 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานผนัง ทาสีโรงเรียนศาลาวิทยา ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ล้าปาง
17590 ซ่อมถนน ถนน คสล.โรงเรียนบ้านเด่น ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ล้าปาง
17591 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านท่า ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ล้าปาง
17592 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานผนัง ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารแบบ ป.1 ข ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านน้้า
โจ้ ต.น้้าโจ้ อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง
(17593) 17593 อาคารห้องสมุด ปูพนื้ ไม้ปพู นื้ รามิเนต เปลี่ยนฝ้าเพดาน อาคารห้องประชุม ปูพนื้ ไม้ปพู นื้ รามิเนต เปลี่ยนหลังคา
เมทัลชีท เปลี่ยนฝ้าเพดานยิบซัมโรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ)์ ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ล้าปาง
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150,000

หน ้าที่ 743

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(17594) 17594 อาคารเรียนแบบ ป.1ก งานผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านเหล่ายาว ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง
(17595) 17595 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านเข้าซ้อน ต.ไหล่หนิ อ.เกาะคา จ.ล้าปาง
(17596) 17596 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนบานประตู ติดตั้งลูกบิด เปลี่ยนบานพับโรงเรียนนายางวิทยา ต.นายาง อ.
สบปราบ จ.ล้าปาง
(17597) 17597 อาคารเรียน 008/1/5 เปลี่ยนกระเบือ้ ง ครอบหลังคาโรงเรียนบ้านอุมลอง ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ล้าปาง
(17598) 17598 อาคารเรียนแบบ 105/26 งานพืน้ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกุ่มเนิง้ ใต้ ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ล้าปาง
(17599) 17599 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านแม่ปงุ ต.น้้าโจ้ อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง
(17600) 17600 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปลี่ยนกระเบือ้ ง ครอบหลังโรงเรียนวัดนาเอี้ยง ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง
(17601) 17601 อาคารเรียนแบบ 017 งานผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ล้าปาง
(17602) 17602 อาคารเรียนสลากกินแบ่งรัฐบาล และอาคารเรียน สปช. 102/26 ทาสีโรงเรียนไตรมิตรสามัคคี ต.นายาง อ.สบ
ปราบ จ.ล้าปาง
(17603) 17603 อาคารอเนกประสงค์ สปช. 206/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนล้อมแรดวิทยา ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล้าปาง
(17604) 17604 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข เปลี่ยนกระเบือ้ ง งานผนัง ทาสีโรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.
ล้าปาง
(17605) 17605 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนเสริมขวาวิทยา ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง
(17606) 17606 อาคารเรียนแบบ 017 เปลี่ยนหลังคา ครอบหลังคา งานผนัง ทาสีโรงเรียนสบต๋้าวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ต.นา
แก้ว อ.เกาะคา จ.ล้าปาง
(17607) 17607 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนกระเบือ้ ง ครอบหลังคาโรงเรียนอนุบาลสบปราบ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ล้าปาง

100,000
100,000
100,000

(17608) 17608 อาคารเรียนแบบ 105/26 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนแม่มอกวิทยา ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ล้าปาง
(17609) 17609 อาคารเรียน งานผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านนาคต ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง
(17610) 17610 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานเพดาน เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านปงหลวง ต .เสริมขวา อ.
เสริมงาม จ.ล้าปาง
(17611) 17611 อาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสีโรงเรียนบ้านดอนธรรม ต.ใหม่พฒ
ั นา อ.เกาะคา จ.ล้าปาง
(17612) 17612 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านวังยาว ต .แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ล้าปาง
(17613) 17613 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านสันป่าเปา ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง
(17614) 17614 อาคารอเนกประสงค์ เทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนา ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง
(17615) 17615 อาคารเรียนมัธยม งานหลังคา รางน้้าสังกะสี งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดนาแก้ว ต .นาแส่ง อ.เกาะคา จ.
ล้าปาง
(17616) 17616 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านปงกา ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ล้าปาง
(17617) 17617 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านแม่เติน ต .แม่ถอด อ.เถิน จ.ล้าปาง
(17618) 17618 อาคารเรียนแบบ 102/26 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านแม่ทาน ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง
(17619) 17619 อาคารเรียนแบบราษฎร ปูพนื้ กระเบือ้ ง กระเบือ้ งหลังคา ครอบหลังคา ทาสีโรงเรียนสันโป่งวิทยา ต .เสริมกลาง อ.
เสริมงาม จ.ล้าปาง
(17620) 17620 อาคารเรียนแบบ 008 งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ครอบหลังคาโรงเรียนบ้านไหล่หนิ ต.ไหล่หนิ อ.เกาะ
คา จ.ล้าปาง
(17621) 17621 อาคารเรียนแบบ สปช 205 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ล้าปาง
(17622) 17622 อาคารห้องสมุด งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ ง ครอบหลังคา งานเพดาน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี งานสถาปัตยกรรม
เปลี่ยนประตูเลื่อนคู่ หน้าต่าง กลอน มือจับ บานพับ ทาสี งานรื้อถอน รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา รื้อถอนบานประตู
โรงเรียนบ้านปางอ้า ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ล้าปาง
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รายการ

จานวนเงิน

(17623) 17623 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา งานผนัง ทาสีโรงเรียนกิ่วประชาวิทยา ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.
ล้าปาง
(17624) 17624 รั้ว ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบ๊อค ก่อผนังซีเมนต์โชว์แนวโรงเรียนบ้านแม่เลียง ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง
(17625) 17625 อาคารเรียนแบบ 105/26 งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ท่อเหล็ก ขอยึดกระเบือ้ ง ตะปูเกลียวยึดกระเบือ้ ง
โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุล้าปางหลวง ต.ล้าปางหลวง อ.เกาะคา จ.ล้าปาง
(17626) 17626 อาคารเรียน 008 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้้าโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ต.นาครัว
อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง
(17627) 17627 ทาสีรั้ว สนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ ขัดผิวพืน้ เดิม ทาสีโรงเรียนบ้านปงแพ่ง ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.
ล้าปาง
(17628) 17628 ส้วม เปลี่ยนหัวส้วม เดินท่อโสโครก ท่อน้้าดีโรงเรียนบ้านทุง่ ขาม ต.ใหม่พฒ
ั นา อ.เกาะคา จ.ล้าปาง
(17629) 17629 อาคารเรียน งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสมัย ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ล้าปาง
(17630) 17630 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานเพดาน เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านท่าช้าง ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ล้าปาง
(17631) 17631 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก งานผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านนาดง ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง
(17632) 17632 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ครอบหลังคาโรงเรียนวัดสบแม่ท้า ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.
ล้าปาง
(17633) 17633 อาคารเรียนแบบ สปช 104/26 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.
ล้าปาง
(17634) 17634 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ครอบหลังคาโรงเรียนบ้านหล่ายฮ่องปุ๊ ต.สบปราบ อ.สบปราบ
จ.ล้าปาง
(17635) 17635 อาคารแบ ป.1 ก เปลี่ยนหลังคา รางน้้าสังกะสีโรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ล้าปาง
(17636) 17636 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบอม ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง
(17637) 17637 บ้านพักครู งานพืน้ เทพืน้ คอนกรีต ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานผนัง เปลี่ยนประตู หน้าต่าง มุงลวด งานสุขภัณฑ์ เปลี่ยน
สายฉีดน้้า ฝักบัว อ่างล้างหน้า กระจกเงา ก๊อกน้้าโรงเรียนวัดสาแล ต.ทุง่ งาม อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง
(17638) 17638 อาคารเรียนแบบ สปช 102/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน งานผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย ต.แม่วะ อ.เถิน จ.
ล้าปาง
(17639) 17639 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปลี่ยนฝ้าเพดาน งานผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านใหม่ ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง
(17640) 17640 อาคารเรียนแบบ 008 เปลี่ยนหลังคา ครอบหลังคาโรงเรียนบ้านป่าตาล ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล้าปาง
(17641) 17641 อาคาเรียนแบบ ป.1 ก งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหลุก ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง
(17642) 17642 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ ง ครอบหลังคม งานเพดาน เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มโรงเรียน
แสลมวิทยา ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ล้าปาง
(17643) 17643 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนบานประตูกระจกโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง
(17644) 17644 อาคารเรียน งานผนัง เปลี่ยนไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านเหล่า ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล้าปาง
(17645) 17645 อาคารอแนกประสงค์ งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ ง ลานอเนกประสงค์ งานพืน้ ปูพนื้ งาน คสล .โรงเรียนป่าตัน
วิทยา ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง
(17646) 17646 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก แผงบังแดดคร่าวเหล็ก ห้องสมุด งานเพดาน ฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์ บ้านพักครู เปลี่ยนโถ
ส้วม งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ ฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์โรงเรียนบ้านนาโป่ง ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ล้าปาง
(17647) 17647 ห้องครัวโรงอาหาร งานปรับพืน้ คอนกรีต งานผนัง ก่ออิฐฉาบปูน งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู หน้าต่าง
ทาสี งานประปา เดินท่ออ่างล้างจาน เปลี่ยนอ่างล้างจานโรงเรียนบ้านสามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง
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(17648) 17648 อาคารเรียนแบบ 008 ฝาผนังเฉอร่า ทาสีโรงเรียนบ้านนาเบีย้ ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ล้าปาง
(17649) 17649 ซ่อมแซมถนน คสล. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง
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หน่วย : บาท

รายการ
(17650) 17650 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 ท่าสี เปลี่ยนประตู มือจับโรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ล้าปาง
(17651) 17651 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต.น้้าโจ้ อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง
(17652) 17652 อาคารห้องประชุม แบบ สปช 203/26 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนแม่พหุ อรบวิทยา ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.
ล้าปาง
(17653) 17653 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปลี่ยนกระเบือ้ ง งานผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านนากวาง ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง
(17654) 17654 อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ซ่อมแซมลวดตาข่ายโครงคร่าวท่อเหล็กโรงเรียนบ้านนาจะลา ต .เสริมซ้าย อ.
เสริมงาม จ.ล้าปาง
(17655) 17655 บ้านพักครู 2 หลัง งานผนัง เปลี่ยนผนังไม้อัด บานประตู วงกบ หน้าต่าง บานพับ ลูกบิด เทพืน้ คอนกรีต ก่อผนัง
คอนกรีตบล็อก โรงเรียนต้นธงวิทยา ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ล้าปาง
(17656) 17656 รั้ว ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล๊อกโรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล้าปาง
(17657) 17657 ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านผาแมว ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง
(17658) 17658 ้ว
รั้ ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล๊อคโรงเรียนบ้านโป่งน้้าร้อน ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง
(17659) 17659 ทาสีก้าแพงรั้ว ทาสีหอ้ งเรียนโรงเรียนบ้านจอมปิง ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ล้าปาง
(17660) 17660 รั้ว ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล๊อคโรงเรียนบ้านน้้าหลง ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ล้าปาง
(17661) 17661 รั้ว ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล็อคโรงเรียนบ้านหนองเตา ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล้าปาง
(17662) 17662 ถนน ซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบ้านเอียก-นาบง ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง
(17663) 17663 รั้ว ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล๊อคโรงเรียนบ้านท่าเวียง ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ล้าปาง
(17664) 17664 รั้ว ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตแบบโปร่งโรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด ต.ทุง่ งาม อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง
(17665) 17665 รั้ว ซ่อมแซมรั้ว ทาสีกันสนิม ทาสีน้ามัน อาคารเรียน งานผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านท่าผา ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.
ล้าปาง
(17666) 17666 รั้ว ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล๊อกโรงเรียนบ้านแม่กัวะ ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ล้าปาง
(17667) 17667 รั้ว ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล๊อกโรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ล้าปาง
(17668) 17668 ซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบ้านนาดู่ ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง
(17669) 17669 ซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ล้าปาง
(17670) 17670 รั้ว ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล๊อกโรงเรียนบ้านแม่ผึ้ง ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง
(17671) 17671 รั้ว ซ่อมแซมรั้ว ขูดลอกสี ทาสีโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ล้าปาง
(17672) 17672 รั้ว ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล๊อกโรงเรียนปางกุ่มวิทยา ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ล้าปาง
(17673) 17673 ซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง
(17674) 17674 ซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ต.ทุง่ งาม อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง
(17675) 17675 รั้ว ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล๊อกโรงเรียนบ้านแม่ปะ ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ล้าปาง
(17676) 17676 ซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง
(17677) 17677 รั้ว ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล๊อกโรงเรียนบ้านดอนไชย ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล้าปาง
(17678) 17678 รั้ว ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล๊อกโรงเรียนบ้านแม่ต๋้า ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง
(17679) 17679 ซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47(วัดนาเดา) ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง
(17680) 17680 ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ล้าปาง
(17681) 17681 ซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบ้านสะพานหิน ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ล้าปาง
(17682) 17682 อาคารเรียนแบบ 004 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ครอบหลังคา รางรินสังกะสีโรงเรียนบ้านเวียง ต.ล้อมแรด อ.เถิน
จ.ล้าปาง
(17683) 17683 งานรางระบายน้้า รางระบายน้้า คสล.โรงเรียนอนุบาลเกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ล้าปาง

จานวนเงิน
150,000
149,600
150,000
100,000
100,000
149,000
200,000
99,500
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
99,700
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
200,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
146,300
150,000
150,000
200,000

หน ้าที่ 746

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(17684) 17684 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปลี่ยนประตูมงุ้ ลวด บานมุง้ ลวด เทพืน้ คอนกรีต ติดกระจกช่องหน้าต่าง อาคาร
อเนกประสงค์ เปลี่ยนกระเบือ้ ง ครอบกระเบือ้ ง ประตู ส้วม 3 หลัง เปลี่ยนโถส้วม งานรั้ว ติดตาข่ายโรงเรียนศรี
ลังกาวิทยา ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง

150,000

(17685) 17685 ส้วม เทพืน้ คสล. เปลี่ยนหัวส้วม ปูพนื้ กระเบือ้ ง ติดกระจก อ่างล้างหน้า งานผนัง ฉาบปูนขัดมัน ทาสี เปลี่ยน
บานประตูไม้โรงเรียนเถิน-ท่าผา ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ล้าปาง
(17686) 17686 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ทาสีโรงเรียนบ้านนาต๋ม ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง
(17687) 17687 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ทาสี รั้ว ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล๊อกโรงเรียนบ้านก้อมหนองมุง ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.
ล้าปาง
(17688) 17688 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก ทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านมัว่ ต.ทุง่ งาม อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง
(17689) 17689 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ต.นาแก้ว อ.
เกาะคา จ.ล้าปาง
(17690) 17690 ซ่อมแซมห้องประชุม โรงเรียนสพป.ล้าปาง เขต 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ล้าปาง
(17691) 17691 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
300,000
100,000

โรงเรียนบ้านสบฟ้า ต.แจ้หม่ อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง
(17692) 17692 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.
ล้าปาง
(17693) 17693 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนทุง่ ฮั้ววิทยา ต.ทุง่ ฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง

150,000

(17694) 17694 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหนองนาว ต.แจ้หม่ อ.แจ้หม่ จ.
ล้าปาง
(17695) 17695 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านทุง่ ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง

100,000

(17696) 17696 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านทุง่ ปี้ ต.ทุง่ ฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง

100,000

(17697) 17697 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ ต.แจ้หม่ อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง

100,000

(17698) 17698 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านป่าเหมีย้ ง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน
จ.ล้าปาง
(17699) 17699 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านแม่ม่า ต.ทุง่ ฮั้ว 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 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
(17702) 17702 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านวังมน ต.ทุง่ ฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง
(17703) 17703 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนอนุบาลแจ้หม่ ต.แจ้หม่ อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง
(17704) 17704 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านสบลี ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง

100,000

150,000

100,000

100,000

100,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 747

หน่วย : บาท

รายการ
(17705) 17705 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง
(17706) 17706 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

จานวนเงิน
100,000
100,000

โรงเรียนบ้านช่อฟ้าสาขาบ้านแม่จอกฟ้า ต.ทุง่ ผึ่ง อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง
(17707) 17707 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
(17708) 17708 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านวังใหม่ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง
(17709) 17709 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านช่อฟ้า ต.ทุง่ ผึ่ง อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง

100,000

(17710) 17710 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านใหม่พฒ
ั นา ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
(17711) 17711 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านแม่หดี ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง
(17712) 17712 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านทุง่ ผึ้ง ต.ทุง่ ผึ่ง อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง
(17713) 17713 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านจ๋ง ต.ทุง่ กว๋าว อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
(17714) 17714 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนวังแก้ววิทยา ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง
(17715) 17715 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านทุง่ ฮ้าง ต.ทุง่ ผึ่ง อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง
(17716) 17716 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านทุง่ จี้ ต.ทุง่ กว๋าว อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
(17717) 17717 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านป่าแขม ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง
(17718) 17718 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ต.ทุง่ ผึ่ง อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง
(17719) 17719 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านทุง่ ปง ต.ทุง่ กว๋าว อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
(17720) 17720 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านแม่สุขใน ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง
(17721) 17721 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ต.ทุง่ ผึ้ง อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง
(17722) 17722 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านเฮี้ย ต.ทุง่ กว๋าว อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
(17723) 17723 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง
(17724) 17724 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนชุมชนบ้านสา ต.บ้านสา อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง

150,000

100,000
100,000

100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 748

หน่วย : บาท

รายการ
(17725) 17725 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนปลายนาวิทยา ต.ทุง่ กว๋าว อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
(17726) 17726 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านหัวทุง่ ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง
(17727) 17727 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านแป้น ต.บ้านสา อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง
(17728) 17728 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุง่ กว๋าว) ต.ทุง่ กว๋าว อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
(17729) 17729 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านแม่พริก ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง
(17730) 17730 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านสาแพะ ต.บ้านสา อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง
(17731) 17731 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านขอวิทยา ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
(17732) 17732 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านวังโป่ง ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง
(17733) 17733 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว ต.วิเชตนคร อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง
(17734) 17734 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านทุง่ สะแกง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
(17735) 17735 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านก่อ ต.วังทรายค้า อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง
(17736) 17736 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านเปียงใจ ต.ปงดอน อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง
(17737) 17737 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านทุง่ ส้าน ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
(17738) 17738 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านทุง่ ฮี ต.วังทรายค้า อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง
(17739) 17739 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านปางดะ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
(17740) 17740 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนวังทรายค้าวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ต.วังทรายค้า อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง
(17741) 17741 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านแม่ตา ต.ปงดอน อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง
(17742) 17742 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านป่าเหว ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
(17743) 17743 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านปงถ้า้ ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง
(17744) 17744 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง
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หน่วย : บาท

รายการ
(17745) 17745 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านม่วง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
(17746) 17746 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านเมืองตึง ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง
(17747) 17747 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านเลาสู ต.ปงดอน อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง
(17748) 17748 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านแม่กองปิน ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
(17749) 17749 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านแม่เย็น ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง
(17750) 17750 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านนางาม ต.เมืองมาย อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง
(17751) 17751 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านหนอง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
(17752) 17752 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนวังทองวิทยา ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง
(17753) 17753 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านแม่เบิน ต.เมืองมาย อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง
(17754) 17754 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
(17755) 17755 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง
(17756) 17756 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนไผ่งามวิทยา ต.เมืองมาย อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง
(17757) 17757 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านดอนไชย ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
(17758) 17758 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง
(17759) 17759 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนทุง่ คาวิทยา ต.แม่สุก อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง
(17760) 17760 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านทุง่ โป่ง ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
(17761) 17761 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านแม่สุก ต.แม่สุก อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง
(17762) 17762 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านน้้าจ้า ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
(17763) 17763 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านศรีบญ
ุ เรือง ต.แม่สุก อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง
(17764) 17764 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านแพะ ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง

จานวนเงิน
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 750
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รายการ
(17765) 17765 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านหนองกอก ต.แม่สุก อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง
(17766) 17766 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านทุง่ ข่วง ต.ล้าปาง-เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
(17767) 17767 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ต.แม่สุก อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง
(17768) 17768 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านกล้วย ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
(17769) 17769 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนผาช่อวิทยา ต.แม่สุก อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง
(17770) 17770 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านขาม ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
(17771) 17771 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านปงคอบ ต.วิเชตนคร อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง
(17772) 17772 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านสวนดอกค้า ต.วิเชตนคร อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง
(17773) 17773 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านนาไหม้ ต.เมืองมาย อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง
(17774) 17774 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านถ้า้ ต.ทุง่ กว๋าว อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
(17775) 17775 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง
(17776) 17776 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านต้นงุ้น ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
(17777) 17777 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านไร่ ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
(17778) 17778 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านหัวเมือง ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
(17779) 17779 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสันมะเกลือ ต.วิเชตนคร อ.แจ้หม่
จ.ล้าปาง
(17780) 17780 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ต.วิเชตนคร อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง
(17781) 17781 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปลี่ยนฝ้าเพดาน ก้าจัดปลวกโรงเรียนวัดช้างค้้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง
จ.ล้าพูน
(17782) 17782 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดฮ่องกอก ต.อุโมงค์ อ.เมือง
ล้าพูน จ.ล้าพูน
(17783) 17783 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ งานรื้อถอนวั
้
สดุมุงหลังครโรงเรียนวัด
บ้านเหล่า ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน
(17784) 17784 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนเชตวันหนองหมู ต.อุโมงค์ อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17785) 17785 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา ไม้เชิงชาย
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ต.เหมืองง่า อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
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100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 751

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(17786) 17786 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 ก มีมุข 4 ด้าน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดต้นโชค ต.เหมืองจี้ อ.เมือง
ล้าพูน จ.ล้าพูน
(17787) 17787 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยไฟ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน

100,000

(17788) 17788 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ก และแบบสร้างเอง ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดศรีบญ
ุ ชู -วังไฮ ต.เวียงยอง
อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17789) 17789 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โรงเรียนบ้านโทกน้้ากัด ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง
จ.ล้าพูน
(17790) 17790 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านป่าเส้า ต.อุโมงค์
อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17791) 17791 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ก ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดสะแล่ง ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน

100,000

(17792) 17792 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบคล้าย ป.1 ก รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนบ้าน
ศรีสุพรรณ ต.ประตูปา่ อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17793) 17793 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ ป1ก (ห้องสมุด)ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดทุง่ ยาว ต.ศรีบวั บาน อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน

100,000

(17794) 17794 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านกองงาม ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน
(17795) 17795 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน
(17796) 17796 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.109/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านศรีย้อย ต.ต้นธง อ.เมืองล้าพูน จ.
ล้าพูน
(17797) 17797 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานรื้อถอนฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านแพะยันต์
ดอยแช่ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ล้าพูน
(17798) 17798 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ก ผนังก่อคอนกรีต ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองผ้าขาว ต .น้้าดิบ
อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน
(17799) 17799 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง
ล้าพูน จ.ล้าพูน
(17800) 17800 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ก ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดบ้านม้า ต.ศรีบวั บาน อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน

100,000
100,000
150,000

(17801) 17801 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ก และอาคารเอนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดหนองเหียง ต .
หนองหนาม อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17802) 17802 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 004 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนอนุบาลเมืองล้าพูน ต.อุโมงค์ อ.เมืองล้าพูน จ.
ล้าพูน
(17803) 17803 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร แบบสร้างเอง ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหล่ายทา ต .ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.
ล้าพูน
(17804) 17804 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสะปุง๋ ต .ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน
(17805) 17805 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข และห้องส้วม ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดกู่เส้า ต.เหมืองจี้ อ.เมืองล้าพูน
จ.ล้าพูน
(17806) 17806 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา รื้อถอนวัสดุมุงหลังคาโรงเรียนบ้านหนอง
เกิด ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน
(17807) 17807 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านป่าซางน้อย ต.บ้านแป้น อ.เมือง
ล้าพูน จ.ล้าพูน

100,000

100,000

100,000
100,000
100,000

100,000

150,000
100,000
150,000
150,000

150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 752

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(17808) 17808 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี งานประตูหน้าต่างโรงเรียน
วัดบ้านเรือน ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน
(17809) 17809 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดน้้าพุ ต.ป่าสัก อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17810) 17810 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบปฏิรูป เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปูพนื้ เปลี่ยนประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านโป่งรู ต.นคร
เจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน
(17811) 17811 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ก และอาคารเอนกประสงค์ ทาสีโรงเรียนวัดสันต้นธง ต.ต้นธง อ.เมือง
ล้าพูน จ.ล้าพูน
(17812) 17812 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 งานรื้อถอนผนัง ผนังก่อคอนกรีตบล็อค ฉาบปูน ทาสีโรงเรียนวัดน้้าดิบ
ต.น้้าดิบ อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน
(17813) 17813 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสี เปลี่ยนบานหน้าต่างโรงเรียนบ้านดอย
แก้ว ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ล้าพูน
(17814) 17814 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ก สองชั้น และอาคารเรียน แบบ ป1ก ชั้นเดียว ทาสีโรงเรียนบ้านเวียง
ยอง ต.เวียงยอง อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17815) 17815 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนต้าบลริมปิง ต.ริมปิง อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17816) 17816 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ก และอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านร้อง
เรือ ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ล้าพูน
(17817) 17817 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปูพนื้ ประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านดอยค้า ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.
ล้าพูน
(17818) 17818 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร ป.1 ก ทาสีโรงเรียนบ้านดอนตอง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน
(17819) 17819 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านแม่อาว ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน

100,000

(17820) 17820 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก ปูพนื้ วงกบประตู หน้าต่างโรงเรียนวัดเหมืองง่า ต.เหมืองง่า อ.เมือง
ล้าพูน จ.ล้าพูน
(17821) 17821 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารวันครู 2503 ฉาบปูน ทาสีโรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง
จ.ล้าพูน
(17822) 17822 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.
ล้าพูน
(17823) 17823 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก และอาคารเอนกประสงค์ ทาสีโรงเรียนวัดพันตาเกิน ต.ต้นธง อ.เมือง
ล้าพูน จ.ล้าพูน
(17824) 17824 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ก ทาสีโรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง ต.ป่าสัก อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17825) 17825 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ก ทาสีโรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้้าดิบ อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน
(17826) 17826 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก ทาสีโรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน ต.เหมืองจี้ อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17827) 17827 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบคล้าย ป.1 ก เปลี่ยนบานประตู หน้าต่าง เหล็กดัดโรงเรียนวัดจักรค้าภิมุข ต.
ต้นธง อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17828) 17828 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปลี่ยนบานหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านป่าตาล ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง
จ.ล้าพูน
(17829) 17829 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนวัดชัยสถาน ต.อุโมงค์ อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน

150,000

(17830) 17830 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก ทาสีโรงเรียนวัดนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน
(17831) 17831 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก และอาคารเรียน สปช.102/26ทาสีโรงเรียนวัดอรัญญาราม ต.ทาสบ
เส้า อ.แม่ทา จ.ล้าพูน

100,000
100,000

100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 753

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(17832) 17832 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปลี่ยนประตูหน้าต่างบานเลื่อน ทาสีโรงเรียนวัดป่าสัก ต.บ้านธิ อ.
บ้านธิ จ.ล้าพูน
(17833) 17833 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก ทาสีโรงเรียนบ้านสันมะนะ ต.ต้นธง อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17834) 17834 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานเหล็กดัด ทาสีโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ ต.ทาแม่ลอบ อ.แม่
ทา จ.ล้าพูน
(17835) 17835 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก ทาสีโรงเรียนวัดศรีบงั วัน ต.ริมปิง อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17836) 17836 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม ต .ทา
แม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ล้าพูน
(17837) 17837 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 004 ทาสีโรงเรียนวัดสันป่าสัก ต.ป่าสัก อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17838) 17838 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก ทาสีโรงเรียนบ้านป่ารกฟ้า ต.น้้าดิบ อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน
(17839) 17839 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก และอาคาร ป.1ข ฉาบปูน ทาสีโรงเรียนวัดสันทราย ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ
จ.ล้าพูน
(17840) 17840 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ก ทาสีอาคาร ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องน้้า ท้ากันสาดโรงเรียนบ้านดงสารภี
ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ล้าพูน
(17841) 17841 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ส้วม ทาสี เปลี่ยนสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านจ้าบอน ต.ศรีบวั บาน อ.เมืองล้าพูน จ.
ล้าพูน
(17842) 17842 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีโรงเรียนวัดวังกู่ ต.น้้าดิบ อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน
(17843) 17843 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป .1 ก ทาสีโรงเรียนบ้านเหมืองลึก ต.ทาทุง่ หลวง อ.แม่ทา จ.ล้าพูน
(17844) 17844 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ก ทาสีโรงเรียนวัดหนองหล่ม ต.ศรีบวั บาน อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17845) 17845 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 004 ทาสีโรงเรียนบ้านประตูปา่ ต.ประตูปา่ อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17846) 17846 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ทาสีโรงเรียนวัดศรีดอนชัย ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ล้าพูน
(17847) 17847 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก และรั้ว ทาสีโรงเรียนวัดบ้านก้อง ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน
(17848) 17848 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 505 ทาสีโรงเรียนอนุบาลล้าพูน ต.ในเมือง อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17849) 17849 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ก เปลี่ยนฝ้าเพดาน กระเบือ้ งหลังคา ไม้เชิงชายโรงเรียนบ้านผาตั้ง ต.
ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ล้าพูน
(17850) 17850 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยอ้อ ต.น้้าดิบ อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน
(17851) 17851 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ทาสีโรงเรียนบ้านทาสองท่า ต .ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล้าพูน

150,000

(17852) 17852 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านทาป่าเปา ต .ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล้าพูน

100,000

(17853) 17853 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26 ทาสีโรงเรียนบ้านล้องหนองหอย ต.ป่าซาง อ.ป่า
ซาง จ.ล้าพูน
(17854) 17854 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26 ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดบ่อโจง ต.หนองหนาม อ.เมือง
ล้าพูน จ.ล้าพูน
(17855) 17855 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารเอนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง บ้วฝ้าเพดาน รางน้้าฝน เทพืน้ คอนกรีต
โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17856) 17856 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ฝ้าเพดาน บานหน้าต่าง ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านป่าซาง ต .ป่า
ซาง อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน
(17857) 17857 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ทาสีโรงเรียนชุมชนบ้าน
เหมืองจี้ ต.เหมืองจี้ อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17858) 17858 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านไร่ดง ต.น้้าดิบ อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน

100,000

100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000

100,000
150,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 754

หน่วย : บาท

รายการ
(17859) 17859 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านสวนหลวง ต .ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ล้าพูน
(17860) 17860 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานประตู ทาสี โรงเรียนวัดปากล้อง ต.น้้าดิบ อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน
(17861) 17861 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี งานเหล็กโรงเรียนวัดทากาศ ต .ทากาศ อ.แม่ทา จ.
ล้าพูน
(17862) 17862 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ
สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหีย้ ะ ต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ล้าพูน
(17863) 17863 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง รางน้้าโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง ต .ทาแม่ลอบ
อ.แม่ทา จ.ล้าพูน
(17864) 17864 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านน้้าย้อย ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน
(17865) 17865 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ยางแสฟัลท์โรงเรียนวัดสันคะยอม ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17866) 17866 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17867) 17867 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดป่าตึง -ห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล้าพูน
(17868) 17868 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว โรงเรียนวัดป่ายาง ต.ริมปิง อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17869) 17869 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนวัดบ้านไร่ ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน
(17870) 17870 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดเหมืองกวัก ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17871) 17871 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน บล็อคทางเท้าโรงเรียนบ้านหนองบัว ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน
(17872) 17872 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านศรีบญ
ุ ยืน -วังทอง ต.เหมืองง่า อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17873) 17873 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านหนองหนาม ต.หนองหนาม อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17874) 17874 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดบ้านแจ่ม ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17875) 17875 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดหนองซิว ต.ป่าสัก อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17876) 17876 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตบล็อค ปรับพืน้ สนามโรงเรียนบ้านแม่เมย ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ล้าพูน
(17877) 17877 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านห้วยส้ม ต.เหมืองจี้ อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17878) 17878 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดบ้านธิ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ล้าพูน
(17879) 17879 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล้าพูน
(17880) 17880 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว โรงเรียนบ้านห้วยไซ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล้าพูน
(17881) 17881 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน ห้องน้้า เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ประตู หน้าต่างโรงเรียนสพป .ล้าพูน
เขต 1 ต.ศรีย้อย อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17882) 17882 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนวัดป่าแดด ต.เวียงยอง อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17883) 17883 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ประตู หน้าต่าง โรงเรียนวัดสันมะกรูด ต.บ้านแป้น อ.เมือง
ล้าพูน จ.ล้าพูน
(17884) 17884 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทางเท้าปูบล็อคโรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ต.หนองช้าง
คืน อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17885) 17885 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมนักเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี เปลี่ยนสุขภัณฑ์ บานประตูโรงเรียนวัดขี้เหล็ก ต.บ้านกลาง
อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17886) 17886 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก ทาสีโรงเรียนวัดหนองสมณะ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน
(17887) 17887 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดบ้านดอน ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน
(17888) 17888 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 เปลี่ยนบานประตู หน้าต่างโรงเรียนต้าบลบ้านแป้น ต.บ้าน
แป้น อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(17889) 17889 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ก งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านทุง่ ข้าวหาง ต.ตุะเคียนปม อ.
ทุง่ หัวช้าง จ.ล้าพูน

จานวนเงิน
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หน ้าที่ 755

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(17890) 17890 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ก(2519) งานหลังคา กระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนบ้านปวงค้า (ประชาอุทศิ ) ต.
ลี้ อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(17891) 17891 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานพืน้ (พืน้ ขัดหยาบ) และงานหลังคา (กระเบือ้ งลอนคู่)โรงเรียนบ้านนากลาง
ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(17892) 17892 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านดง ต.ทุง่ หัวช้าง อ.ทุง่
หัวช้าง จ.ล้าพูน
(17893) 17893 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 งานหลังคา กระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนบ้านหนองสูน ต.หนองปลาสวาย
อ.บ้านโฮ่ง จ.ล้าพูน
(17894) 17894 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ก (พ.ศ. 2516) งานพืน้ กระเบือ้ งปูพนื้ โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(17895) 17895 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสี ภายนอกและภายในโรงเรียนบ้านห้วยแทง ต .ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ล้าพูน

150,000

(17896) 17896 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านห้วยหละ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.
ล้าพูน
(17897) 17897 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบตั ิการทางภาษา งานพืน้ ปู
พืน้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล้าพูน
(17898) 17898 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานพืน้ คอนกรีตกล๊อกปูพนื้ โรงเรียนบ้านสันปูเลย ต .ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.
ล้าพูน
(17899) 17899 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ต .บ้านปวง อ.ทุง่ หัวช้าง จ.ล้าพูน

150,000

(17900) 17900 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านห้วยไร่ ต.ตะเคียนปม อ.ทุง่ หัว
ช้าง จ.ล้าพูน
(17901) 17901 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ก งานหลังคา กระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(17902) 17902 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 และ ป1ก งานทาสีภายนอกโรงเรียนบ้านแม่หาด ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.
ล้าพูน
(17903) 17903 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบองค์การ(2520) งานหลังคา ,ฝ้าเพดาน, งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ และงาน
ประตูโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(17904) 17904 ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านวังมน ต .แม่ตืน อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(17905) 17905 ถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตรโรงเรียนบ้านแม่บอน ต.บ้านปวง อ.ทุง่ หัวช้าง จ.ล้าพูน
(17906) 17906 ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน ป1ก (2517) และอาคารเอนกประสงค์ งานประตู ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ และงาน
หลังค่ กระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ล้าพูน
(17907) 17907 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ งานฝาผนัง งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนบ้าน
โฮ่ง ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(17908) 17908 ซ่อมแซมถนน คสล.เสริมเหล็ก หนา 12 ซม. กว้าง 4 เมตร จ้านวน 240 ตร.ม.โรงเรียนบ้านท่าช้าง ต.หนองล่อง
อ.เวียงหนองล่อง จ.ล้าพูน
(17909) 17909 ปรับปรุงซ่อมแซมรั่วโรงเรียน รั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (รากฐานไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว ต.หนอง
ยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล้าพูน
(17910) 17910 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล. ภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(17911) 17911 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน งานผิวจราจร คสล. หนา 12 ซม.โรงเรียนบ้านแม่ปอ้ ก ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(17912) 17912 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน ถนน คลส. หนา 12 ซม. กว้าง 5 เมตร เสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 6
มม.โรงเรียนบ้านฮั่ว ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ล้าพูน
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(17913) 17913 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคา หลังคาเมทัลซีทหนา 0.35 มม. ติดชนวนกันความร้อนโรงเรียนวัด
วังสะแกง ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล้าพูน
(17914) 17914 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานพืน้ ผนัง้ ก่อคอนกรีตบล๊อก และงานหลังคา หลังเมทัลซีท หนา 0.35 มม.
ติดชนวนกันความร้อนโรงเรียนบ้านห้วยน้้าดิบ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ล้าพูน
(17915) 17915 1.ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
2.ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม งานหลังคา กระเบือ้ งลอนคู่
3.ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว รั้วมาตรฐานแบบลวดหนาม 7 เส้น และทาสีรั้ว
โรงเรียนบ้านดอยแดน ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ล้าพูน

100,000

(17916) 17916 1.ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 201/26 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
2. ก่อสร้างเสาธงมาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(17917) 17917 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานพืน้ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองเขียด ต .หนองปลาสวาย อ.
บ้านโฮ่ง จ.ล้าพูน
(17918) 17918 ปรับปรุงถนน คอนกรีตกล๊อกปูพนื้ ถนนโรงเรียนบ้านห้วยแหน ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(17919) 17919 ปรับปรุงซ่อมแซม 1.อาคารเรียน แบบ ป.017 งานทาสีภายใน 2. อาคารเรียนแบบ สปช.105/2529 เปลี่ยนฝ้า
กระเบือ้ งซีเมนต์โรงเรียนวัดวังหลวง ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ล้าพูน
(17920) 17920 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย ต.หนองปลาสวาย
อ.บ้านโฮ่ง จ.ล้าพูน
(17921) 17921 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคารเรียน งานทาสีภายใน-ภายนอก และงานประตูโรงเรียนวัดร้องธาร ต.วังผาง อ.
เวียงหนองล่อง จ.ล้าพูน
(17922) 17922 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ก งานทาสีโรงเรียนบ้านป่าพลู ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ล้าพูน
(17923) 17923 ซ่อมแซมโรงอาหาร ชั้นวางอาหาร ทาสีโรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ล้าพูน
(17924) 17924 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ข งานผนัง ผนังบุอัดยาง และทาสีน้ามันโรงเรียนบ้านป่าจี้ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.
ล้าพูน
(17925) 17925 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคา กระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง ต .นาทราย อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(17926) 17926 ซ่อมแซมโรงอาหาร งานโครงสร้าง ผนัง และงานหลังคาโรงเรียนบ้านหล่ายท่า ต .ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(17927) 17927 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. กว้าง 4 เมตรโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ล้าพูน
(17928) 17928 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านบวก ต.ดงด้า อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(17929) 17929 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 (2521) งานพืน้ เปลี่ยนพืน้ ไม้และทาน้้ามันวานิชเงาโรงเรียนบ้านห้วย
ปันจ๊อย ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล้าพูน
(17930) 17930 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก งานทาสีภายนอกอาคารโรงเรียนบ้านปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(17931) 17931 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ข งานหลังคา กระเบือ้ งลอนคู่ และงานเพดาน ฝ้าเพดานกระเบือ้ งแผ่นเรียบ
โรงเรียนบ้านผาลาด ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(17932) 17932 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานพืน้ กระเบือ้ งปูพนื้ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(17933) 17933 ปรัปบปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา กระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนบ้านห้วยกาน ต .บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง
จ.ล้าพูน
(17934) 17934 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงอาหาร ก่อผนังโรงเรียนบ้านไม้สลี ต.ตะเคียนปม อ.ทุง่ หัวช้าง จ.ล้าพูน
(17935) 17935 1.ปรับปรุงสภาพแวดล้อม งานรั้ว รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(รากฐานไม่ตอกเสาเข็ม)
2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคา กระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนวัดบ้านดง ต .วังผาง อ.เวียง
หนองล่อง จ.ล้าพูน

150,000

(17936) 17936 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29และอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง
เคลือบโรงเรียนบ้านโป่งแดง ต.ทุง่ หัวช้าง อ.ทุง่ หัวช้าง จ.ล้าพูน
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(17937) 17937 ปรัปปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ก งานหลังคา กระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนวัดหนองยวง ต.หนองยวง อ.เวียงหนอง
ล่อง จ.ล้าพูน
(17938) 17938 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 017 งานบุผนังห้องเรียน และงานทาสี ทาสีน้าอะคริลิคโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน
ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(17939) 17939 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านแม่แสม ต.
ตะเคียนปม อ.ทุง่ หัวช้าง จ.ล้าพูน
(17940) 17940 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 103/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารรเ้ยน 10526 เปลี่ยนรางน้้าและท่อรับน้้าฝนโรงเรียนบ้านป่าคา ต.ดงด้า อ.ลี้ จ.ล้าพูน

100,000

(17941) 17941 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่ลาน ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(17942) 17942 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา อาคารเรียน สปช.105/29 และอาคารเรียน สปช.105/29 พิเศษ งานเหล็กดัด
ประตู และหน้าต่างโรงเรียนบ้านเหล่ายาว ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ล้าพูน
(17943) 17943 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(17944) 17944 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ป1ก งานหลังคา งานเพดาน งานฉาบฝาผนัง งานทาสี และระบบสุขาภิบาล
โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน ต.ตะเคียนปม อ.ทุง่ หัวช้าง จ.ล้าพูน
(17945) 17945 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ และงานหลังคา กระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียน
บ้านดงสักงาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(17946) 17946 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านแม่เทย ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(17947) 17947 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ ห้องพยาบาล งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ งานผนัง งานทาสีและงานระบบไฟฟ้า
โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(17948) 17948 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านปวง ต.บ้านปวง อ.ทุง่ หัวช้าง จ.ล้าพูน
(17949) 17949 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยปิง ต.บ้านปวง อ.ทุง่ หัวช้าง จ.ล้าพูน
(17950) 17950 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบป1ก งานเปลี่ยนฝ้าเพดาน และอาคารเอนกประสงค์ สปช. 206/26 งาน
หลังคา งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง และงานทาสีภายใน-ภายนอกโรงเรียนบ้านสันวิไล ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(17951) 17951 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม สปช.604/45 งานหลังคา งานผนัง งานฉาบปูน งานสุขภัณฑ์ และงานระบบสุขาภิบาล
โรงเรียนบ้านดอนมูล ต.บ้านปวง อ.ทุง่ หัวช้าง จ.ล้าพูน
(17952) 17952 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ICT สปช. 105/29 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้
จ.ล้าพูน
(17953) 17953 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม งานพืน้ กระเบือ้ งปูพนื้ และงานสุขภัณฑ์ ระบบประปาโรงเรียนบ้านปางส้าน ต .ดงด้า
อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(17954) 17954 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านแม่แนต ต.แม่ตืน
อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(17955) 17955 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานหลังคา หลังคาเมทัลซีทโรงเรียนบ้านท่าหลุก ต.หนองล่อง อ.เวียงหนอง
ล่อง จ.ล้าพูน
(17956) 17956 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ก งานหลังคา กระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ ต.หนองยวง อ.เวียง
หนองล่อง จ.ล้าพูน
(17957) 17957 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานติดเหล็กดัดห้องเรียน และรั้วโรงเรียน โรงเรียนบ้านทุง่ หัวช้าง ต .ทุง่ หัวช้าง อ.
ทุง่ หัวช้าง จ.ล้าพูน
(17958) 17958 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอนุบาล งานหลังคา งานสุขภัณฑ์ งานระบบไฟฟ้า ประปาโรงเรียนบ้านแม่กองวะ ต .
แม่ลาน อ.ลี้ จ.ล้าพูน
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(17959) 17959 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านห้วยห้าง ต .ตะเคียนปม อ.ทุง่ หัวช้าง จ.
ล้าพูน
(17960) 17960 สร้างถนน คสล. ภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(17961) 17961 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 102/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย ต.ทุง่ หัวช้าง อ.ทุง่ หัวช้าง จ.
ล้าพูน
(17962) 17962 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป003 งานทาสีโรงเรียนบ้านห้วยห้า ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ล้าพูน
(17963) 17963 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (ห้องประชุม ) เปลี่ยนโครงหลังคา เป็นเหล็กโรงเรียนสพป.ล้าพูน เขต 2 ต.
บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ล้าพูน
(17964) 17964 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข เปลี่ยนผนังอาคารไม้ และทาสีอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียน
บ้านห้วยหญ้าไซ ต.ดงด้า อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(17965) 17965 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป1ก และ ป1ข งานทาสีภายในและภายนอกโรงเรียนบ้านห้วยบง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้
จ.ล้าพูน
(17966) 17966 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารไม้ งานหลังคา กระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนบ้านแม่ปนั เดง ต.ทุง่ หัวช้าง อ.ทุง่ หัวช้าง จ.ล้าพูน
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(17967) 17967 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคา เปลี่ยนโครงหลังคาโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง ต .
วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล้าพูน
(17968) 17968 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ก งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนบ้านหนองหลัก ต.ตะเคียนปม อ.
ทุง่ หัวช้าง จ.ล้าพูน
(17969) 17969 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน เปลี่ยนรางรับน้้าฝนโรงเรียนบ้านแม่ปอ้ กใน ต.ศรีวิชัย
อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(17970) 17970 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานมุมหลังคา งานทาสี งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านผาต้าย ต .แม่ลาน
อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(17971) 17971 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ข ปูพนื้ กระเบือ้ ง ส้วมนักเรียนชาย เปลียนสุขภัณฑ์ งานหลังคา โรงเรียนบ้านไร่
ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(17972) 17972 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป1ก เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ ต.ตะเคียนปม อ.ทุง่ หัวช้าง
จ.ล้าพูน
(17973) 17973 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหน้าต่าง และงานรั้วโรงเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48
(บ้านทุง่ โป่ง ) ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ล้าพูน
(17974) 17974 ปรับปรุงภูมิทศั น์ ปูพนื้ อิฐบล๊อคโรงเรียนบ้านม่วงโตน ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ล้าพูน
(17975) 17975 ทาสีอาคารเรียน อาคารประกอบ ปรับปรุงภุมิทศั น์ภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาทราย ต .นาทราย อ.ลี้ จ.ล้าพูน
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(17976) 17976 อาคารเรีนน สปช.105/29
- งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสงเปือย ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
(17977) 17977 อาคารเรียน ป.1 ซ.
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านสูบ ต.น้้าสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
(17978) 17978 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
- งานถนนโรงเรียนบ้านโพน ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย
(17979) 17979 อาคารเรียน ป.1 ซ.
- งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านปางคอม ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
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(17980) 17980 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26
- งานปูกระเบือ้ ง
- งานผนังโรงเรียนบ้านกกดู่ ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
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(17981) 17981 ปรับปรุงซ่อมแซม
- งานฝ้าเพดาน
- งานถนน
- งานปรับปรุงภูมิทศั น์โรงเรียนบ้านคกเว้า ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย
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(17982) 17982 ปรับปรุงซ่อมแซม
- งานถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ ต.น้้าสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
(17983) 17983 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนบ้านสงาว ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย
(17984) 17984 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
- งานถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านคอนสา ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
(17985) 17985 ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านห้วยนา ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
(17986) 17986 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ.
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านนากระเซ็ง ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย
(17987) 17987 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านปากมัง่ ห้วยทับช้าง ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย
(17988) 17988 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาค้อ ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย
(17989) 17989 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
- งานถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านน้้าพาน ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย
(17990) 17990 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
- งานถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านคกไผ่ ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย
(17991) 17991 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม ต .หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย
(17992) 17992 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้
- งานเทพืน้
- งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
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(17993) 17993 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
- งานถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองผือ ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย
(17994) 17994 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
(17995) 17995 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
- งานถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านน้้ากระโทม ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
(17996) 17996 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรึตโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน 'ปทุมมาสงเคราะห์' ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
(17997) 17997 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนจักรพงษ์บา้ นห้วยเทียน ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย
(17998) 17998 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านห้วยหินขาว ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย
(17999) 17999 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านหาดเบีย้ ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย
(18000) 18000 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านใหม่ ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย
(18001) 18001 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านแก่งมี้ ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย
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(18002) 18002 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านเลิง ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย
(18003) 18003 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกกทอง ต.กกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย
(18004) 18004 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย
(18005) 18005 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยพิชัย ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย
(18006) 18006 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
(18007) 18007 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานผนัง
- งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยอาลัย ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย
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(18008) 18008 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานผนังโรงเรียนบ้านก้าพี้ ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
(18009) 18009 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองดอกบัว ต.น้้าสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
(18010) 18010 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
(18011) 18011 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนภิรมย์ภกั ดีบา้ นห้วยสีดา ต.หาดทรายขาว อ.เชียงคาน จ.เลย
(18012) 18012 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านชลประทาน ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
(18013) 18013 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านห้วยโตก ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
(18014) 18014 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านท่าลี่ ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
(18015) 18015 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านนาเบน ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
(18016) 18016 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย
(18017) 18017 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านน้้าพร ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย
(18018) 18018 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานผนังโรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
(18019) 18019 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านปากยาง ต.น้้าแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
(18020) 18020 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านเมีย่ ง ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย
(18021) 18021 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านคกมาด ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
(18022) 18022 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านขอนแก่น ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย
(18023) 18023 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านหาดพระ ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย
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(18024) 18024 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานผนัง
- งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าบม ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย

100,000

(18025) 18025 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านร่องไผ่ ต.โคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
(18026) 18026 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านท่ามะนาว ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย
(18027) 18027 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านทรัพย์มงคล ต.นาดินด้า อ.เมืองเลย จ.เลย
(18028) 18028 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยกระทิง ต.กกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย
(18029) 18029 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคา
- งานพืน้
- งานทาสีโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย

100,000

(18030) 18030 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานทาสี
- งานผนังโรงเรียนบ้านนาโม้ ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย

100,000

(18031) 18031 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ) ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
(18032) 18032 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานผนังโรงเรียนบ้านปากเนียม ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย
(18033) 18033 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโป่ง ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย
(18034) 18034 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานผนัง
- งานสีโรงเรียนบ้านวังขาม ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย

150,000

(18035) 18035 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยตาด ต.นาดอกค้า อ.นาด้วง จ.เลย
(18036) 18036 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโป่งป่าติ้ว ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
(18037) 18037 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านตูบโกบ ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
(18038) 18038 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านแหล่งควาย ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย
(18039) 18039 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านส้าน ต.น้้าหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย
(18040) 18040 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านภูสวรรค์ ต.เสี้ยว อ.เมืองเลย จ.เลย
(18041) 18041 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคา
- งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโพนป่าแดง ต.เสี้ยว อ.เมืองเลย จ.เลย
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(18042) 18042 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานผนังโรงเรียนบ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
(18043) 18043 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานผนังโรงเรียนบ้านปากปัด ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย
(18044) 18044 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านนาแขม ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
(18045) 18045 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านวังยาว ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย
(18046) 18046 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านน้้าคิว ต.เสี้ยว อ.เมืองเลย จ.เลย
(18047) 18047 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานประตูเหล็กโรงเรียนบ้านหนองบง ต.น้้าทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย
(18048) 18048 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านหัวแก่ง ต.หาดทรายขาว อ.เชียงคาน จ.เลย
(18049) 18049 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านตาดซ้อ ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
(18050) 18050 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านน้้าภู ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
(18051) 18051 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย
(18052) 18052 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านนาโคก ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย
(18053) 18053 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านก้างปลา ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย จ.เลย
(18054) 18054 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปูพนื้ กระเบีอ้ งโรงเรียนบ้านเพียซ้าพุวิทยา ต.น้้าสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
(18055) 18055 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานฝ้าเพดาน
- งานผนังโรงเรียนบ้านนาป่าหนาด ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย

100,000

(18056) 18056 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านยาง ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
(18057) 18057 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานผนังโรงเรียนบ้านหนองปกติ ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย
(18058) 18058 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านบวกอ่าง ต.โคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
(18059) 18059 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านชมน้อย ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย
(18060) 18060 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบ้านแสนส้าราญ ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย
(18061) 18061 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย
(18062) 18062 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านไร่ทาม ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย
(18063) 18063 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย
(18064) 18064 ปรับปรุงรั้วคอนกรึตโรงเรียนบ้านนาดินด้า ต.นาดินด้า อ.เมืองเลย จ.เลย
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(18065) 18065 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคา
- งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านท่าดีหมี ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย

100,000

(18066) 18066 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านสาระแพ ต.หาดทรายขาว อ.เชียงคาน จ.เลย
(18067) 18067 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านท่าเปิบ ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
(18068) 18068 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านแก้วเมธี ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย
(18069) 18069 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย
(18070) 18070 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านน้้ามี ต.น้้าทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย
(18071) 18071 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหินตั้ง ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย
(18072) 18072 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านท่าข้ามโพนสว่าง ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย จ.เลย
(18073) 18073 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านหัวฝาย ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย จ.เลย
(18074) 18074 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคา
- งานผนังโรงเรียนบ้านท่าบุง่ ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย
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100,000
100,000

(18075) 18075 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานฝ้าเพดาน
- งานผนังโรงเรียนบ้านคกงิ้ว ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย

100,000

(18076) 18076 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้
- งานคอนกรีตโรงเรียนบ้านเชียงคาน 'วิจิตรวิทยา' ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
(18077) 18077 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
(18078) 18078 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเสี้ยว ต.เสี้ยว อ.เมืองเลย จ.เลย
(18079) 18079 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านสวนกล้วย ต.กกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย
(18080) 18080 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานคอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองนาทราย ต.นาดินด้า อ.เมืองเลย จ.เลย
(18081) 18081 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย
(18082) 18082 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านปากหมาก ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย
(18083) 18083 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านน้้าสวยภักดี ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย
(18084) 18084 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ต.โคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
(18085) 18085 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ ต.นาดินด้า อ.เมืองเลย จ.เลย
(18086) 18086 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านโพน ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย
(18087) 18087 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย
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(18088) 18088 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยทราย ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย
(18089) 18089 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาดอกค้า ต.นาดอกค้า อ.นาด้วง จ.เลย
(18090) 18090 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
(18091) 18091 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานผนังโรงเรียนบ้านแก่งม่วง ต.น้้าทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย
(18092) 18092 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านวังเป่ง ต.น้้าทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย
(18093) 18093 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยคัง ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย
(18094) 18094 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานฝาเพดานโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย
(18095) 18095 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านกกชุมแสง ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
(18096) 18096 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยม่วง ต.นาดินด้า อ.เมืองเลย จ.เลย
(18097) 18097 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านติ้วน้อย ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
(18098) 18098 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานผนังโรงเรียนบ้านโพนทอง ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
(18099) 18099 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ ต.น้้าหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย
(18100) 18100 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนบ้านอุมุง ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย
(18101) 18101 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานสี
- งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนบ้านก้าเนิดเพชร ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
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(18102) 18102 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานฝาเพดานโรงเรียนบ้านผาแบ่น ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย
(18103) 18103 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนเมืองเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย
(18104) 18104 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานผนังโรงเรียนบ้านห้วยไค้ ต.โคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
(18105) 18105 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
- งานทาสีโรงเรียนบ้านคกเลา ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
(18106) 18106 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านผากลางดง ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
(18107) 18107 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านบุฮม ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย
(18108) 18108 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น ต.นาดอกค้า อ.นาด้วง จ.เลย
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(18109) 18109 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังแคน ต.น้้าสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
(18110) 18110 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านไผ่โทน ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
(18111) 18111 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
(18112) 18112 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาซ่าว ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย
(18113) 18113 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนชุมชนท่าสะอาด ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย
(18114) 18114 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านกลาง ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย
(18115) 18115 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านน้้าสวยห้วยปลาดุก ต.นาดอกค้า อ.นาด้วง จ.เลย
(18116) 18116 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยด้าย ต.น้้าแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
(18117) 18117 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนมโนบุเรศรบ้ารุงการ ต.น้้าหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย
(18118) 18118 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ต.น้้าหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย
(18119) 18119 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้้าอ้อมพรหมมานุสรณ์ ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
(18120) 18120 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านธาตุวิทยา ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
(18121) 18121 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
(18122) 18122 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านวังผา ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย
(18123) 18123 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรึตโรงเรียนบ้านห้วยผักกูด ต.เชัยงกลม อ.ปากชม จ.เลย
(18124) 18124 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยพอด ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
(18125) 18125 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองผ้า ต.นาดินด้า อ.เมืองเลย จ.เลย
(18126) 18126 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ ต.เสี้ยว อ.เมืองเลย จ.เลย
(18127) 18127 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนอนุบาลเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย
(18128) 18128 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ต.น้้าทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย
(18129) 18129 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาโป่ง ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
(18130) 18130 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานพืน้
- งานผนังโรงเรียนบ้านลาดค้อ ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
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(18131) 18131 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานฝ้าเพดานและปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านน้้าแคม ต.น้้าแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
(18132) 18132 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย
(18133) 18133 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านผาพอด ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
(18134) 18134 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย
(18135) 18135 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านห้วยหวาย ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย
(18136) 18136 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนเพียงหลวง 18 ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย
(18137) 18137 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
- งานหลังคาโรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม ต.หาดทรายขาว อ.เชียงคาน จ.เลย
(18138) 18138 อาคารเรียน สปช 102/26 งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านวังยาง ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
(18139) 18139 อาคารอเนกประสงค์แบบองค์การ งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนกกจาน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
(18140) 18140 พืน้ คอนกรีดโรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม ต.โคกขมิน้ อ.วังสะพุง จ.เลย
(18141) 18141 พืน้ คอนกรีตโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย
(18142) 18142 อาคารประกอบแบบ 017 งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโนนปอแดง ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย
(18143) 18143 อาคารเรียน สปช 103/26 งานพืน้ กระเบือ้ ง โรงอาหร งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย ต .โนนป่า
ซาง อ.ผาขาว จ.เลย
(18144) 18144 อาคารเรียน สปช 105/26 งานทาสี งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
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(18145) 18145 งานรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านเล้า ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย
(18146) 18146 โรงอาหาร งานรื้อหลังคา งานเปลี่ยนหลังคา งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว ต .ปวนพุ อ.หนองหิน
จ.เลย
(18147) 18147 อาคารเรียน สปช 102/26 งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านน้้าค้อ ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
(18148) 18148 พืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านห้วยผุก ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย
(18149) 18149 พืน้ ถนนคอนกรีดโรงเรียนวังน้้าพุ ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย
(18150) 18150 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ สปช 205/26 งานพืน้ ไม้ งานผนัง เปลี่ยนบานประตูโรงเรียนชุมชนหนองหิน ต.
หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
(18151) 18151 โรงอาหารแบบสามัญ งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านเอราวัณ ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
(18152) 18152 อาคารเรียน ป1 ฉ งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านกุดแก ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
(18153) 18153 อาคารเรียน สปช 105/259 งาเปลี่ยนหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปีย้ ต.ท่าช้างคล้อง
อ.ผาขาว จ.เลย
(18154) 18154 อาคารเอนกประสงค์ สปช 203/26 งานพืน้ คอนกรีต อาคารเอนกประสงค์ สปช 203 งานฝ้าเพดาน สนาม
วอลเลย์บอล งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย
(18155) 18155 บ้านพักครู งานเปลี่ยนหลังคา งานเพดาน งานรางน้้าโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย
(18156) 18156 อาคารเรียน สปช 102/26 งานรื้อหลังคา งานเปลี่ยนหลังคา งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่ง
สุวรรณ ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย
(18157) 18157 พืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย

100,000
100,000

150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
200,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 767

หน่วย : บาท

รายการ
(18158) 18158 ลานปฏิบตั ิธรรม งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม ต .ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย
(18159) 18159 อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ งานพืน้ กระเบือ้ ง พืน้ ลานคอนกรีตโรงเรียนบ้านวังแท่น ต .ผาน้อย อ.วังสะ
พุง จ.เลย
(18160) 18160 พืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา ต.เลยวังไสย์. อ.ภูหลวง จ.เลย
(18161) 18161 พืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านนาล้อม ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย
(18162) 18162 รั้วลวดหนามโรงเรียนบ้านแสนสุข ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย
(18163) 18163 พืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านห้วยคะมะ ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย
(18164) 18164 อาคารเรียน สปช 103/26 งานพืน้ กระเบือ้ ง ส้วม สปช 601/29 งานพืน้ กระเบือ้ ง โรงอาหาร งานพืน้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย
(18165) 18165 อาคารเรียน สปช 102/29 งานพืน้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน สปช 105/26 งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้
ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย
(18166) 18166 อาคารเรียน สปช 105/29 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย
(18167) 18167 งานพืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย
(18168) 18168 อาคารเรียน สปช 105/29 งานเปลี่ยนหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน ต.เอราวัณ
อ.เอราวัณ จ.เลย
(18169) 18169 บ้านพักครู งานฝาผนัง งานพืน้ ไม้ งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
(18170) 18170 โรงอาหาร งานรื้อหลังคา งานเปลี่ยนหลังคา อาคารเรียน สปช 101/26 งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาอีเลิศ
ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
(18171) 18171 อาคารเรียน สปช 103/26 งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านน้้าทบ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย
(18172) 18172 อาคารเรียน สปช 103/26 งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านอีเลิศ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
(18173) 18173 อาคารอเนกประสงค์ สปช 202/26 งานหลังคา งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง
จ.เลย
(18174) 18174 โรงอาหาร งานพืน้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู อาคารเรียน สปช 102 เปลี่ยนประตู/หน้าต่าง อาคารเรียน สปช 103
เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านขอนยาง ต.โคกขมิน้ อ.วังสะพุง จ.เลย
(18175) 18175 รั้วลวดหนามโรงเรียนบ้านบุง่ ค้อ ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
(18176) 18176 อาคารเรียน ป.1 ซ งานเปลี่ยนหลังคา โรงเรียนบ้านวังสะพุง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
(18177) 18177 อาคารเรียน 017 งานพืน้ กระเบือ้ ง อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่
120ฯ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
(18178) 18178 อาคาร สปช.102/26 งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง ต.ผาบิง้ อ.วังสะพุง จ.เลย
(18179) 18179 อาคารอเนกประสงค์ 601/26 งานพืน้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน สปช 105/29 งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนา
หลวงยางเดี่ยว ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย
(18180) 18180 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานเปลี่ยนหลังคา อาคารอเนกประสงค์ 202/26 งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.
โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย
(18181) 18181 อาคารเรียน สปช 102/26 งานรื้อหลังคา งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านเพิม่ ต.บ้านเพิม่ อ.ผาขาว จ.เลย
(18182) 18182 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามวอลเล่ย์บอลโรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย
(18183) 18183 อาคารเรียน ป.1 ซ งานพืน้ กระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนบ้านโคกแฝก ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
(18184) 18184 พืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านกกบก ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย
(18185) 18185 อาคารเรียน ป.1 ซ งานรื้อหลังคา งานเปลี่ยนหลังคา งานรางน้้าโรงเรียนบ้านน้้าจันทร์ ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.
เลย
(18186) 18186 อาคารเรียน งานฝ้าเพดาน งานถนดินโรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย
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รายการ
(18187) 18187 อาคารเรียน ป.1 ซ งานเปลี่ยนหลังคา งานรางน้้า เปลี่ยนประตู /หน้าต่างโรงเรียนบ้านป่าบง ต.โคกขมิน้ อ.วังสะ
พุง จ.เลย
(18188) 18188 สนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย
(18189) 18189 พืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
(18190) 18190 พืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนโคกสง่า ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
(18191) 18191 โรงอาหาร งานเปลี่ยนหลังคา รั้วคอนกรีต งานทาสีโรงเรียนผานาง-ผาเกิ้ง ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
(18192) 18192 อาคารเรียน สปช 105/26 งานเทาสี งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.
เลย
(18193) 18193 อาคารเรียน สปช 102/26 งานทาสี อาคารเรียน ป.1 ฉ งานทาสี พืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านผาสามยอด ต.
ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย
(18194) 18194 อาคารเรียน สปช 105/29 งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านปากปวน ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
(18195) 18195 พืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
(18196) 18196 อาคารเรียน สปช 103/26 งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย
(18197) 18197 อาคารเรียน สปช 105/29 งานทาสี งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะ
พุง จ.เลย
(18198) 18198 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานรื้อฝ้าเพดาน งานฝ้าเพดาน งานทาสี โรงอาหาร งานรื้อหลังคา งานเปลี่ยนหลังคา
โรงเรียนบ้านห้วยหมาก ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย
(18199) 18199 อาคารเรียน สปช 102/26 งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย
(18200) 18200 บ้านพักครูแบบกรมสามัญศึกษา งานฝาผนัง งานพืน้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู งานสุขภัณฑ์ งานฝ้าเพดาน งานทาสี
โรงเรียนบ้านโนนกกข่า ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย
(18201) 18201 อาคารเรียน ป.1 ซ งานรื้อฝาผนัง รื้อประตู/หน้าต่าง งานฝาผนัง เปลี่ยนประตู/หน้าต่างโรงเรียนบ้านนาซ้าแซง ต.
เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย
(18202) 18202 รั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย
(18203) 18203 พืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนเจียรวนนท์อุทศิ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง) ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย
(18204) 18204 อาคาร สปช 102/26 งานเปลี่ยนกระเบือ้ ง งานรางน้้า อาคารเรียน ป.1 ซ งานทาสีโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนือ
ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย
(18205) 18205 อาคารเรียน ป.1 ฉ เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กโรงเรียนบ้านศรีรักษา ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย
(18206) 18206 สนามวอลเล่ย์บอล งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย
(18207) 18207 อาคารอเนกประสงค์ 202/26 งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกกซ้อ ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
(18208) 18208 โรงอาหาร งานพืน้ คอนกรีต งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยป่าน ต .ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย
(18209) 18209 โรงอาหาร งานรื้อถอนหลังคา งานเปลี่ยนหลังคา งานพืน้ กระเบือ้ ง งานรางน้้าโรงเรียนบ้านโคกผักหวาน ต .ผาขาว
อ.ผาขาว จ.เลย
(18210) 18210 สนามวอลเลย์บอล งานพืน้ คอนกรีต บ้านพักภารโรง งานเปลี่ยนหลังคา งานเปลี่ยนฝาผนังโรงเรียนบ้านนาโก ต .
ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
(18211) 18211 อาคารอเนกประสงค์ สปช 202/26 เปลี่ยนประตู งานเปลี่ยนหลังคา งานทาสี งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านซ้า
บุน่ ต.ทรัพย์ไพวัลย์ อ.เอราวัณ จ.เลย
(18212) 18212 อาคารเรียน ป.1 ซ งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยทรายค้า ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย
(18213) 18213 อาคารเรียน สปช 312 งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านลาด ต.โคกขมิน้ อ.วังสะพุง จ.เลย
(18214) 18214 พืน้ ถนนลาดยางโรงเรียนบ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
(18215) 18215 พืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย
(18216) 18216 อาคาร ป.1 ฉ งานทาสี อาคาร สปช 102 มุง้ ลวดโรงเรียนบ้านนามูลตุ่น ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย
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รายการ

จานวนเงิน

(18217) 18217 อาคารอเนกประสงค์ สปช 202/26 งานประตู/หน้าต่าง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านซ้าพร้าว ต.บ้านเพิม่ อ.ผาขาว
จ.เลย
(18218) 18218 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านผาน้อย ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
(18219) 18219 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานทาสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองงิ้วเหล่าแปน ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย
(18220) 18220 พืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย
(18221) 18221 โรงอาหาร งานพืน้ กระเบือ้ ง งานแผงลวดตาข่ายโรงเรียนบ้านโคกขมิน้ ต .โคกขมิน้ อ.วังสะพุง จ.เลย
(18222) 18222 อาคารเรียน สปช 105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ 12) ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
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(18233)
(18234)

18223 อาคารอเนกประสงค์ สปช 203/26 งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านนาวัว ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
18224 อาคารเรียน สปช 101/26 งานพืน้ กระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนบ้านหัวขัว ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย
18225 อาคาร ป.1 ซ งานรื้อหลังคา งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
18226 โรงอาหาร งานพืน้ ดิน งานพืน้ คอนกรีต แผงลวดตาข่ายโรงเรียนบ้านผาหวาย ต .ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย
18227 อาคารเรียน สปช 102/26 งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสวนปอ ต.แก่งศรีภมู ิ อ.ภูหลวง จ.เลย
18228 อาคารเรียน สปช 103 งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหนองนอ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
18229 งานพืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองตานา ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย
18230 อาคารเรียน สปช 202/26 งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโพนทอง ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
18231 รั้ว พืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านนายาง ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย
18232 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านนาอ่างค้า ต.ทรัพย์ไพวัลย์ อ.เอราวัณ จ.เลย
18233 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานรื้อฝาผนัง งานเปลี่ยนฝาผนังโรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
18234 อาคารอเนกประสงค์ งานรื้อหลังคา งานเปลี่ยนหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านซ้าม่วง ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.
เลย
(18235) 18235 อาคารเรียน ป.1 ซ งานทาสี งานรางน้้าโรงเรียนบ้านซ้าไฮ ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย
(18236) 18236 โรงอาหาร งานรื้อหลังคา งานเปลี่ยนหลังคา งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ต.ตาดข่า อ.หนองหิน จ.เลย
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(18237) 18237 ส้วม กรมสามัญ งานรื้อหลังคา งานเปลี่ยนหลังคา งานสุขภัณฑ์ งานพืน้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู งานทาสี ส้วม
สปช 601/26 งานรือหลังคา งานเปลี่ยนหลังคา งานสุขภัณฑ์ งานพืน้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู งานทาสี โรงเรียน
บ้านน้้าอ้อมเล้า ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

100,000

(18238) 18238 อาคารเรียน สปช 105/26 งานเปลี่ยนประตู งานเหล็กดัดหน้าต่าง งานทาสี ห้องน้้าครู งานสุขภัณฑ์ งานพืน้
กระเบือ้ ง งานฝาผนัง งานสุขภัณฑ์ อาคารเรียน ป.1 ก งานเปลี่ยนประตู งานเหล็กดัดหน้าต่าง โรงเรียนบ้านหิน
เกิ้ง ต.โคกขมิน้ อ.วังสะพุง จ.เลย

150,000

(18239) 18239 ทีด่ ื่มน้้า งานพืน้ คอนกรีต งานพืน้ กระเบือ้ ง ทางเดิน งานพืน้ กระเบือ้ ง ส้วม งานเปลี่ยนหลังคา งานพืน้ กระเบือ้ ง
เปลี่ยนประตู งานทาสี ส้วม สปช งานเปลี่ยนหลังคา งานพืน้ กระเบือ้ ง ทีแ่ ปรงฟัน งานหลังคาโรงเรียนบ้านห้วย
เป้าเหนือ ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย

100,000

(18240) 18240 โรงอาหาร งานพืน้ ดิน งานพืน้ กระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนบ้านวังลานวังทอง ต .ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย
(18241) 18241 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานรื้อฝ้าเพดาน งานเปลี่ยนฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 ต.หนอง
หิน อ.หนองหิน จ.เลย
(18242) 18242 อาคารเรียน ป.1 ซ งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
(18243) 18243 อาคาร สปช 102/26 พืน้ กระเบือ้ งอาคาร สปช 103/26 พืน้ กระเบือ้ ง อาคาร สปช 103/26 รั้วตาข่ายโรงเรียน
บ้านดงน้อยโคกหนองแก ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย
(18244) 18244 ส้วมแบบ สปช.603/29 เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนประตู ปูกระเบือ้ ง ทาสี ส้วม สปช.601/26 เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยน
ประตู ทาสีโรงเรียนบ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18 ต.ตาดข่า อ.หนองหิน จ.เลย
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หน ้าที่ 770

หน่วย : บาท

รายการ
(18245) 18245 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านผาฆ้อง ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย
(18246) 18246 อาคาร สปช 205/29 งานรื้อประตู เปลี่ยนประตู งานประตูรั้วเหล็กโรงเรียนบ้านผาสามยอด ต.ทรัพย์ไพวัลย์ อ.
เอราวัณ จ.เลย
(18247) 18247 อาคารอเนกประสงค์206/26 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านซ้าบ่าง ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย
(18248) 18248 รั้วลวดหนามโรงเรียนบ้านหัวฝาย ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย
(18249) 18249 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านพองหนีบ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
(18250) 18250 อาคารอเนกประสงค์ สปช 202/26 งานรื้อหลังคา งานเปลี่ยนหลังคางานเปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านหมากแข้งกก
กอก ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย
(18251) 18251 สปช 105/26 พืน้ กระเบือ้ ง สนาม BBL พืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านนาแก ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
(18252) 18252 บ้านพักครู แบบ อก งานรื้อหลังคา งานเปลี่ยนหลังคา งานผนังโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.
เลย
(18253) 18253 อาคารเรียน ป.1 ซ หลังที่1 งานเปลี่ยนหลังคา อาคารเรียน ป.1 ซ หลังที่2 งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนชุมชนบ้าน
ทรายขาว ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
(18254) 18254 อาคารเรียน ป.1 ก งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย
(18255) 18255 โรงฝึกงานแบบองค์กร งานหลังคา อาคารเรียน สปช 102/26 งานประตู พืน้ กระเบือ้ ง บ้านพักครู งานหลังคา
โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย
(18256) 18256 พืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย
(18257) 18257 โรงอาหาร งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหนองตูม ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย
(18258) 18258 อาคารเรียน สปช 202/26 งานพืน้ กระเบือ้ ง โรงอาหาร งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง ต .ภูกระดึง
อ.ภูกระดึง จ.เลย
(18259) 18259 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ พืน้ กระเบือ้ ง รางน้้าฝน อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 รางน้้าฝนโรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง
ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
(18260) 18260 สปช.120/26 งานหลังคา รางน้้าฝน ทาสีโรงเรียนบ้านวังม่วง ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย
(18261) 18261 อเนกประสงค์ 203/26 พืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
(18262) 18262 อาคารเรียน สปช.120/26 รื้อหลังคา เปลี่ยนแผ่นคอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองบัว ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
(18263) 18263 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคา ตีฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย
(18264) 18264 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 203/26 เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านผาขาว ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย
(18265) 18265 อาคาร สปช.102/26 งานเปลี่ยนหลังคา โรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย
(18266) 18266 บ้านพักครู งานเปลี่ยนหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ ไม้ งานพืน้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู /หน้าต่าง งานสุขภัณฑ์
งานสุขาภิบาลโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย
(18267) 18267 งานพืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านโนนภูทอง ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย
(18268) 18268 โรงอาหาร งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
(18269) 18269 บ้านพักครูแบบสามัญ พืน้ คอนกรีต ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู ก่อผนังโรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี ต.โคกขมิน้ อ.
วังสะพุง จ.เลย
(18270) 18270 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านปวนพุ ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย
(18271) 18271 อาคารเรียน สปช 103/26 งานทาสี ห้องน้้า งานทาสี รั้วคอนกรีต งานทาสีโรงเรียนบ้านซ้านกจิบ ต.โคกขมิน้ อ.
วังสะพุง จ.เลย
(18272) 18272 บ้านพักครูแบบกรมสามัญ งานหลังคา งานฝาผนัง บ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานหลังคา งานฝา
ผนังโรงเรียนบ้านซ้ากกค้อ ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย
(18273) 18273 อาคารเรียน สปช 105/29 งานเปลี่ยนหลังคา งานเปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านนาอุดม ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ
จ.เลย
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รายการ

จานวนเงิน

(18274) 18274 อาคาร ป.1 ฉ งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโนน ต.ผานัอย อ.วังสะพุง จ.เลย
(18275) 18275 อาคารเรียน สปช 105/29 งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย
(18276) 18276 ส้วม สปช 601/29(หลังที่ 1) เปลี่ยนประตู งานเปลี่ยนหลังคา งานทาสี งานสุขภัณฑ์ งานพืน้ กระเบือ้ ง งานพืน้
คอนกรีต ส้วม สปช 601/29(หลังที่ 2) เปลี่ยนประตู งานเปลี่ยนหลังคา งานทาสี งานสุขภัณฑ์ งานพืน้ กระเบือ้ ง
งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านดงน้อย ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย

100,000
150,000
100,000

(18277) 18277 อาคารเรียน ป.1 ฉ รื้อผนัง เปลี่ยนฝาผนังโรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
(18278) 18278 อาคารอเนกประสงค์ สปช 202/26 เปลี่ยนหลังคา ส้วมหลังที่ 1 งานพืน้ กระเบือ้ ง ส้วมหลังที่ 2 งานพืน้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านทุง่ ใหญ่ ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย
(18279) 18279 อาคารอเนกประสงค์ สปช 202/26 งานพืน้ งานกระเบือ้ ง งานทาสี โรงเรียนบ้านหนองขาม ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง
จ.เลย
(18280) 18280 เวทีกลางแจ้ง งานหลังคาโรงเรียนสพป.เลย เขต 2 ต.ถนนภูมิวิถี อ.วังสะพุง จ.เลย
(18281) 18281 อาคารเรียน 017 งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านตาดข่า ต.ตาดข่า อ.หนองหิน จ.เลย
(18282) 18282 อาคาร สปช 102/26 งานรื้อหลังคา งานหลังคาโรงเรียนบ้านบุง่ ตาข่าย ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
(18283) 18283 สปช 105/29 งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาแปน ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
(18284) 18284 พืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านแก่งศรีภมู ิ ต.แก่งศรีภมู ิ อ.ภูหลวง จ.เลย
(18285) 18285 รั้วคอนกรีตโรงเรียนเจียรวนนท์อุทศิ 3 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย
(18286) 18286 งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาดินด้า ต.แก่งศรีภมู ิ อ.ภูหลวง จ.เลย
(18287) 18287 โรงฝึกงานแบบองค์การ งานพืน้ กระเบือ้ ง งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ต .ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
(18288) 18288 อาคารเรียนป.1 ซ เปลี่ยนฝาไม้อาคารเรียน
ติดตั้งรางน้้าฝนโรงเรียนบ้านนาขามป้อม ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
(18289) 18289 อาคารเรียน ป.1 ซ เปลี่ยนสังกะสีโรงเรียนบ้านแก่งแล่น ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
(18290) 18290 อาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนหน้าต่างหน้า โรงเรียนบ้านกกจาน ต.กกสะทอน อ.
ด่านซ้าย จ.เลย
(18291) 18291 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทุง่ น้้าใส ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18292) 18292 อาคารเรียน สปช.105 งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านร่องจิก ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
(18293) 18293 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านด่านดู่ ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18294) 18294 อาคารเรียน เปลี่ยนประตู เปลี่ยนหน้าต่าง เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนประตูหอ้ งน้้าโรงเรียนบ้านนาแห้ว ต.นาแห้ว
อ.นาแห้ว จ.เลย
(18295) 18295 อาคารเรียน ป.1ฉ เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยติ้ว ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย
(18296) 18296 อาคารประกอบ งานตาข่ายเหล็ก อาคารเรียน งานทาสี โรงเรียนบ้านกลาง ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย
(18297) 18297 อาคารเอนกประสงค์ งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโคก ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
(18298) 18298 อาคารเรียน สปช.101/29 งานผนังคอนกรีต โรงเรียนบ้านน้้าเย็น ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18299) 18299 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านนาทอง ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18300) 18300 อาคารเรียน ป.1 ซ งานปรับเปลี่ยนพืน้ ไม้ โรงเรียนบ้านน้้าพุ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18301) 18301 อาคารเรียน ป.1 ซ เปลี่ยนฝาไม้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย
(18302) 18302 อาคารเรียน ป.1 ซ เปลี่ยนฝาไม้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองแซง ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย
(18303) 18303 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโพนสูง ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18304) 18304 อาคารเอนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านผึ้ง ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18305) 18305 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านกลาง ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย
(18306) 18306 อาคารเรียน (บริจาค) เปลี่ยนหลังคา ปูพนื้ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทอง ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18307) 18307 อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหินแลบ ต.อิปมุ่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
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จานวนเงิน

(18308) 18308 อาคารเรียน งานทาสี เปลี่ยนประตู
อาคารเอนกประสงค์ งานทาสี งานไฟฟ้า โรงเรียนบ้านทับกี่ ต.อิปมุ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18309) 18309 อาคารเรียน ป.1 ซ งานเปลี่ยนหลังคา งานทาสี โรงเรียนบ้านปากแดง ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18310) 18310 อาคารเรียน สปช.205/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ส้วม ปูพนื้ ทาสีผนัง อาคารเรียนอนุบาล งานฝ้าเพดาน ทาสีผนัง
โรงเรียนบ้านวังยาว ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18311) 18311 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานผนัง เปลี่ยนเสา งานตาข่ายเหล็ก ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา ต.
นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18312) 18312 อาคารเรียน ป.1ซ เทพืน้ คอนกรีตใต้ถุนอาคาร โรงเรียนบ้านนามาลา ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
(18313) 18313 อาคารเรียน-ประตูเหล็กม้วนทึบชนิดมือดึง, ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านป่าสะแข ต.อิปมุ่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย

150,000

(18314) 18314 อาคารเรียน -เปลี่ยนหลังคามุงสังกะสีลอนตะเข็บคู,่ ทาสีผนัง โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

150,000

(18315) 18315 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านน้้าพุง ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18316) 18316 อาคารเอนกประสงค์-ปูกระเบือ้ งพืน้ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองผือ ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18317) 18317 อาคารโรงอาหาร แบบองค์การ เปลี่ยนหลังคาสังกะสี
บ้านพักครู แบบ 202 ก เปลี่ยนหลังคาสังกะสี ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีน้าพลาสติกโรงเรียนบ้านเหล่ากอหก ต.เหล่า
กอหก อ.นาแห้ว จ.เลย

100,000
100,000
100,000

(18318) 18318 อาคารเอนกประสงค์
-ปูพนื้ กระเบือ้ ง, ปูนฉาบผนัง,ลวดตาข่าย,เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส
สีกันสนิม, สีน้าพลาสติก,ลวดเชื่อม,รางน้้าสังกะสี โรงเรียนบ้านปางคอม ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

100,000

(18319) 18319 อาคารเรียนแบบ ป.1ก ปูพนื้ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านปากหมัน ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18320) 18320 โรงฝึกงาน เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านนาทุม่ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18321) 18321 อาคารเรียนและอาคารประกอบ
อาคารเรียน-เปลี่ยนผนังกั้นห้อง
อาคารห้องสมุด -ทาสีผนัง, เปลี่ยนหลังคาสังกะสีอะลูซิงค์ โรงเรียนบ้านนาหมูม่น ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย

100,000
100,000
100,000

(18322) 18322 อาคาร ป.1 ซ งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยมุน่ ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18323) 18323 อาคารเรียน-สีพลาสติก, สีน้ามัน
โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว ต.อิปมุ่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18324) 18324 อาคารเรียน สปช.101/26 งานประตูหน้าต่าง งานหลังคา งานปูพนื้ โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นา
แห้ว จ.เลย
(18325) 18325 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหัวฝาย ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18326) 18326 อาคารเอนกประสงค์ เปลี่ยนประตูเหล็ก งานไฟฟ้า งานทาสี โรงเรียนบ้านน้้าหมัน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

100,000
100,000

(18327) 18327 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านนาลานข้าว ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18328) 18328 บ้านพักครู-เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา
อาคารเรียน-เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านวังเวิน ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18329) 18329 รั้วมาตรฐาน สพฐ. รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง โรงเรียนบ้านนาลึ่ง ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย
(18330) 18330 อาคารเรียน -เปลี่ยนสังกะสีหลังคาอาคาร ป.1ช-เปลี่ยนรางน้้าด้านหน้า และด้านหลังอาคารโรงเรียนบ้านปลาบ่า
ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย
(18331) 18331 อาคารเรียนและอาคารประกอบ-เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์, ครอบมุม,ตะปูเกลียวยึดอะลูซิงค์
โรงเรียนบ้านโป่งกวาง ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(18332) 18332 อาคารเรียน-เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์, ครอบมุม,สกรูยึดหลังคาเหล็กโรงเรียนบ้านท่อน ต.ท่า
ศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย
(18333) 18333 อาคารเรียน -เปลี่ยนสังกะสีมุงหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านนาคูณ ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
(18334) 18334 อาคารเรียน-เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์, ครอบมุม,สกรูยึดหลังคาเหล็กโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง
ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย
(18335) 18335 บ้านพักครู-เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ครอบมุม โรงเรียนบ้านกกสะตี ต.วังยาว อ.ด่าน
ซ้าย จ.เลย
(18336) 18336 อาคารเรียน -เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์, ครอบมุม,สกรูยึดหลังคาเหล็ก โรงเรียนบ้านบง ต.ท่า
ศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย
(18337) 18337 อาคารเรียนและอาคารประกอบ-ปูกระเบือ้ งเคลือบ-เปลี่ยนวัสดุหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียน
ด่านซ้าย ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18338) 18338 อาคารเอนกประสงค์-ปูกระเบือ้ งเคลือบ, ทาสีน้ามัน โรงเรียนบ้านแก่ง ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
(18339) 18339 อาคารเรียนและอาคารประกอบ
อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 -ปูพนื้ กระเบือ้ ง
บ้านพักครู-มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์,เปลี่ยนเสาคอนกรีตโรงเรียนบ้านแก่งครก ต.กกสะทอน อ.
ด่านซ้าย จ.เลย

100,000

(18340) 18340 อาคารเรียน เปลี่ยนเสา เปลี่ยนประตู เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้านหินสอ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย
(18341) 18341 บ้านพักครู-เปลี่ยนหลังคาสังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่, ฝาผนังไม้พร้อมคร่าวไม้,ประตูไม้อัดทึบ, ปูกระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนบ้านถ้า้ พระ ต.อิปมุ่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18342) 18342 อาคารเรียน-เปลี่ยนสังกะสีหลังคา
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองบง ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย
(18343) 18343 อาคารเรียน -ปูกระเบือ้ งห้องเรียนเคลือบผิวมันเรียบโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18344) 18344 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเซรามิค, เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กระเบียง
เทพืน้ ค.ส.ล., -อาคารบ้านพักครู เปลี่ยนหลังคาสังกะสี, เปลี่ยนฝาผนังห้องน้้า ก่ออิฐฉาบปูนเรียบโรงเรียนบ้าน
เหมืองแพร่ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย

100,000
100,000

(18345) 18345 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดินลูกรังปรับพืน้ ผิมถนนโรงเรียนบ้านศาลาน้อย ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18346) 18346 บ้านพักครู-ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านนาผักก้าม ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย
(18347) 18347 บ้านพักครู-กระเบือ้ งลอนคู่, ไม้เนือ้ แข็ง, ครอบสันโค้งกระเบือ้ ง ลอนคู่, สีทาภายใน, สีทาภายนอก, ฝ้ากระเบือ้ ง
ซีเมนต์
เส้นใยแผ่นเรียบหนาโรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

100,000
100,000
100,000

(18348) 18348 บ้านพักครู-เปลี่ยนหลังคาสังกะสีเหล็ก, คอบแป, ผนังคอนกรีตบล๊อคพร้อมฉาบเรียบ, พืน้ คอนกรีตขัดหยาบ
โรงเรียนบ้านหนองหลวง ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18349) 18349 อาคารเอนกประสงค์
-งานหลังคา กระเบือ้ งลอนคู่
-งานประตู ประตูเหล็กม้วนบานทึบชนิดใช้มือดึง
-งานแผงบังแดด ฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา
-งานทาสี สีน้าอะครีลิก, สีน้ามันโรงเรียนบ้านโพนหนอง ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย

100,000

(18350) 18350 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านไฮตาก ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย
(18351) 18351 ซ่อมแซมรั้ว-ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองหวาย ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
(18352) 18352 อาคารเรียน -ทาสี, สีน้ามันโรงเรียนบ้านหัวนาแหลม ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย

100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000

150,000
200,000
150,000

100,000

หน ้าที่ 774

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(18353) 18353 อาคารเรียน-อาคาร ป.1ซ ท้ากันสาดอลูซิงค์, ปูพนื้ กระเบือ้ ง-อาคาร สปช.102/26 ท้ากันสาดอลูซิงค์โรงเรียน
บ้านซ้าทอง ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
(18354) 18354 อาคารเรียน-แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์, ครอบมุม,ตะปูเกลียวยึดอะลูซิงค์โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง ต.นาพึง
อ.นาแห้ว จ.เลย
(18355) 18355 อาคารเรียน
-อาคารเรียน ป.1ซ เปลี่ยนรางน้้าฝน
-บ้านพักครู เปลี่ยนหลังคาสังกะสีเป็นอลูซิงค์
-อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26 เปลี่ยนหลังคามุงกระเบือ้ งเป็นอลูซิงค์โรงเรียนบ้านสานตม มิตรภาพที่
101 ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย

100,000

(18356) 18356 อาคารเอนกประสงค์ -ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองสนุน่ ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18357) 18357 อาคารเรียน-อาคารเรียน สปช.101/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
-ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาเจียง ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18358) 18358 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
(18359) 18359 อาคารเรียน อาคารประกอบและอาคารเอนกประสงค์ แบบ ป.1ซ -สังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่, รางน้้าสังกะสี
โรงเรียนบ้านนาดี ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18360) 18360 อาคารเรียน แบบ ป.1ช -แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบ้านห้วยน้้าเมย ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

100,000
100,000

(18361) 18361 อาคารเรียน -เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน ป.1ฉ แผ่นเมทัลซีท, ครอบหลังคาแผ่นเมทัลซีทโรงเรียนบ้านท่าศาลา ต.
ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย
(18362) 18362 อาคารเรียน -เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน ป.1ช แผ่นเมทัลซีท, ครอบหลังคาแผ่นเมทัลซีทโรงเรียนบ้านแก่งม่วง ต.
ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย
(18363) 18363 อาคารเรียน -ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน แผ่นอลูซิงค์ ครอบ น๊อตโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต.สานตม อ.ภูเรือ
จ.เลย
(18364) 18364 อาคารเรียน -ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน แผ่นอลูซิงค์ ครอบ น๊อตโรงเรียนบ้านถ้า้ มูล ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย

100,000

(18365) 18365 อาคารเรียน เปลี่ยนหลังคาอลูซิงค์โรงเรียนบ้านโคนผง ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย
(18366) 18366 อาคารเรียน -ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านทุง่ เทิง ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18367) 18367 อาคารเรียนแบบ ป.1ซ เปลี่ยนสังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่หนา
-อาคารอนุบาล 1 เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่, ครอบสันโค้งกระเบือ้ งลอนคู่, ขอยึดกระเบือ้ งลอนคู่
-อาคารอนุบาล 2 เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่, ครอบสันโค้งกระเบือ้ งลอนคู่, ขอยึดกระเบือ้ งลอนคู่ โรงเรียนบ้านโคก
งาม ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย

100,000
100,000
150,000

(18368) 18368 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านเครือคู้ ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18369) 18369 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านแก่วตาว ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18370) 18370 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานผนัง
งานประตูหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านวังเป่ง ต.อิปมุ่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18371) 18371 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านตูบค้อ ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18372) 18372 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านห้วยน้้าผัก ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
(18373) 18373 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านนาข่า ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18374) 18374 อาคารเรียน เปลี่ยนประตูหน้าต่าง
เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

100,000
100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000

150,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 775

หน่วย : บาท

รายการ
(18375)
(18376)
(18377)
(18378)

จานวนเงิน

18375 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านนาเจริญ ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย
18376 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังก้า ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
18377 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ งานผนังโรงเรียนชุมชนภูเรือ ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย
18378 อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ เปลี่ยนหลังคาสังกะสี เปลี่ยนประตู เปลี่ยนหน้าต่าง โรงเรียนบ้านแก่งไฮ ต.หนองบัว
อ.ภูเรือ จ.เลย
(18379) 18379 บ้านพักครู แบบ สปช.302/26 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง เปลี่ยนไม้เนือ้ แข็ง เปลี่ยนรางน้้าสังกะสี เปลี่ยนประตู
บ้านพักครูแบบองค์การ เปลี่ยนหลังคาสังกะสี
อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคาสังกะสีโรงเรียนบ้านสองคอน ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย

100,000
100,000
150,000
100,000

(18380) 18380 อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ งานพืน้ คอนกรีต งานผนัง เปลี่ยนประตู งานตาข่ายเหล็ก งานทาสี โรงเรียนบ้านแสงภา
ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
(18381) 18381 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 เปลี่ยนประตูเหล็กม้วนโรงเรียนบ้านชั่งสี่ ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18382) 18382 บ้านพักครูแบบองค์การ งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ก่ออิฐบล๊อค เปลี่ยนประตู เปลี่ยนหน้าต่าง งานทาสี
โรงเรียนบ้านลาดค่าง ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย
(18383) 18383 บ้านพักครู เปลี่ยนหลังคาสังกะสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18384) 18384 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนเสาคอนกรีต งานพืน้ โรงเรียนบ้านห้วยผักเน่า ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย
(18385) 18385 อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ งานผนัง งานตาข่ายเหล็ก งานฝ้าเพดาน เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านโป่งชี ต.โป่ง อ.ด่าน
ซ้าย จ.เลย
(18386) 18386 อาคารเรียนแบบ 017 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานผนัง
เปลี่ยนประตู เปลี่ยนหน้าต่าง โรงเรียนบ้านวังบอน ต.อิปมุ่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18387) 18387 อาคารเรียนอาคารประกอบ เปลี่ยนเสา ถมดินพืน้ อาคารโรงฝึกงาน แบบองค์การโรงเรียนบ้านโป่ง ต.โป่ง อ.ด่าน
ซ้าย จ.เลย
(18388) 18388 อาคาเรียน กันสาดหลังคาอะลูซิงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านห้วยตาด ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18389) 18389 อาคารเรียน แบบสปช. 101/26 งานทาสี
อาคารโรงอาหาร ลาดตาข่ายโรงเรียนบ้านห้วยลาด ต.อิปมุ่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18390) 18390 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานทาสี โรงเรียนบ้านแก่วตาว ต.อิปมุ่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(18391) 18391 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านปากโป่ง ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

100,000

(18392)
(18393)
(18394)
(18395)
(18396)

100,000
100,000
100,000
300,000
150,000

(18397)
(18398)
(18399)
(18400)

18392 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปลี่ยนฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านป่าม่วง ต.อิปมุ่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
18393 อาคาเรียนแบบ ป.1 ซ งานทาสีโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ต.อิปมุ่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
18394 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านแก่งม่วง ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
18395 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) โรงเรียนสพป.เลย เขต 3 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
18396 อาคารโรงฝึกงาน (หลังคา พืน้ ) อาคารโรงอาหาร (ผนัง พืน้ ) โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ต.ผักแพว
อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
18397 อาคารเรียน ป 1 ซ (หลังคา)โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(ส้านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 60) ต.จาน อ.
กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
18398 อาคารเรียน สปช 105/29 (พืน้ ประตู)โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
18399 อาคารเรียน อาคารเรียนห้องอนุบาล ห้องน้้า (หลังคา ประตู)โรงเรียนบ้านสวนกล้วย ต.ตองปิด อ.น้้าเกลี้ยง จ.ศรี
สะเกษ
18400 อาคารเรียน ศก 04 (หน้าต่าง พร้อมวงกบ ฝาผนัง ช่องลม)โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก ต. อ.โนนคูณ จ.ศรี
สะเกษ

100,000

36,000
97,500
100,000
93,700
150,000
90,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

150,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 776

หน่วย : บาท

รายการ
(18401)
(18402)
(18403)
(18404)

จานวนเงิน

18401 อาคารอเนกประสงค์ (หลังคา)โรงเรียนบ้านโนนอีปงั โพนวัว ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
18402 อาคารอเนกประสงค์ (หลังคา)โรงเรียนบ้านจานหนองคู ต.จาน อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
18403 อาคารเรียน ป 1 ซ (ประตู หน้าต่าง)โรงเรียนบ้านน้้าค้า ต.น้้าค้า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
18404 อาคารเรียน ป 1 ซ ผนังไม้ เคร่าไม้ ลวดตาข่าย พืน้ )โรงเรียนบ้านยางเครือ ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะ
เกษ
(18405) 18405 ส้วม สปช 601/26(หลังคา พืน้ ผนัง ประตู สุขภัณฑ์ )โรงเรียนบ้านหนองไฮ ต.อิปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

100,000
100,000
150,000
100,000

(18406)
(18407)
(18408)
(18409)
(18410)
(18411)
(18412)

18406 อาคารเรียน อาคารประกอบ (ประตู หลังคา)โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
18407 อาคารเรียน ศก 01 (หน้าต่าง ฝาผนัง หลังคา พืน้ )โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
18408 อาคารเรียน ศก 01 (หลังคา)โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน ต.จาน อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
18409 ก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบโรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
18410 อาคารอเนกประสงค์ ศก 23 (ฝ้าเพดาน อะเส)โรงเรียนบ้านอีต้อม ต.ค้าเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
18411 อาคารอนุบาล ห้องน้้าห้องส้วม สุขภัณฑ์ ประตู โถส้วมโรงเรียนบ้านเทิน ต .บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
18412 อาคารเรียน อาคารประกอบ(พืน้ ) ปรับปรุงรอบบริวเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองกก ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.
ศรีสะเกษ
18413 ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด (พืน้ )โรงเรียนบ้านหนองพะแนง ต.รุ่งระวี อ.น้้าเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
18414 อาคารเรียน (หลังคา)โรงเรียนบ้านสะมัด ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
18415 อาคารเรียน อาคารประกอบ (พืน้ ฝ้าเพดาน ทาสี)โรงเรียนบ้านดงยาง ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
18416 อาคารเรียน สปช105/26(พืน้ ประตู)โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
18417 ปรับปรุงภูมิทศั น์ภายในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านอีปาด ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
18418 ปรับปรุงภูมิทศั น์ภายในบริเวณ (เทพืน้ ทาสี)โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
18419 อาคารเรียน ศก 04 ฝ้าเพดาน) อาคารเรียน สปช 105/29 (ฝ้าเพดาน)โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 ต.บ่อ
แก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
18420 อาคารเรียน สปช 105/29 (หลังคา กั้นสาด)โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ ต.ยางชุมใหญ่ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ

150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000

(18421) 18421 อาคารอเนกประสงค์ สปช 205/26(หลังคา)โรงเรียนอนุบาลอ้าเภอน้้าเกลี้ยง(เขิน) ต.เขิน อ.น้้าเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

200,000

(18422) 18422 อาคารเรียน ศก 01 (หลังคา)โรงเรียนบ้านเวาะ ต.คูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
(18423) 18423 อาคารอเนกประสงค์ พืน้ ประตูโรงเรียนบ้านสร้างบาก ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
(18424) 18424 อาคารเรียน สปข 105/29(ประตู ทาสีประตู พืน้ ) อาคารเรียน อาคารสหกรณ์ (พืน้ ) ห้องน้้าห้องส้วม(ประตู)
โรงเรียนบ้านคูเมือง ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
(18425) 18425 อาคารเรียน (ผนัง ประตู หน้าต่าง)โรงเรียนบ้านขมิน้ ต.ทุม่ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
(18426) 18426 อาคารเรียน ศก04(ช่องลม กระจกฝ้า หน้าต่าง โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง ต.ทุม่ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะ
เกษ
(18427) 18427 อาคารเรียน อาคารประกอบ (พืน้ )โรงเรียนบ้านขาม ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
(18428) 18428 อาคารอเนกประสงค์ ผนัง ตาข่าย)โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
(18429) 18429 อาคารเรียน สปช 105/29(พืน้ ) อาคารเรียน ศก04(พืน้ )โรงเรียนบ้านบอนวิทยา ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะ
เกษ
(18430) 18430 อาคารเรียน สปช 104/26 (พืน้ ประตู)โรงเรียนบ้านหยอด ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
(18431) 18431 อาคารเรียน อาคารประกอบ (หน้าต่าง หลังคา พืน้ ประตู)โรงเรียนบ้านบูรพา ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

100,000
150,000
100,000

(18413)
(18414)
(18415)
(18416)
(18417)
(18418)
(18419)
(18420)

100,000

100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000

100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 777

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(18432) 18432 อาคารอนุลาบ(ฝ้าเพดาน ทาสี)โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ ต.ตองปิด อ.น้้าเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
(18433) 18433 อาคารเรียน สปช 105/29(หลังคา ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

100,000
100,000

(18434) 18434 อาคารอเนกประสงค์ ศก23 โรงฝึกงาน (หลังคา ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบ้านโนนคูณ ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรี
สะเกษ
(18435) 18435 อาคารเรียน ศก 04 ก (พืน้ )โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง ต.น้้าเกลี้ยง อ.น้้าเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
(18436) 18436 อาคารประกอบ(หลังคา พืน้ ประตู สุขภัณฑ์)โรงเรียนบ้านโพนแดง ต.หนองไฮ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
(18437) 18437 อาคารอเนกประสงค์ สปช 202/26(พืน้ )โรงเรียนบ้านเสมอใจ ต.หนองค้า อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
(18438) 18438 อาคารเรียน ศก 04 (ฝ้าเพดาน โครงคร่าว ไม้มอบ)โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง ต.ค้าเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะ
เกษ
(18439) 18439 อาคารเรียน ศก 03 (หลังคา)โรงเรียนบ้านหนองโอง ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
(18440) 18440 อาคารเรียน ป 1 ซ (ประตู หน้าต่าง บันได ทาสี)โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรี
สะเกษ
(18441) 18441 อาคารเรียน ศก 04 (ประตู หน้าต่าง ทาสี)โรงเรียนบ้านทุง่ สว่าง ต.ละเอาะ อ.น้้าเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
(18442) 18442 อาคาร ป 1 ซ (ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
(18443) 18443 ห้องเรียนอนุบาล(พืน้ ผนัง หลังคา โรงเรียนบ้านดวนใหญ่ (ลีราษฎร์วัฒนา) ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
(18444) 18444 อาคารเรียน ศก 01 (หลังคา)โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 ต.หนองไฮ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
(18445) 18445 อาคารโรงฝึกงาน ศด 23 (ฝ้าเพดาน ทาสี)โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

150,000

(18446) 18446 อาคารเรียน อาคารประกอบ (พืน้ ผนัง)โรงเรียนบ้านป่าไร่ ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
(18447) 18447 อาคารเรียน ศก 04 (พืน้ ผนัง)โรงเรียนบ้านโนนคูณ ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
(18448) 18448 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน (เทพืน้ คอนกรีต คสล)โรงเรียนบ้านจาน ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.
ศรีสะเกษ
(18449) 18449 อาคารเรียน กรมสามัญ 044 (ทาสี)โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
(18450) 18450 อาคารเรียน ศก04(หลังคา)โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
(18451) 18451 อาคารเรียน (ประตู หน้าต่าง ทาสี)โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
(18452) 18452 อาคารเรียน สปช105/29(พืน้ หลังคา ผนัง ประตูโรงเรียนชุมนหนองสังข์ ต.ศรีส้าราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
(18453) 18453 อาคารเรียน สปช 105/26 (ทาสี)โรงเรียนบ้านดินด้าเหล่าเสนไต้ ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
(18454) 18454 ปรับปรุงภูมิทศั น์ภายในโรงเรียน เทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

100,000
150,000
150,000

(18455) 18455 อาคารเรียนอาคารประกอบ(หลังคา)โรงเรียนบ้านบก ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
(18456) 18456 อาคารเรียน อาคารประกอบ (หลังคา เสาปูน พืน้ ผนัง )โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.
ศรีสะเกษ
(18457) 18457 อาคารเรียน สปช 105/29 (พืน้ )โรงเรียนบ้านโนนแกด ต.ทุม่ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
(18458) 18458 อาคารเรียน สปช 102/26 (ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง)โรงเรียนบ้านกะวัน ต.ตองปิด อ.น้้าเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
(18459) 18459 อาคารโรงฝึกงาน ศก 23 (ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
(18460) 18460 อาคารห้องสมุด (โครง หลังคา)โรงเรียนบ้านดงบัง (คุรุราษฎร์พฒ
ั นา) ต.จาน อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
(18461) 18461 อาคารเรียน ษก 04 หลังคา พืน้ โรงเรียนบ้านโพนค้อ ต.โพนค้อ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
(18462) 18462 โรงฝึกงาน ศก 23 (พืน้ )โรงเรียนบ้านแวด ต.ละเอาะ อ.น้้าเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
(18463) 18463 อาคารเรียนอาคารประกอบ(ประตู ผนัง ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง ต.ซ้า อ.เมือง
ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

100,000
150,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000

100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000

150,000
100,000
133,000
100,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 778

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(18464) 18464 อาคารเรียน สปช 102/26 (หลังคา ฝ้าเพดาน เชิงชาย)โรงเรียนบ้านแทงวิทยา ต.ซ้า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

150,000

(18465) 18465 อาคารห้องสมุด (หลังคา)อาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์(ฝ้าเพดาน พืน้ ผนัง ประตู หน้าต่าง)โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรี
ไคลร่องน้้าค้า ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
(18466) 18466 อาคารเรียน สปช105/29(ทาสี)โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.คูบ อ.น้้าเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
(18467) 18467 อาคารเรียน อาคารประกอบ (หลังคา ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ ต.ค้าเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะ
เกษ
(18468) 18468 อาคารเรียน ศก 04 ก/29 (หลังคา)โรงเรียนบ้านโนนแย้ ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
(18469) 18469 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
(18470) 18470 ก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบโปร่งโรงเรียนบ้านร่องสะอาด ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
(18471) 18471 อาคารอเนกประสงค์ (หลังคา)โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย
จ.ศรีสะเกษ
(18472) 18472 อาคารเรียน อาคารประกอบ รั้ว (พืน้ หลังคา)โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะ
เกษ
(18473) 18473 อาคารอเนกประสงค์ (หลังคา เชิงชาย)โรงเรียนบ้านก้อนเส้า ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
(18474) 18474 อาคารเรียน สปช 105/29 (ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบ้านเจ้าทุง่ ต.ทุง่ สว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
(18475) 18475 อาคารหอประชุม (พืน้ ฝ้าเพดาน ทาสี)โรงเรียนบ้านหนองสวง ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
(18476) 18476 อาคารเรียน (ประตู)โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี ต.ต้าแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
(18477) 18477 อาคารโรงฝึกงาน (ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบ้านพันล้า ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
(18478) 18478 ห้องน้้าห้องส้วม (ประตู พืน้ โถส้วม ผนัง หลังคา ก๊อกน้้า ทาสี )โรงเรียนบ้านโพนงาม ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

150,000

(18479)
(18480)
(18481)
(18482)
(18483)
(18484)
(18485)
(18486)
(18487)
(18488)
(18489)
(18490)
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18479 โรงอาหาร(หลังคา)โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
18480 ก่อสร้างรั้วอิฐบล๊อคโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
18481 ห้องครัว(หลังคา)โรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
18482 อาคารห้องสมุด หอประชุม (พืน้ ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบ้านลิงไอ ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
18483 อาคารเรียน ศก 01 (พืน้ )โรงเรียนบ้านเสือบอง ต.ทุม่ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
18484 อาคารเรียน (หลังคา)โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) ต.ซ้า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
18485 อาคารอเนกประสงค์ (พืน้ ฝาผนัง ประตู)โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.เขิน อ.น้้าเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
18486 อาคารเรียน สปช 105/29(พืน้ )โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
18487 ปรับปรุงบริเวณ (พืน้ สนามกีฬา)โรงเรียนบ้านทุง่ ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
18488 ห้องน้้าห้องส้วม(พืน้ ประตู สุขภัณฑ์ โถส้วม)โรงเรียนบ้านเปือย ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
18489 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ (พืน้ ผนัง ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
18490 อาคารเรียน อาคารประกอบ (หลังคา ผนัง)โรงเรียนบ้านยาง ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
18491 อาคารเรียน อาคารประกอบ (หลังคา คร่าวไม้ กันสาด)โรงเรียนบ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) ต.ต้าแย อ.พยุห์ จ.
ศรีสะเกษ
18492 อาคารเรียน (ฝ้าเพดาน ทาสี)โรงเรียนบ้านแก ต.หนองไฮ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
18493 ห้องพักครู )หลังคา โครงหลังคา)โรงเรียนบ้านสบาย ต.รุ่งระวี อ.น้้าเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
18494 อาคารเรียน ศก01(หลังคา โครงหลังคา)โรงเรียนบ้านคอนกาม ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
18495 อาคารเรียน(พืน้ ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
18496 อาคารเรียน ศก 04/26(หลังคา หน้าต่าง)โรงเรียนบ้านกระถุน ต.ต้าแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
18497 โรงฝึกงาน ศก 23 (หลังคา)โรงเรียนบ้านโนนติ้ว ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
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หน ้าที่ 779

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(18498) 18498 อาคารเรียน อาคารประกอบ (หลังคา ผนัง ทาสี)โรงเรียนบ้านกอกหัวนา ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

150,000

(18499) 18499 ปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณโรงเรียน เทลาน คสล.โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรี
สะเกษ
(18500) 18500 อาคารเรียน สปช 104/26 อาคารประกอบ (พืน้ )โรงเรียนขุมค้าวิทยา(ส้านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) ต.
บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
(18501) 18501 อาคารเรียนอาคารประกอบ(ประตู)โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

150,000

(18502) 18502 อาคารห้องสมุด (พืน้ หน้าต่าง ประตู)โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์) ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
(18503) 18503 อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน (ผนังกระจก ประตูกระจก)โรงเรียนบ้านเกาะ ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.
ศรีสะเกษ
(18504) 18504 อาคารเรียน ศก 02 (หลังคา)โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
(18505) 18505 อาคารเรียน ป 1 ซ (เสา ปรับพืน้ ผนัง)โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค ต.โพนเขวา อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

150,000
150,000

(18506) 18506 อาคารเรียน ศก 01(พืน้ )โรงเรียนบ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
(18507) 18507 อาคารเรียน อาคารประกอบ (ฝ้าเพดาน ทาสี)โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง ต.หนองไฮ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

100,000
100,000

(18508) 18508 ปรับปรุงทีอ่ ่านหนังสือห้องสมุด(พืน้ โครงหลังคา)โรงเรียนบ้านหนองแก้วส้าโรง ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีสะเกษ จ.
ศรีสะเกษ
(18509) 18509 อาคารเรียน ศก 02 (โครงหลังคา เสา หลังคา)โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะ
เกษ
(18510) 18510 หอประชุม(โครงหลังคา เสา หลังคา พืน้ เชิงชาย) ห้องสมุด(พืน้ )โรงเรียนบ้านหนองครก ต.หนองครก อ.เมืองศรี
สะเกษ จ.ศรีสะเกษ
(18511) 18511 อาคารเรียน อาคารประกอบ (หน้าต่าง ประตู ทาสี)โรงเรียนบ้านดอนกลาง ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรี
สะเกษ
(18512) 18512 อาคารเรียน ศก 01 (ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบ้านหนองกันจอ ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
(18513) 18513 อาคารเรียน ศก 04/2522 (พืน้ ไม้)โรงเรียนบ้านจอมวิทยา ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
(18514) 18514 อาคารอเนกประสงค์ (ฝ้าเพดาน ประตู หลังคา)โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บ้ารุง) ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ
จ.ศรีสะเกษ
(18515) 18515 ห้องเรียน (พืน้ )โรงเรียนบ้านหนองเตย ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
(18516) 18516 ปรับปรุงบริเวณภายในโรงเรียน(ถนน คสล.)โรงเรียนบ้านดูนสิม ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
(18517) 18517 บ้านพักครู (หลังคา เชิงชาย ฝ้าเพดาน พืน้ ประตู หน้าต่าง ทาสี )โรงเรียนบ้านคูบ ต.คูบ อ.น้้าเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

100,000

(18518) 18518 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างในโรงเรียน ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและภุมิทศั น์ภายในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
(18519) 18519 ห้องน้้าห้องส้วม(พืน้ โถส้วม โถปัสสาวะ ประตู หลังคา อ่างล้างหน้าโรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์
สงเคราะห์) ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
(18520) 18520 อาคารเรียน สปช 105/26 (หลังคา)โรงเรียนบ้านโพนดวน ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
(18521) 18521 อาคารเรียน ศก 01 (ฝาผนังไม้โรงเรียนบ้านทุม่ ต.ทุม่ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
(18522) 18522 ปรับปรุงห้องสมุด (พืน้ เหล็กดัดประตู หน้าต่าง ปรับปรุงภุมิทศั น์โรงเรียนบ้านโนนหุง่ หนองหว้าน้้าท่วม ต.โพธิ์ อ.
เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
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หน ้าที่ 780

หน่วย : บาท

รายการ
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จานวนเงิน

18523 อาคารเรียน (พืน้ )โรงเรียนบ้านหนองหิน ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
18524 โรงอาหาร (หลังคา ) อาคารเรียน ศก 04 (หลังคา)โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
18525 ห้องเรียน(ผนัง ประตู วงกบ หน้าต่างโรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
18526 ปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล (ปรับปรุงพืน้ )โรงเรียนบ้านกล้วย ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
18527 อาคารอเนกประสงค์(รั้วตาข่าย ทาสี)โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะ
เกษ
18528 อาคารเรียน ศก 03พืน้ ห้องเรียนโรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
18529 อาคารเรียน อาคารประกอบ (หน้าต่าง)โรงเรียนบ้านหนองถ่ม ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
18530 ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน เทพืน้ คอนกรีต คสล.โรงเรียนบ้านทุง่ น้อย ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
18531 โรงฝึกงาน ศก 23 (หลังคา)โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา ต.โพนเขวา อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
18532 โรงอาหาร (ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบ้านต้าแยหนองเม็ก ต.ต้าแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
18533 อาคารเรียน อาคารประกอบ (พืน้ )โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
18534 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด (พืน้ ผนัง ทาสี)โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรี
สะเกษ
18535 อาคารเรียน สพป.105/29 (พืน้ )โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
18536 อาคารอเนกประสงค์ ศก 23 (หลังคา ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบ้านหนามแท่ง ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

100,000
150,000
100,000
150,000
100,000

18537 อาคารเรียน สปช 105(หลังคา)โรงเรียนมหาราช 3 ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
18538 ปรับปรุงภูมิทศี น์ ท้าคลองระบายน้้าโรงเรียนอนุบาลพยุห์ ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
18539 อาคารเรียน สปช 104/26 (พืน้ )โรงเรียนบ้านหนองออ ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
18540 อาคารเรียนกรมสามัญ 004(ทาสี)โรงเรียนบ้านยางกุดนาค้า ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
18541 อาคารเรียน สปช 105/29 (พืน้ )โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว ต.ต้าแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
18542 โรงอาหาร(พืน้ )โรงเรียนบ้านสะเต็ง ต.คูบ อ.น้้าเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
18543 บ้านพักครู (หลังคา หน้าต่าง ฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านกอก ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
18544 โรงฝึกงาน(ผนัง ประตู )โรงเรียนบ้านละทาย ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
18545 ปรับปรุงบริเวณ ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านหนองกี่ ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
18546 อาคารเรียนอาคารประกอบ (พืน้ )โรงเรียนบ้านโคก ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
18547 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ (ฝ้าเพดาน หน้าต่าง ประตู ทาสี)โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ
18548 อาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องเรียน ผนัง ฝ้าเพดาน รางน้้า ทาสี )โรงเรียนบ้านมะกรูด ต.ค้าเนียม อ.กันทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ
18549 ปรับปรุงภูมิทศั น์รอบบริเวณโรงเรียน ปรับปรุงสนามวอล์เลย์บอลโรงเรียนบ้านทุง่ พาย ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรา
รมย์ จ.ศรีสะเกษ
18550 อาคารอเนกประสงค์ ศก 23 (พืน้ )โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
18551 อาคารฝึกงาน ศก 12(หลังคา ผนัง เสาไม้ ทาสี)โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ต.น้้าค้า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
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18552 อาคารเรียน อาคารประกอบ(หลังคา)โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
18553 อาคารเรียน อสพป.(หลังคา)โรงเรียนบ้านแก้ง ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
18554 โรงอาหาร(พืน้ ผนัง หลังคา ประตู)โรงเรียนบ้านโนนส้าโรงหนองหมากแซว ต.ทุง่ สว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
18555 อาคารเรียน อาคารประกอบ(ผนัง ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง ช่องลมโรงเรียนบ้านหมัด (ครุรัฐสงเคราะห์) ต.ทาม
อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
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จานวนเงิน

(18556) 18556 อาคารห้องสมุด (อาคารเรียนชั้นปฐมวัย (หลังคา ฝ้าเพดาน เสา ทาสี พืน้ )โรงเรียนบ้านหนองหวาย ต.โนนสัง อ.
กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
(18557) 18557 อาคารเรียน (พืน้ )โรงเรียนบ้านสะพุง ต.คูบ อ.น้้าเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
(18558) 18558 โรงอาหาร(หลังคา ผนัง)โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด ต.ตองปิด อ.น้้าเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
(18559) 18559 ส้วม สปช601/26(หลังคา ช้ ิงชาย ฝ้าเพดาน ประตู โถส้วม โถปัสสาวะ แผงกั้นปัสสาวะ อ่างล้างหน้า ทาสี )
โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
(18560) 18560 อาคารเรียน สปช 105/29(ประตู หลังคา ฝ้าเพดาน รางน้้า เชิงชสยโรงเรียนบ้านร่องเก้า ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.
ศรีสะเกษ
(18561) 18561 อาคารเรียนสร้างเอง(พืน้ ประตู หน้าต่าง)โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
(18562) 18562 ฌรงฝึกงาน (ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบ้านหนองค้า ต.หนองค้า อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
(18563) 18563 อาคารเรียน สปช 104/26(ทาสี)โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
(18564) 18564 อาคารเรียน สปช 102/26(ผนัง ประตู หน้าต่าง)โรงเรียนบ้านหัวเหล่า ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
(18565) 18565 อาคารอเนกประสงค์โรงอาหาร(พืน้ )โรงเรียนบ้านคูซอด ต.คูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
(18566) 18566 อาคารเรียน ศก1(พืน้ )โรงเรียนบ้านตีกา ต.ศรีส้าราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
(18567) 18567 อาคารเรียน สปช105/29(พืน้ )โรงเรียนบ้านเจี่ย ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
(18568) 18568 อาคารเรียนอาคารประกอบ(พืน้ หน้าต่าง ประตูโรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด ต.จาน อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
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18569 ปรับปรุงบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ 226 ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
18570 อาคารอเนกประสงค์โรงอาหาร(หลังคา รางน้้า ทาสี)โรงเรียนบ้านลุมภู ต.น้้าเกลี้ยง อ.น้้าเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
18571 ปรับปรุงบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองทุม่ ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
18572 อาคารอเนกประสงค์(หลังคา)โรงเรียนบ้านทาม ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
18573 อาคารอเนกประงค์(ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้า ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
18574 อาคารเรียน สปช105/26(วงกบอลูมิเนียม หลังคา)โรงเรียนบ้านโนนดู่ ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
18575 อาคารเรียน สปช 105/26(หลังคา เสา)โรงเรียนบ้านกะเอิน ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
18576 อาคารเรียน ศก01 หน้าต่าง ประตูโรงเรียนบ้านค้าเนียม(ค้าเนียมวิทยาคาร) ต.ค้าเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
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18577 อาคารฝึกงาน ศก23(หลังคา พืน้ )โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
18578 อาคารโรงฝึกงาน(หลังคา)โรงเรียนบ้านซ้าโพธิ์ ต.ซ้า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
18579 อาคารเรียน ประตูโรงเรียนบ้านหนองสนม ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
18580 อาคารเรียนอนุบาล(พืน้ )โรงเรียนบ้านโนนงาม ต.รุ่งระวี อ.น้้าเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
18581 อาคารเรียนอาคารประกอบ(พืน้ ผนัง ทาสี)โรงเรียนอนุบาลวังหิน ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
18582 อาคารเรียน(ผนังไม้ คร่้าวไม้โรงเรียนบ้านฮ่องแข้ด้า ต.ทุม่ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
18583 อาคารเรียนอาคารประกอบ(พืน้ ประตูโรงเรียนบ้านสว่าง ต.ทุง่ สว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
18584 ปรับปรุงริเาณโรวเรียนโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
18585 ห้องสมุด ผนัง หน้าต่าง ประตู เสาปูน ช่องลม ทาสีโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
18586 ห้องสมุด(ฝ้าเพดาน พืน้ โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
18587 อาคารเรียน สปช102/26(หลังคา ทาสี)โรงเรียนบ้านดินด้า ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
18588 อาคารเรียน ศก01(หลังคา)โรงเรียนบ้านอาลัย ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
18589 อาคารเรียนแบบสร้างเอง(หลังคา)โรงเรียนบ้านหมากเขียบ ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
18590 อาคารเรียนอาคารประกอบ(พืน้ )โรงเรียนบ้านทุง่ มัง่ ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
18591 โรงฝึกงาน ศก23(หลังคา หน้าต่าง)โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
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จานวนเงิน

18592 อาคารเรียน สปช104/26(หลังคา)โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
18593 อาคารอเนกประสงค์ ศก23(ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
18594 อาคารเรียน สปช104/26(พืน้ ทาสี)โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ต.ละเอาะ อ.น้้าเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
18595 โรงอาหาร ศก23(พืน้ )โรงเรียนบ้านหนองมะแซว ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
18596 โรงอาหาร ศก23(หลังคา)โรงเรียนบ้านเขวา ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
18597 อาคารอเนกประสงค์ สปช205/26(พืน้ )โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.
ศรีสะเกษ
(18598) 18598 อาคารอเนกประสงค์ ศก 23(เสา ผนังไม้ หน้าต่าง ประตู วงกบหน้าต่าง วงกบประตู หลังคา)โรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองห้วยคล้า1 ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
(18599) 18599 ห้องสมุด(พืน้ ฝ้าเะดาน)โรงเรียนตะดอบวิทยา ต.ตะดอบ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
(18600) 18600 อาคารอเนกประสงค์ ศก23(หลังคา)โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
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18601 อาคารเรียนอาคารประกอบ(หลังคา ประตู)โรงเรียนบ้านนาดี ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
18602 อาคารเรียน พืน้ โรงเรียนบ้านหนองค้า ต.น้้าค้า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
18603 อาคารเรียนอาคารประกอบ(ฝ้าเพดาน แผงบังแดดโรงเรียนบ้านหนองคู ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
18604 ห้องเรียนห้องสมุดและสิ่งแวดล้อม(ผนัง ทาสี พืน้ หลังคา รางน้้า บริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองตลาด ต.
เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
18605 ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน อาคารประกอบ รั้ว พืน้ โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะ
เกษ
18606 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านปลาข่อ ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
18607 อาคารเรียน สปช2/28(ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
18608 อาคารเรียนอาคารประกอบ(พืน้ )โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บ้ารุง) ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

(18609) 18609 อาคารเรียน สปช105/29(ประตู)โรงเรียนบ้านส้าโรงโคเฒ่า ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
(18610) 18610 อาคารเรียน ป 1 ซ พืน้ ผนัง หลังคา ปรับปรุงบริเวณภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านบัวระรมย์ ต.ตองปิด อ.น้้า
เกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
(18611) 18611 อาคารเรียน(ฝ้าเะดาน ทาสี)โรงเรียนบ้านดู่ ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
(18612) 18612 อาคารเรียน สปช105/29(พืน้ )โรงเรียนบ้านน้้าเกลี้ยง ต.น้้าเกลี้ยง อ.น้้าเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
(18613) 18613 ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณภายในโรงเรียน(รั้ว)โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
(18614) 18614 อาคารเรียน สปช102/26(พืน้ )โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
(18615) 18615 อาคารเรียน ศก04(บันได)โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว ต.ทุม่ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
(18616) 18616 อาคารเรียน ศก01(หลังคา)โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
(18617) 18617 ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณภายในโรงเรียน(รั้ว)โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
(18618) 18618 อาคารเรียน ศก04 ส้วม สปช601/26 หน้าต่าง หลังคาโรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ต.บึงบอน อ.ยาง
ชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
(18619) 18619 อาคารเรียน สปช105/29(หลังคา)โรงเรียนบ้านละเอาะ ต.ละเอาะ อ.น้้าเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
(18620) 18620 อาคารเรียนอาคารประกอบ(หลังคา)โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม ต.เขิน อ.น้้าเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
(18621) 18621 ปรับปรุงภูมิทศั น์ภายในบริเวณโรงเรียน(รั้ว)โรงเรียนบ้านหนองน้้าเต้าโนนสวน ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะ
เกษ
(18622) 18622 อาคารเรียน ศก04(ผนัง พืน้ ฝ้าเพดาน ทาสี)โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
(18623) 18623 อาคารเรียนอาคารประกอบ(ประตู ผนัง)โรงเรียนบ้านขามป้อม ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
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รายการ
(18624)
(18625)
(18626)
(18627)
(18628)
(18629)
(18630)
(18631)
(18632)

18624 อาคารเรียน ศก01 ฝ้าเพดาน หลังคาโรงเรียนบ้านผักขะ ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
18625 อาคารเรียน สปช104/26(พืน้ )โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.17) ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
18626 อาคารเรียน โครงหลังคากันสาด หลังคาโรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
18627 ส้วม สปช601/26 สปช604/45(หลังคา ประตู ทาสี อ่างล้างหน้า กระจกเงา ผนัง โถส้วม พืน้ )โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
(คุรุราษฎร์อินทรสุภาผล) ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
18628 ปรับปรุงภูมิทศั น์และสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนสัง (โนนสังวิทยาคาร) ต.โนนสัง อ.
กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
18629 ปรับปรุงภูมิทศั น์และสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน เทพืน้ คสล.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 ต.บ่อ
แก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
18630 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านจิกกะลา ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ
18631 ปรับปรุงภูมิทศั น์สิ่งแวดล้อม ซ่อมแซมห้้องสมุด อาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอนสั้น ต.โพนเขวา อ.เมืองศรีสะเกษ
จ.ศรีสะเกษ
18632 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (หลังคา)โรงเรียนบ้านเปือย ต.คูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

จานวนเงิน
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150,000
100,000
100,000
100,000
100,000

(18633) 18633 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.
ศรีสะเกษ
(18634) 18634 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และภูมิทศั น์ภายในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านผักบุง้ ต .จาน อ.
กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
(18635) 18635 ปรับปรุงซ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นในโรงเรียนโรงเรียนบ้านรุ่ง ต.รุ่งระวี อ.น้้าเกลี้ยง
จ.ศรีสะเกษ
(18636) 18636 อาคารหอประชุม อาคารเรียนปฐมวัย โรงอาหาร (หลัง ฝ้าเพดาน)โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา ต.จาน อ.กันทรา
รมย์ จ.ศรีสะเกษ
(18637) 18637 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ปรับปรุงภูมิทศั น์
และสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

150,000

(18638) 18638 ปรับปรุงภูมิทศั น์และสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน
ห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนบ้านหนองบาง ต.น้้าเกลี้ยง อ.น้้าเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
(18639) 18639 ปรับปรุงภูมิทศั น์ภายในบริเวณโรงเรียน ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านสร้างหว้า ต .โนนเพ็ก
อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
(18640) 18640 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

100,000

(18641) 18641 โรงอาหาร (เสา หลังคา โครงหลังคา พืน้ ทาสี วงกบประตู หน้าต่าง)โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง ต.รุ่งระวี อ.น้้า
เกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
(18642) 18642 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านสีถาน ต .
หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
(18643) 18643 ปรับปรุงภูมิทศั น์และสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรียน
โรงเรียนบ้านหนองตาเชียง ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
(18644) 18644 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างในโรงเรียน ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและภุมิทศั น์ภายในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทา ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
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จานวนเงิน

(18645) 18645 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างในโรงเรียน ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและภุมิทศั น์ภายในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรี
สะเกษ

100,000

(18646) 18646 ปรับปรุงภูมิทศั น์และสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรียน
โรงเรียนบ้านหนองรัง ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
(18647) 18647 ปรับปรุงภูมิทศั น์ภายในบริเวณโรงเรียน ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย ต .
พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
(18648) 18648 ปรับปรุงภูมิทศั น์ภายในบริเวณโรงเรียน โรงเรียนบ้านโพนยาง ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
(18649) 18649 ปรับปรุงภูมิทศั น์และสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา ต.ตะดอบ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
(18650) 18650 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างในโรงเรียน ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและภุมิทศั น์ภายในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.35) ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะ
เกษ

100,000

(18651) 18651 ปรับปรุงภูมิทศั น์และสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรียน
โรงเรียนบ้านโนนดู่ ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
(18652) 18652 ปรับปรุงภูมิทศั น์และสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแวงสาขาบ้านโนนรัง ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
(18653) 18653 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน อาคารหอประชุม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์โรงเรียนสพป.ศรีสะเกษ
เขต 1 ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
(18654) 18654 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างในโรงเรียน ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและภุมิทศั น์ภายในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

100,000

(18655) 18655 ปรับปรุงภูมิทศั น์และสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรียน
โรงเรียนบ้านโปร่ง ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
(18656) 18656 อาคารเรียน ศก 03 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บ้ารุง) ต.หัวช้าง อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18657) 18657 อาคารเรียน ศก 04 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง ต.บัวหุง่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18658) 18658 อาคารเรียน ศก 01 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนอนุบาลราษีไศล ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18659) 18659 อาคารเรียน สปช 102/26 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านส้าโรง(วิทยาราษฎร์) ต.ส้าโรง อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

100,000

(18660) 18660 อาคารเรียน ศก 01 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านแต้(ประชาบ้ารุง) ต.แต้ อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18661) 18661 อาคารเรียน สปช 102/26 เปลี่ยนหลังคา
โรงเรียนบ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) ต.ก้านเหลือง อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18662) 18662 อาคารเรียน ศก 04 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
(18663) 18663 อาคารเรียน สปช 105/29 เปลี่ยนหลังคา
โรงเรียนบ้านเปือยขาม ต.หนองอี่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18664) 18664 อาคารเรียน สปช 105/29 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านพลับ ต.ปะอาว อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18665) 18665 อาคารเรียน ศก 04 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านยางเอือด ต.ส้าโรง อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18666) 18666 อาคารเรียน สปช 105/29 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านมะฟัก ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18667) 18667 อาคารเรียน สปช 102/26 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านปลาขาว ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18668) 18668 อาคารเรียน สปช 105/29 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ต.สระก้าแพงใหญ่ อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
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จานวนเงิน

(18669) 18669 อาคารเรียน สปช 102/26 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.37) ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
(18670) 18670 อาคารเรียน ป 1 ซ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโพนเมือง ต.ขะยูง อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18671) 18671 อาคารเรียน สปช 105/29 เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านอีหล่้า (ราษฎร์นุสรณ์) ต.
อี่หล่้า อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18672) 18672 อาคารเรียน สปช 105/29 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18673) 18673 อาคารเรียน สปช 105/29 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

100,000
100,000
150,000

(18674) 18674 อาคารเรียน ศก 01 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) ต.ก้านเหลือง อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรี
สะเกษ
(18675) 18675 อาคารเรียน สปช 105/29 เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า ต.โดด อ.โพธิ์
ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
(18676) 18676 อาคารเรียน ศก 06 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหมากยาง ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
(18677) 18677 อาคารอนุบาล เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองสะมอน ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
(18678) 18678 อาคารเรียน สปช 105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโพธิ์ ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
(18679) 18679 อาคารเรียน ศก 04 อาคารเรียน ศก 06 อาคารห้องสมุด เปลี่ยนฝ้าเพดาน อาคาร สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านพงพรต ต.หนองห้าง อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18680) 18680 อาคารเรียน ศก 04 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนหนองผือ ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
(18681) 18681 อาคารเรียน สปช 105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลศิลาลาด ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
(18682) 18682 อาคารเรียน สปช 102/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนประตู ทาสีโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี ต.โคกจาน อ.อุทมุ พร
พิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18683) 18683 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.2) ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18684) 18684 อาคาร สปช 202/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน เชิงชาย ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านพะวร ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับ
ทัน จ.ศรีสะเกษ
(18685) 18685 อาคาร สปช 202/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านเขวา ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
(18686) 18686 อาคาร สปช 202/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย ต.หนองใหญ่ อ.
เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
(18687) 18687 อาคาร สปช 205/26 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลอุทมุ พรพิสัย ต.ก้าแพง อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18688) 18688 อาคาร สปช 203/26 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านไผ่ ต.ไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18689) 18689 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.
ศรีสะเกษ
(18690) 18690 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านขวาว ต.ทุง่ ไชย อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18691) 18691 อาคารอเนกประสงค์ ศก 23 เปลี่ยนหลังคา โรงเรียนบ้านค้อก้าแพง ต.สระก้าแพงใหญ่ อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

100,000

(18692) 18692 อาคารอเนกประสงค์ ศก 23 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านบอนใหญ่ ต.โพธิ์ชัย อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18693) 18693 อาคารอเนกประสงค์ ศก 23 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหนองอาคูณ ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
(18694) 18694 อาคารอเนกประสงค์ ศก 23 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) ต.บัวหุง่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

150,000
100,000
150,000

(18695) 18695 อาคารอเนกประงค์ ศก 23 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโนนเค็ง ต.หนองไฮ อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18696) 18696 อาคารอเนกประสงค์ ศก 23 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านขะยุง ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
(18697) 18697 อาคารอเนกประสงค์ ศก 23 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโคก ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ

100,000
100,000
100,000

150,000
150,000

100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
200,000
100,000
150,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 786

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(18698) 18698 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสร้างเรือ ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะ
เกษ
(18699) 18699 อาคารอเนกประสงค์ ศก 23 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) ต.หนองไฮ อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

100,000

(18700) 18700 อาคาร สปช 202/26 เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านหนองบ่อ ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18701) 18701 อาคาร สปช 202/26 เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) ต.ขะยูง อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18702) 18702 อาคารเรียน สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ส้วม สปช 601/26 เปลี่ยนประตู เปลี่ยนสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านนาทุง่
ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
(18703) 18703 อาคารเรียน สปช 102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารอเนกประสงค์ ศก 23 เปลี่ยนฝาผนังโรงเรียนอนุบาลเมือง
จันทร์(บ้านปลาซิว) ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
(18704) 18704 อาคารเรียน สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารประกอบ เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก ต.รังแร้ง
อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18705) 18705 อาคารเรียน สปช 103/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ส้วม สปช 601/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห่อง ต.ตาโกน อ.
เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
(18706) 18706 อาคารเรียน ศก 01 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ส้วม สปช 601/26 เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนประตู เปลี่ยนสุขภัณฑ์โรงเรียน
บ้านโนนเหมือดแอ่บวั หล่น ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
(18707) 18707 อาคารอเนกประสงค์ เทพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) ต.ขะยูง อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะ
เกษ
(18708) 18708 อาคาร สปช 206/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านตาทอง ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
(18709) 18709 อาคารเรียน ศก 04 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน สปช 102/26 เปลี่ยนประตู อาคารแบบพิเศษ เปลี่ยนประตู
โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
(18710) 18710 อาคารเรียน แบบ ป 1 ซ เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านกุง ต.ทุง่ ไชย อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18711) 18711 อาคารเรียน แบบ ป 1 ซ เปลี่ยนฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านทุม่ ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
(18712) 18712 อาคารเรียน สปช 102/26 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านท่า ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18713) 18713 อาคารเรียน ศก 04 เปลี่ยนผนังโรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง ต.ทุง่ ไชย อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18714) 18714 อาคารเรียน ป 1 ซ เปลี่ยนผนังโรงเรียนบ้านหว้า ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
(18715) 18715 อาคารเรียน สปช 105/29 กั้นผนังห้องโรงเรียนบ้านทุง่ สว่าง(ราษฎร์พฒ
ั นา) ต.ตาเกษ อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

100,000
100,000
150,000

(18716) 18716 อาคารเรียน ป 1 ซ เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านคูสระ ต.ไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18717) 18717 อาคารเรียน ศก 04 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ทาสี อาคารเรียน สปช 105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18718) 18718 อาคารห้องสมุด เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองแคน ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ

150,000
150,000

(18719) 18719 อาคาร ศก 04 เปลี่ยนหน้าต่าง อาคาร ศก 01 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านยาง ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะ
เกษ
(18720) 18720 อาคารเรียน สปช 105/29 เปลี่ยนประตู ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรี
สุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
(18721) 18721 อาคารเรียน ศก 01 เปลี่ยนหน้าต่าง เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน
จ.ศรีสะเกษ
(18722) 18722 อาคารอเนกประสงค์ ศก 02 งานผนัง งานพืน้ โรงเรียนบ้านโคกหล่าม ต.โคกหล่าม อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18723) 18723 อาคารเรียน สปช 105/29 ทาสีภายนอก ภายในโรงเรียนบ้านเสียว ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

150,000

100,000

150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

150,000

100,000
100,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 787

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(18724) 18724 อาคารเรียน ศก 04 เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้านโนนสายขมิน้ หนองแมว ต.แขม อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18725) 18725 อาคารเรียน ป 1 ซ ปรับพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

100,000
100,000

(18726) 18726 อาคารเรียน ศก 01 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านดู่ค้อ ต. อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18727) 18727 อาคารเรียน สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนน้อย ต.โคกหล่าม อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18728) 18728 อาคารเรียน สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) ต.อี่หล่้า อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18729) 18729 อาคารเรียน ศก 04 สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านจานแสนไชย ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรี
สะเกษ
(18730) 18730 อาคารเรียน แบบ ป 1 ซ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านฮ่องข่า ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18731) 18731 อาคารเรียน สปช 104/26 สปช 102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโกทา ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

100,000
100,000
100,000

(18732) 18732 อาคารเรียน สปช 104/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พทิ ยาคาร) ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.
ศรีสะเกษ
(18733) 18733 อาคารเรียน สปช 105/29 อาคาร ศก 017 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะ
เกษ
(18734) 18734 อาคารเรียน ศก 04 เปลี่ยนหน้าต่าง อาคารเรียน สปช 102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ส้วม 601/26 เปลี่ยนหลังคา
ประตูโรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
(18735) 18735 อาคารห้องสมุด ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก ต.หนองบัวดง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
(18736) 18736 อาคารเรียน สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านไพรพะยอม ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
(18737) 18737 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านโนนสูง ต.แขม อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18738) 18738 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านเมีย่ งแคนดวน ต.ไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18739) 18739 อาคารเรียน สปช.105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
(18740) 18740 อาคารเรียน สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18741) 18741 อาคารเรียน สปช.103/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านหนองโง้ง ต.หว้านค้า อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18742) 18742 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
(18743) 18743 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านส้าโรงน้อยหนองบัว ต.หนองห้าง อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18744) 18744 อาคารเรียน สปช.105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านสระภู ต.ก้าแพง อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18745) 18745 อาคารเรียน สปช.104/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านครั่ง ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18746) 18746 อาคารเรียน ศก 04/25 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด ต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
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รายการ
(18747) 18747 อาคารเรียน สปช.103/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านหนองส้าโรงน้อย ต.หัวช้าง อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18748) 18748 อาคารเรียน แบบ ป.1ซ ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านกงพาน ต.ก้านเหลือง อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18749) 18749 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านสะเดา ต.โพธิ์ชัย อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18750) 18750 อาคารเรียน สปช.103/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านหนองม้า ต.หนองม้า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
(18751) 18751 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านหนองกก ต.บัวหุง่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18752) 18752 อาคารเรียน สปช.105/29 , โรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านโจดม่วง ต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
(18753) 18753 อาคารเรียน ศก 04 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านด่านนอกดง ต.ไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18754) 18754 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
(18755) 18755 อาคารห้องสมุด ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านหนองหมีหวั ดง(ประชาวิทยาคาร) ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18756) 18756 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนสระก้าแพงวิทยาคม ต.ก้าแพง อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18757) 18757 อาคารเรียน ป.1ซ ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
(18758) 18758 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านน้้าอ้อมน้อย ต.หว้านค้า อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18759) 18759 อาคารเรียน ป.1ซ พิเศษ ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านสามขา ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
(18760) 18760 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านกระสังข์ ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
(18761) 18761 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ต.ตาเกษ อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18762) 18762 อาคารอเนกประสงค์ ศก 23 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 ต.ส้าโรง อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18763) 18763 อาคารเรียน สปช.104/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
(18764) 18764 อาคารเรียน สปช.104/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ ต.หนองบัวดง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
(18765) 18765 อาคารเรียน ศก 01 , ศก 04ก ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านม่วง ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
(18766) 18766 อาคารเรียน ศก 01 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านเมืองหลวง ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
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รายการ
(18767) 18767 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18768) 18768 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านกอย ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18769) 18769 อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านสร้างปี่ ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18770) 18770 อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
(18771) 18771 อาคารอเนกประสงค์ ศก 22/24 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านเชือก ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18772) 18772 อาคารโรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ ต.โคกหล่าม อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18773) 18773 อาคารเรียน สปช.105/29 ทาสี
โรงเรียนบ้านห้วย ต.บัวหุง่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18774) 18774 ส้วม สปช.601/26 เปลี่ยนหลังคา งานพืน้ คอนกรีต
โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว ต.ก้านเหลือง อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18775) 18775 ส้วม สปช.601/26 เปลี่ยนหลังคา งานพืน้ คอนกรีต ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานสุขภัณฑ์
โรงเรียนบ้านโคก ต.โคกจาน อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18776) 18776 บ้านพักครู แบบ 302/28 งานพืน้ งานประตู หน้าต่าง ทาสี อาคารเรียน แบบบ สปช.102/26 ทาสี
โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
(18777) 18777 ปรับปรุงสนามกีฬาวอลเล่ย์บอล เทพืน้ คอนกรีต
โรงเรียนบ้านเมืองน้อย ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
(18778) 18778 ปรับปรุงอาคารเรียน ป.1ซ เทพืน้ คอนกรีต
โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) ต.หนองบัวดง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
(18779) 18779 อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
(18780) 18780 ปรับปรุงพืน้ คอนกรีต ลานกีฬาอเนกประสงค์
โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18781) 18781 เทพืน้ คอนกรีต ลานกีฬาอเนกประสงค์
โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18782) 18782 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
โรงเรียนบ้านหนองน้้าขุ่น ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
(18783) 18783 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ต.รังแร้ง อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18784) 18784 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
โรงเรียนบ้านโนนลาน ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
(18785) 18785 อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านทุง่ ไชย(พัฒนานุสรณ์) ต.ทุง่ ไชย อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18786) 18786 อาคาร ศก 04 เปลี่ยนผนัง เปลี่ยนพืน้ ไม้ ฝ้าเดาน เชิงชาย ทาสี
โรงเรียนบ้านมะยาง ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
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รายการ

จานวนเงิน

(18787) 18787 ปรับพืน้ คอนกรีต ลานกีฬาอเนกประสงค์ ปรับปรุงรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง
โรงเรียนบ้านกุงขาม ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
(18788) 18788 อาคารอเนกประสงค์ ศก 23 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหนองหงอก ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
(18789) 18789 อาคาร ศก 04 อาคาร ป 1 ซ เปลี่ยนผนัง เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้านตัง ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
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(18790) 18790 อาคาร สปช 102/26 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านดอนงูเหลือม ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18791) 18791 อาคาร ศก 02 เปลี่ยนผนังโรงเรียนบ้านฟ้าผ่า ต.หนอฃห้าง อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18792) 18792 อาคารเรึยน ศก 01 บุยาวห้องเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนกระจกโรงเรียนบ้านโก ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรี
สะเกษ
(18793) 18793 อาคารเรียน ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
(18794) 18794 อาคาร สปช 202/26 เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะ
เกษ
(18795) 18795 อาคาร สปช 203/26 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พฒ
ั นา) ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18796) 18796 อาคาร สปช 105/26 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พฒ
ั นา) ต.โพธิ์ชัย อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะ
เกษ
(18797) 18797 อาคาร สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว ต.ก้านเหลือง อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18798) 18798 อาคาร สปช105/29 เปลี่ยนฝ้าโรงเรียนบ้านโทะ ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
(18799) 18799 อาคาร ศก 01 เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านปะอาว ต.ปะอาว อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18800) 18800 อาคารเรียน เปลี่ยนบันไดโรงเรียนบ้านหนองแปน ต.ฝือใหญ่ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
(18801) 18801 อาคาร ป 2 เทพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองลุง ต.ตาเกษ อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18802) 18802 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านผึ้ง (รัฐราษฎร์บ้ารุง) ต.รังแร้ง อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18803) 18803 อาคาร เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโดด ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
(18804) 18804 อาคารอเนกประสงค์ ศก 23โรงเรียนบ้านแข้ ต.แข้ อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18805) 18805 อาคาร ศก 04 เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก ต.หนองบวัดง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
(18806) 18806 อาคาร สปช 105/29 ปูพนื้ อาคารอนุบาล โรงเรียนบ้านโซงเลง ต.หนองม้า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
(18807) 18807 อาคาร ศก 04 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านผือ ต.ผือใหญ่ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
(18808) 18808 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านบัวหุง่ (รัฐราษฎร์สามัคคี) ต.บัวหุง่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18809) 18809 อาคาร ศก 01 เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านดงแดง ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18810) 18810 อาคาร สปช 105/29 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองแค ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18811) 18811 อาคาร สปช 105/29 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย ต.ก้้นเหลื
า อง อ.อุทมุ พร
พิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18812) 18812 อาคาร ศก 01 เปลี่ยนหน้าต่าง อาคาร สปช 105/29 เปลี่ยนฝ้าเพานโรงเรียนบ้านโนนกลาง ต.แข้ อ.อุทมุ พร
พิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18813) 18813 อาคาร สปช 105/29 เปลี่ยนหลังคา โรงเรียนบ้านยางบอน(อ้าพานุสรณ์) ต.ตาเกษ อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

100,000
150,000
150,000

(18814) 18814 อาคารเรียน สปช 105/26 เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านบุยาว ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

150,000

(18815)
(18816)
(18817)
(18818)

150,000
100,000
150,000
100,000

18815 อาคารห้องสมุด เปลี่ยนโครงหลังคาโรงเรียนบ้านจิก ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
18816 อาคาร ศก 01 เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านอะลาง ต.แข้ อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
18817 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านตาโกน ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
18818 อาคาร ศก 04 เปลี่ยนผนัง ประตู หน้าต่าง ฝ้าดานโรงเรียนบ้านจาน ต.หนองม้า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

150,000
150,000

150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 791

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(18819) 18819 อาคาร ศก 06 ฝาผนัง หน้าต่าง เปลี่ยนตาข่าย ประตูโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรี
สะเกษ
(18820) 18820 อาคารเรียน ศก 04 เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

150,000

(18821) 18821 อาคาร ป 1 ซ อาคาร ศก 04 ทาสีโรงเรียนบ้านหนองยาง ต.ขะยุง อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18822) 18822 อาคารอเนกประสงค์ สปช 204/26 ปรับปรุงกันสาดหลังคาโรงเรียนสพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ต.ถนนศรีอุทมุ พร
อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18823) 18823 อาคารเรียน สปช 105/29 สปช 105/26 เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านอีสร้อย ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะ
เกษ
(18824) 18824 ส้วม สปช 601/26 เปลี่ยนหลังคา โถสุขภัณฑ์ เทพืน้ โรงเรียนบ้านพงสิม ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะ
เกษ
(18825) 18825 อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนตุ่น ต.บัวหุง่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18826) 18826 อาคาร ป 1 ซ อาคาร สก 04 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหอย ต.หัวช้าง อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18827) 18827 อาคารห้องสมุด เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18828) 18828 อาคาร แบบ ศก 04 เปลี่ยนหน้าต่าง ประตูโรงเรียนบ้านบึงหมอก ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
(18829) 18829 อาคารเรียน สปช 105/26 งานโครงสร้างหลังคาโรงเรียนบ้านหนองห้าง ต.หนองห้าง อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

100,000
300,000

(18830) 18830 อาคารเรียน ศก 01 เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้านปะหละ ต.ปะอาว อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(18831) 18831 อาคาร สปช 105/26 ติดตั้งกระจกประตูหน้าต่าง อาคารอเนกประสงค์ ต่อเติมหลังคาโรงเรียนบ้านจังเอิน ต.
เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
(18832) 18832 อาคารเรียน แบบ ศก 04 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านบัวบก ต.ตะเคียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18833) 18833 อาคารเรียน ศก.04 พิเศษ ปรับปรุงพืน้ อาคาร ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ต.ปราสาท อ.ขุ
ขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18834) 18834 อาคารเรียน แบบ ศก 04 ปรับปรุงซ่อมแซมผนังไม้โรงเรียนบ้านทุง่ ศักดิ์ ต.ลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18835) 18835 อาคารเอนกประสงค์ แบบสร้างเอง ปรับปรุงพืน้ อาคารโรงเรียนบ้านหนองพัง ต .ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ

150,000
100,000

(18836) 18836 อาคารเอนกประสงค์ แบบสร้างเอง ปรับปรุงพืน้ อาคาร เปลี่ยนหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ เปลี่ยนประตูพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย ต.ส้าโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
(18837) 18837 อาคารอนุบาล แบบสร้างเอง ปรับปรุงต่อเติมอาคารประกอบอนุบาลโรงเรียนบ้านปุดเนียม ต .ส้าโรงพลัน อ.ไพร
บึง จ.ศรีสะเกษ
(18838) 18838 อาคารประกอบ ต่อเติมหลังคาและปรับปรุงระบบไฟโรงเรียนบ้านบัลลังก์ ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
(18839) 18839 อาคารเอนกประสงค์ ปรับปรุงพืน้ อาคาร
อาคารอนุบาล (สร้างเอง) ปรับปรุงพืน้ อาคารโรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18840) 18840 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ. ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ อาคารโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี ต.ห้วยส้าราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะ
เกษ
(18841) 18841 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ อาคารโรงเรียนบ้านช้าแระกลาง ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.
ศรีสะเกษ
(18842) 18842 อาคารเรียน แบบ ศก.1 ปรับปรุงพืน้ อาคารโรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง ต.ศรีสะอาด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18843) 18843 อาคารเรียน แบบ ศก.03 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบ้านหนองอิไทย ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
(18844) 18844 อาคารอเนกประสงค์ งานปรับปรุงอาคารชั้นสอง แบบ สปช. 104/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านท้านบ
ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

100,000

100,000

150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000

100,000
150,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 792

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(18845) 18845 อาคาเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสกุล ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะ
เกษ
(18846) 18846 อาคารเรียนชั่วคราว เปลี่ยนหลังคา อาคารเรียน ศก.01 ท้ารางน้้าโรงเรียนบ้านบ่อทอง ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรี
สะเกษ
(18847) 18847 อาคารบ้านพักครูแบบ องค์การฯ ศก.14 ปรับปรุงซ่อมแซมโครงไม้หลังคาเหล็กโรงเรียนบ้านบ่อ ต.หนองเชียงทูน
อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
(18848) 18848 อาคารเรียน อาคารประกอบ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ ต .ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
(18849) 18849 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 203/26 ปรับปรุงซ่อมประตูเหล็กม้วน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านแขว ต.ห้วย
ใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18850) 18850 อาคารอเนกประสงค์ แบบ ศก 25 ปรับปรุงงานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนใหม่ (ประชาอุปถัมภ์) ต.ศรีตระกูล อ.ขุ
ขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18851) 18851 อาคารอเนกประสงค์ แบบ ศก.23 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านอาวอย ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18852) 18852 อาคารอเนกประสงค์ ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
(18853) 18853 เปลี่ยนหลังคาโรงฝึกงาน แบบ ศก. 23โรงเรียนบ้านอาลัย ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
(18854) 18854 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียนแบบ ศก. 01/2520โรงเรียนบ้านพะแวะ ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ

100,000

(18855) 18855 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก ต่อเติมหลังคาและเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ ต.ปราสทเยอ อ.ไพรบึง จ.
ศรีสะเกษ
(18856) 18856 อาคารเรียน แบบถาวรแบบ ศก 03 ปรับปรุงพืน้ อาคารโรงเรียนบ้านหว้าน ต.ส้าโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะ
เกษ
(18857) 18857 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูเหล็กม้วนบานทึบโรงเรียนบ้านกู่ ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.
ศรีสะเกษ
(18858) 18858 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก
ต.ตะเคียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18859) 18859 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านระกา ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18860) 18860 อาคารเรียน สปช. 105/29 ซ่อมฝ้าห้องเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18861) 18861 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26 อาคารโรงฝึกงาน ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านปราสาท ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์
จ.ศรีสะเกษ
(18862) 18862 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านแซรสะโบว ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
(18863) 18863 อาคารเรียน ศก. 04 ต่อเติมหลังคา ระเบียงหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอนหลี่ ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

150,000

(18864)
(18865)
(18866)
(18867)
(18868)

150,000
150,000
150,000
150,000
100,000

18864 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 205/26 ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านใจดี ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
18865 อาคาเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
18866 อาคารเรียน แบบ ศก.04 ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านผือ ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
18867 อาคารโรงอาหาร ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
18868 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบ้านขะยูง (โนนเจริญศึกษา) ต.ละลม อ.ภูสิงห์
จ.ศรีสะเกษ
(18869) 18869 อาคาร อส.พป.37 เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา ติดเหล็กดัดโรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) ต.ใจดี อ.ขุขันธ์
จ.ศรีสะเกษ
(18870) 18870 อาคารเรียน ป.1ซ เปลี่ยนสังกะสีโรงเรียนบ้านดินแดง ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
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100,000
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หน ้าที่ 793

หน่วย : บาท

รายการ
(18871) 18871 อาคารอเนกประสงค์ ศก.23 แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านดองก้าเม็ด ต.ดองก้าเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.
ศรีสะเกษ
(18872) 18872 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูกระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนบ้านทุง่ หลวง ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
(18873) 18873 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านไทยถาวรโคกแดงประสานมิตร ต.ห้วยตามอญ
อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
(18874) 18874 อาคารเรียน แบบ ป1ช เปลี่ยนเสาอาคารเรียน เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านคูสี่แจ ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรี
สะเกษ
(18875) 18875 ห้องสมุด เปลี่ยนหลังคา ปรับปรุงต่อเติมกันสาดทางเดินอาคาร ศก.04โรงเรียนบ้านเสลา ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.
ศรีสะเกษ
(18876) 18876 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 ปูกระเบือ้ ง ต่อเติมอาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านปรือคัน ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.
ศรีสะเกษ
(18877) 18877 อาคารเรียน แบบ ศก. 04 เปลี่ยนฝาผนัง กรอบหน้าต่าง ประตูไม้โรงเรียนบ้านไฮเลิง ต.ส้าโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่
จ.ศรีสะเกษ
(18878) 18878 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปลี่ยนหลังคาสังกะสีโรงเรียนบ้านส้าโรง ต.ส้าโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
(18879) 18879 อาคารประกอบ ศก.23 ต่อเติมอาคารโรงเรียนบ้านช้าแระ ต.ส้าโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
(18880) 18880 อาคารอนุบาลห้องสมุด ปรับปรุงพืน้ อาคารโรงเรียนบ้านเขวา ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
(18881) 18881 อาคาเรียนแบบ สปช. 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) ต.หนองฉลอง อ.ขุ
ขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18882) 18882 อาคารเรียนแบบสร้างเอง เปลี่ยหลังคา/ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี ต.ส้าโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะ
เกษ
(18883) 18883 อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 ต่อเติมหลังคาและปูพนื้ ด้วยไม้เฌอร่าโรงเรียนบ้านพรหมเจริญ ต.ละลม อ.ภู
สิงห์ จ.ศรีสะเกษ
(18884) 18884 อาคารเรียน ต่อเติมหลังคากันสาด เปลี่ยนรางน้้า ปูทางเท้าโรงเรียนบ้านจันลม ต.ลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18885) 18885 อาคารเรียน แบบ ศก.04 เปลี่ยนเสาทัง้ หมดโรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
(18886) 18886 อาคารอเนประสงค์ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านปะอุง ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18887) 18887 อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์
จ.ศรีสะเกษ
(18888) 18888 อาคารเรียน ปรับปรุงงานหลังคา งานกันสาด คอนกรีตบล็อกปูพนื้ โรงเรียนบ้านโคกสูง ต .กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.
ศรีสะเกษ
(18889) 18889 อาคารเรียน แบบ สปช. 104/26 ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.
ศรีสะเกษ
(18890) 18890 ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร แบบสร้างเองโรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย ต .ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18891) 18891 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/26 ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง ต.ศรีสะอาด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18892) 18892 โรงอาหาร ปูกระเบือ้ งเคลือบ อาคารเรียนประกอบ ซ่อมแซมประตูหอ้ งเรียนโรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี ต .
ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18893) 18893 ปรับปรุงพืน้ อาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
(18894) 18894 ซ่อมแซมบ้านพักครูแบบ สปช. 303/โรงเรียนบ้านตะเคียนราม ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
(18895) 18895 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง วิทยาศาสตร์ 2 ห้องโรงเรียนบ้านกันทรารมย์ ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะ
เกษ
(18896) 18896 อาคารเรียน อาคารประกอบ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนทับทิมสยาม 06 ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(18897) 18897 อาคารเรียน สปช 104/26 ปรับปรุงพืน้ อาคาร ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนดู่ ต.ส้าโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

100,000

(18898) 18898 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด บ้านพักครูโรงเรียนบ้านนาตราว ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
(18899) 18899 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 พืน้ คอนกรีต ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านธาตุพทิ ยาคม ต.ละลม อ.ภูสิงห์
จ.ศรีสะเกษ
(18900) 18900 อาคารเรียน แบบ สปช.105/2529 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโสน ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18901) 18901 อาคารเรียน สปช. 105/26 สปช. 205/26 ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (อสพป.25) ต.ปรือใหญ่
อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18902) 18902 อาคาคเรียน ศก.105/29 เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ดโรงเรียนบ้านไฮ ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
(18903) 18903 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านภูมิศาลา ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18904) 18904 อาคารเรียน แบบ ศก 04 ปรับปรุงดีดยกพืน้ อาคารโรงเรียนบ้านศาลา ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
(18905) 18905 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบ ศก 02โรงเรียนบ้านหนองระนาม ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
(18906) 18906 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ ศก. 04ก/25 ต่อเติมกันสาดโรงเรียนบ้านเรียม ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18907) 18907 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุงต่อเติมกันสาดโรงเรียนบ้านส้าโรงตาเจ็น ต.ส้าโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรี
สะเกษ
(18908) 18908 อาคารเรียน แบบ ศก 04 ต่อเติมกันสาดโครงหลักคาเหล็ก ปูพนื้ อิฐบล็อกโรงเรียนบ้านเริงรมย์ ต.หัวเสือส้าโรงตา
เจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18909) 18909 อาคารเรียนแบบสร้างเอง เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหนองสะแกสน ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18910) 18910 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ต่อเติมกันสาดโครงหลังคาเหล็กโรงเรียนบ้านหัวช้าง ต.ส้าโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.
ศรีสะเกษ
(18911) 18911 ปรับปรุงอาคารประกอบ แบบ สปช. 203/26โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
(18912) 18912 อาคารเรียนอเนกประสงค์ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านกันตรวจ ต.โนนปูน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
(18913) 18913 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านค้าเผีอ ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18914) 18914 ติดตั้งหลังคาอาคารประกอบโรงเรียนบ้านขี้นาค ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
(18915) 18915 อาคารเรียน แบบ ศก.01 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านติ้ว ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
(18916) 18916 ปรับปรุงซ่อมแซมกันสาด งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสวาย-สนวน ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
(18917) 18917 อาคารอเนกประสงค์ ศก.23 งานต่อเติมโรงเรียนบ้านตาโสม ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
(18918) 18918 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ผนังไม้ตีซ้อนเกล็ดหรือทับเกล็ดโรงเรียนบ้านตูม ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

150,000
150,000

(18919) 18919 อาคารเรียน แบบ 017ก/2/6 ซ่อมแซมอาคารเรียนไม้ เปลี่ยนฝาผนังโรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่
จ.ศรีสะเกษ
(18920) 18920 อาคารเรียนแบบ ป.1ซ ยกพืน้ ภายในและภายนอกห้องเรียนโรงเรียนบ้านแทรง ต .ห้วยส้าราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะ
เกษ
(18921) 18921 อาคารอเนกประสงค์แบบ ศก 23 ก่อฝาหนังปูนฉาบ ติดตั้งฝาหนังอลูมิเนียมโรงเรียนบ้านดองดึง ต.ดินแดง อ.
ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
(18922) 18922 อาคารอเนกประสงค์ แบบ ศก.23 เปลี่ยนงานหลังคาโรงเรียนบ้านศาลา ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
(18923) 18923 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านตราด ต .ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
(18924) 18924 บ้านพักครู ต่อเติมกันสาดโครงหลังคาเหล็ก หล้งคาเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านก้าแมด ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่
จ.ศรีสะเกษ
(18925) 18925 อาคารเรียน สปช. 205/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนเคียงศิริบา้ นโพธิ์ทอง ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
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รายการ

จานวนเงิน

(18926) 18926 อาคารโรงอาหาร งานต่อเติมหลังคาโรงเรียนบ้านสวายสนิท ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
(18927) 18927 อาคารห้องประชุม เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนรางน้้าฝนโรงเรียนหนองอารีพทิ ยา ต .ดินแดง
อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
(18928) 18928 อาคารเรียน แบบ 102/26 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิต้ารวจ ต.ห้วยส้าราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18929) 18929 ซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว พืน้ กระเบือ้ ง ฝ้ากระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองคูขาม ต .หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.
ศรีสะเกษ
(18930) 18930 อาคารเรียน 2 หลัง ทาสีภายนอกภายในโรงเรียนบ้านสวงษ์พฒ
ั นศึกษา ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18931) 18931 ห้องสมุดแบบสร้างเอง เปลี่ยนหลังคา โครงหลังคา เปลี่ยนเสา ยกพืน้ เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านขามทับ
ขอน ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
(18932) 18932 อาคารเรียน แบบ ศก.04 ก เปลี่ยนชุดหน้าต่างโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปรือใหญ่ ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะ
เกษ
(18933) 18933 อาคารเรียแบบ สปช. 105/26 เปลี่ยนประตูสวิง หน้าต่างบานเลื่อนโรงเรียนบ้านกอกหวาน ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่
จ.ศรีสะเกษ
(18934) 18934 อาคารเรียน สปช 105/29 ต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านกุดปราสาท ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
(18935) 18935 อาคารเรียน ต่อเติมหน้าอาคารโครงหลังคาเหล็กโรงเรียนบ้านกันจาน ต.ดองก้าเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18936) 18936 ปูกระเบือ้ งห้องเรียนโรงเรียนบ้านเค็ง ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18937) 18937 อาคารอเนกประสงค์ สปป. 202/26 ปูกระเบือ้ งเคลือบ ผ้ากระเบือ้ งซีเมนต์ ประตูเหล็กม้วนโรงเรียนวนาสวรรค์
ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
(18938) 18938 ต่อเติมอาคาร ศก 04/2522 ติดตั้งประตูหน้าต่ง กระจกกรอบอลูมิเนียม/ ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนศรีสะอาด
วิทยาคม ต.ศรีสะอาด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18939) 18939 อาคารห้องสมุด ต่อเติม ปรับปรุงหลังคา ผนังห้อง ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านอังกุล ต .ใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
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(18940) 18940 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ ศก 04 และอาคารห้องสมุดแบบสร้างเองโรงเรียนบ้านท่าคอยนาง ต .สวาย อ.ปรางค์กู่
จ.ศรีสะเกษ
(18941) 18941 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 ซ่อมแซมพืน้ อาคารโรงเรียนบ้านหนองแวง ต.ดู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
(18942) 18942 อาคารเรียน ศก.02 ปรับปรุงต่อเติมห้องเรียนโรงเรียนบ้านตะเภา ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
(18943) 18943 อาคารแบบ ศก.23 เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนโครงเหล็กหลังคาโรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
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(18944) 18944 อาคารเรียนแบบ สปช. 104/26 ปรับปรุงต่อเติมกันสาดด้านหลังอาคารโรงเรียนบ้านพนมชัย ต.ห้วยตามอญ อ.ภู
สิงห์ จ.ศรีสะเกษ
(18945) 18945 อาคารโรงฝึกงาน แบบ ศก.23 เทพืน้ คอนกรีต ก่อผนังติดตั้งลวดตาข่ายโรงเรียนบ้านหนองกาด ต.ลมศักดิ์ อ.ขุ
ขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18946) 18946 อาคารอเนกประสงค์ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ อาคารเรียนแบบ สปช 105/26ปรับปรุงรางน้้าฝนโรงเรียนบ้านหนอง
คูอาวอย ต.ดู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
(18947) 18947 อาคารเรียนแบบ ศก 04 ติดตั้งกันสาดด้าหน้าอาคาร ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง ต.กู่
อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
(18948) 18948 อาคารอเนกประสงค์ ศก.22 งานต่อเติมอาคารโรงเรียนบ้านป่าใต้ ต.กฤษณา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18949) 18949 อาคารเรียน ศก.01 ปรับปรุงต่อเติมหลังคากันสาดโรงเรียนบ้านพราน ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
(18950) 18950 อาคารเรียนแบบ ศก. 04 เปลี่ยนหลังคาและปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ ต.หัวเสือ อ.ขุ
ขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
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จานวนเงิน

(18951) 18951 อาคารอเนกประสงค์ ศก. 04/23 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบ้านโพงกอก ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
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(18952) 18952 อาคาร แบบ ศก.22 เปลี่ยนหลังคาอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทุม่ (อสพป.3) ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
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(18953) 18953 อาคารอเนกประสงค์ ศก.23 ซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบ้านคอกหนองไพร ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
(18954) 18954 อาคารห้องสมุด งานมุงหลังคา งานต่อเติมอาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขวิก ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
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(18955) 18955 โรงอาหาร แบบ ศก.23 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบ้านไม้แก่น ต.ส้าโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
(18956) 18956 อาคารเรียน แบบ ศก.04 งานมุงหลังคา งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะ
เกษ
(18957) 18957 อาคารแบบ สก.04 ซ่อมแซมต่อเติมกันสาดหน้าและหลังอาคารโรงเรียนบ้านนาก๊อก ต.ห้วยส้าราญ อ.ขุขันธ์ จ.
ศรีสะเกษ
(18958) 18958 งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียนบ้านสลักได ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
(18959) 18959 อาคารแบบ ศก.23 เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนโครงหลังคาเหล็กโรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ ต.ดองก้าเม็ด อ.ขุขันธ์
จ.ศรีสะเกษ
(18960) 18960 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดแบบสร้างเองโรงเรียนบ้านเปีย่ มตะลวก ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18961) 18961 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านขนุน (วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18962) 18962 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนบ้านแซรไปร ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
(18963) 18963 อาคารเรียนแบบ บ.เอสโซ่ งานประตูเหล็กดัด อาคาร สปช. 104/26 เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ต.ห้วย
ใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18964) 18964 อาคารเรียน ป.1ซ เปลี่ยนหน้าต่าง เปลี่ยนประตู อาคารเรียน ศก.04 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ทาสีน้ามัน ส้วม
สปช.601/26 จ้านวน 2 หลัง ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านติม (พันธ์พทิ ยาคม) ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์
จ.ศรีสะเกษ
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(18965) 18965 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ซ่อมแซมประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านทะลอก ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18966) 18966 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนโครงหลังคาเหล็ก เปลี่ยนเสาคอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองเพดาน ต.สมอ อ.ปรางค์กู่
จ.ศรีสะเกษ
(18967) 18967 อาคารเรียนแบบ ศก 04 ต่อกันสาดด้านหน้าโรงเรียนบ้านกะดึ ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
(18968) 18968 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ปูกระเบือ้ งห้องเรียน กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านพอก ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะ
เกษ
(18969) 18969 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203 ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านตาเปียง ต.ส้าโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
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(18970) 18970 ปรับปรุงอาคารเรียนปฐมวัย งานโครงสร้าง งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานหลังคาโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ต .
ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18971) 18971 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สามัญ/336 ปรับปรุงหลังคาเหล็กเคลือบสีและอลูซิงค์โรงเรียนบ้านตรอย ต.หนอง
ฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18972) 18972 อาคารเรียน สปช. ศก. 04 งานปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองระเยียว ต.โนนปูน อ.
ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
(18973) 18973 อาคารเรียน สปช. 104/26 ปรับปรุงพืน้ อาคารเรียนโรงเรียนจะกงวิทยา ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18974) 18974 อาคารเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาเหล็กดรีดลอนส่วนทีต่ ่อเติม และปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนฝ้าเพดาน
อาคารเรียนโรงเรียนบ้านส้าโรงพลัน ต.ส้าโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
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รายการ

จานวนเงิน

(18975) 18975 อาคารเรียน แบบ สปช. 104/26 และแบบ สปช. 105/29 ทาสีภายในห้องเรียนโรงเรียนบ้านกฤษณา ต.กฤษณา
อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18976) 18976 อาคารเรียนแบบ สปช. 102/8 งานเปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งสันไโรงเรียนบ้านหว้า ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
(18977) 18977 อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ ปรับปรุงพืน้ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านสวัสดี ต.กฤษณา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18978) 18978 อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านแดง ต.โนนปูน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
(18979) 18979 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์
จ.ศรีสะเกษ
(18980) 18980 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านโพง ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18981) 18981 ซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านตาจวน ต.ส้าโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
(18982) 18982 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนบ้านขามหนองครอง ต.ดู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
(18983) 18983 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนบ้านสามขา ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
(18984) 18984 ถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก (ค.ส.ล.)โรงเรียนบ้านตาเจา ต.โนนปูน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
(18985) 18985 ปรับปรุงผิวถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านโพนปลัด ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
(18986) 18986 สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนบ้านตาดม ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18987) 18987 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านเรือทองคลองค้า ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
(18988) 18988 งานดินถมสนามโรงเรียนบ้านโป่ง ต.ส้าโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
(18989) 18989 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านใหม่ ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18990) 18990 งานดินถมสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านโคกเพชร ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18991) 18991 ปรับปรุงต่อเติมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านขอนแต้ ต.ส้าโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
(18992) 18992 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านกันแตสระรุน ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18993) 18993 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนบ้านกระแมด ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
(18994) 18994 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านกะก้า ต.ตะเคียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18995) 18995 เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านดู่ ต.ดู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
(18996) 18996 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(18997) 18997 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนบ้านสนามสามัคคี โรตารี่ 2 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
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18998 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนบ้านสนาย ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
18999 ท่อระบายน้้า ลานคอนกรีตโรงเรียนขุขันธ์วิทยา ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
19000 ปรับปรุงรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านละลม ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
19001 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านมัดกา ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
19002 ก่อสร้างรั้วคอนกรีต เสริมเหล็กโรงเรียนวัดเขียน ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
19003 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
19004 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านมะขาม ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
19005 รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมตะแกรงโรงเรียนบ้านโคกตาล ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
19006 รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านสวาย ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
19007 รั้วลวดหนามแบบ 9 เส้นโรงเรียนบ้านตาสุด ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
19008 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
19009 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านตาอุด ต.ตาอุด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
19010 อาคารเรียนแบบ ศก.04 เปลี่ยนกระดานพืน้ อาคาร เปลี่ยนตงไม้อาคารโรงเรียนบ้านขามฆ้อง ต.พิมายเหนือ อ.
ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
(19011) 19011 อาคารเรียนแบบ ศก.04 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านศาลาประปุน ต.ส้าโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
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จานวนเงิน

(19012) 19012 อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเหล็ก ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
(19013) 19013 อาคารเรียนแบบ ศก.04 ต่อเติมกันสาดโครงหลังคาเหล้ก หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี
ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
(19014) 19014 อาคารเรียนแบบ ศก.01 ต่อเติมกันสาดโครงหลังคาเหล็ก หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านโป่ง ต.พิมาย
เหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
(19015) 19015 อาคารอเนกประสงค์ สปช.336 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านโนนดั่ง ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะ
เกษ
(19016) 19016 อาคารประกอบแบบสร้างเอง เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน เปลี่ยนฝ้าเดพาน ก่ออิฐฉาบ เปลี่ยนเสาคอนกรีต
ถมดิน ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตูสวิง หน้าต่างบานเลื่อนโรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พฒ
ั นา)
ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
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(19017) 19017 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ต่อเติมกันสาดโครงหลังคาเหล็ก หลังคาแผ่น
เหล็กรีดลอน ปรับปรุงถนนปูอิฐบล็อกโรงเรียนบ้านจ้าปานวง ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
(19018) 19018 อาคารห้องสมุด เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี เปลี่ยนระบบไฟฟ้า เปลี่ยนประตู
โรงเรียนบ้านกระต่ายด่อน ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
(19019) 19019 อาคารเรียนแบบ ป.1ซ เปลี่ยนโครงหลังคาเหล็ก หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านนาวา ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์
กู่ จ.ศรีสะเกษ
(19020) 19020 อาคารเรียนแบบ ศก.03 ติดตั้งฝ้าเพดาน อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนประตูโรงเรียน
บ้านสร้างใหญ่ ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
(19021) 19021 อาคารเรียนแบบ ศก.04 และ ศก.01 ต่อเติมกันสาดหน้าอาคารโครงเหล็ก หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้าน
ไทร ต.ส้าโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
(19022) 19022 อาคารเรียน ป.1ซ เปลี่ยนฝาผนังไม้ เปลี่ยนหน้าต่าง เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านหนองคล้า ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะ
เกษ
(19023) 19023 อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหลัก ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(19024) 19024 อาคารเรียน สปช.104/26 เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กใต้ถุนอาคารโรงเรียนบ้านสมอ ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
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(19025) 19025 อาคารเรียนแบบ อ.ส.พ.ป. เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.
ศรีสะเกษ
(19026) 19026 อาคารห้องประชุม เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนระบบไฟฟ้า รื้อฝากั้นห้อง ติดตั้งฝากั้นห้องแบบฉากโรงเรียนสพป.ศรี
สะเกษ เขต 3 ต.หนองฉลอง อ.ขุนขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(19027) 19027 อาคารเรียนแบบ ศก.04 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทศิ ) ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(19028) 19028 ก่อสร้างรั้วลวดหนาม 9 เส้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร โรงเรียนบ้านตรางสวาย ต.ดองก้า
เม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(19029) 19029 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน เปลี่ยนเชิงชายไม้โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว
ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
(19030) 19030 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนอนุบาลไพรบึง ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
(19031) 19031 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโนนงาม ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19032) 19032 เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านนารังกา ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19033) 19033 เปลี่ยนรางน้้าสแตนเลสโรงเรียนบ้านโตนด ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19034) 19034 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว ต.เสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
(19035) 19035 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาขนวน ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19036) 19036 เปลี่ยนหลังคาสันไทยโรงเรียนบ้านจองกอ ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
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(19037) 19037 เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านช้าม่วง ต.ช้า อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19038) 19038 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารห้องประชุม และอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านโนนเรือค้าบอน ต .สวนกล้วย อ.กันทร
ลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19039) 19039 ปรับปรุงถนนคสล.ภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านตาเอก ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19040) 19040 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
(19041) 19041 เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19042) 19042 เปลี่ยนกันสาดอาคารประถมศึกษาโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) ต.ทุง่ ใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19043) 19043 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.ภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านปะทาย ต.ทุง่ ใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19044) 19044 เสาคสล.ส้าเร็จรูป โรงเรียนบ้านขุนหาญ ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19045) 19045 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนมหาราช 2 (ภูค้า) ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19046) 19046 เปลี่ยนรั้วลวดหนาม และเทคอนกรีตลานกีฬาโรงเรียนบ้านสลับ ต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
(19047) 19047 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนอนุบาลด้ารงราชานุสรณ์ ต.น้้าอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19048) 19048 - เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กถนนหน้าบ้านพักครู
- ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารโรงเรียนบ้านกระบี่ ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19049) 19049 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19050) 19050 รื้อวัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนโครงหลังคาโรงเรียนบ้านดาน ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19051) 19051 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกันทรอม ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19052) 19052 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19053) 19053 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านสด้า ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19054) 19054 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองหิน (อสพป.15) ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19055) 19055 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านจ้านันสายเจริญ ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19056) 19056 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านน้้าเย็น (กองทัพบกอุปถัมภ์) ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19057) 19057 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาอาคารโรงเรียนบ้านซ้าตาโตง ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19058) 19058 เปลี่ยนหลังคาอาคารโรงเรียนบ้านช้าเบ็ง ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19059) 19059 -เปลี่ยนรั้วมาตรฐานแบบลวดหนาม
-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.โรงเรียนบ้านตระกาจ ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
(19060) 19060 เปลี่ยนหลังคาอาคารโรงเรียนบ้านอาราง ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19061) 19061 เปลี่ยนหน้าต่างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านกระเจา ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19062) 19062 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19063) 19063 -พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19064) 19064 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ คสล.ห้องเรียนและระเบียบหน้าห้องเรียนโรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน ต.จานใหญ่ อ.
กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19065) 19065 -เปลี่ยนหน้าต่าง ประตูหอ้ งเรียน
-ท้าสนาม BBLโรงเรียนบ้านกันจาน ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19066) 19066 เปลี่ยนหลังคา และพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะ
เกษ
(19067) 19067 เปลี่ยนหน้าต่าง ประตู และหลังคากันสาดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสะพุง ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
(19068) 19068 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านบักดอง ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19069) 19069 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19070) 19070 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งอาคารโรงฝึกงานโรงเรียนบ้านสังเม็ก ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
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จานวนเงิน

(19071) 19071 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีอาคาร และปรับปรุงสนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านจานเลียว ต .เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

150,000

(19072) 19072 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.ภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านด่าน ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19073) 19073 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.โรงเรียนบ้านร่องตาซุน ต.ทุง่ ใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19074) 19074 เปลี่ยนรางน้้าฝน เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนกระดานด้า และซ่อมแซมรั้วโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองเก่า ต.พราน
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19075) 19075 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโนนไหล่ -หนองเลิง ต.เสียว อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
(19076) 19076 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านจะเนียว ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19077) 19077 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19078) 19078 เปลี่ยนประตูกระจก และกันสาดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโนนคูณ ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19079) 19079 เปลี่ยนประตูหอ้ งน้้าโรงเรียนโรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19080) 19080 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านกราม ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19081) 19081 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พฒ
ั นา) ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
(19082) 19082 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโนนแฝก ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19083) 19083 เปลี่ยนหน้าต่างและประตูอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ต.เสียว อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
(19084) 19084 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสามเส้า ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19085) 19085 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งบ้านพักครู และรางระบายน้้าตัว Uโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง ต.เสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ จ.
ศรีสะเกษ
(19086) 19086 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน และเปลี่ยนประตูบานเลื่อนโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ต.ศรีแก้ว อ.ศรี
รัตนะ จ.ศรีสะเกษ
(19087) 19087 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19088) 19088 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองกระทิง ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19089) 19089 เปลี่ยนหน้าต่างห้องเรียนโรงเรียนบ้านภูมิซรอล ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19090) 19090 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านนาไพรงาม ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19091) 19091 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.โรงเรียนบ้านจันทร์หอม-ตาเสก ต.โนนส้าราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19092) 19092 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
(19093) 19093 -เปลี่ยนฝ้าเพดานห้องปฐมพยาบาล
-เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาห้องดนตรีโรงเรียนบ้านขนุน ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19094) 19094 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
(19095) 19095 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านศิวาลัย ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19096) 19096 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งอาคารเรียน และปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์
จ.ศรีสะเกษ
(19097) 19097 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งอาคารเรียน และเทพืน้ คอนกรีตหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหิน ต .ภูเงิน อ.กันทรลักษ์
จ.ศรีสะเกษ
(19098) 19098 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนบ้านแก ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19099) 19099 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
(19100) 19100 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนข่า ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19101) 19101 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
(19102) 19102 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19103) 19103 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนบ้านศิลาทอง ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
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จานวนเงิน

(19104) 19104 ซ่อมแซมซุ้มประตูโรงเรียน ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

100,000

(19105) 19105 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ทาสีน้ามันโรงเรียนบ้านซะวาซอ ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19106) 19106 ต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29(ตึกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชิน)ี โรงเรียนบ้านแดง
(รัฐราษฎร์พฒ
ั นา) ต.เสียว อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
(19107) 19107 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดรอนโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19108) 19108 เปลี่ยนเสาคอนกรีต เทพืน้ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านกุดผักหนามค้าน้อย ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

100,000
150,000

(19109)
(19110)
(19111)
(19112)
(19113)
(19114)
(19115)
(19116)

19109 เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดรอน ทาสีโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
19110 แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์และทาสีน้ามันโรงเรียนบ้านตาหมืน่ ต.โพธิ์ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
19111 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนบ้านทุง่ ขนวน ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
19112 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านตาแบน ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
19113 เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดรอนโรงเรียนบ้านโนนอ้อ ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
19114 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
19115 หลังคาสังกะสีและไม้ซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาโรงเรียนบ้านตาปรก ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
19116 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.
ศรีสะเกษ
(19117) 19117 ประตูรั๊วหน้าโรงเรียนโรงเรียนบ้านตาเครือ ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19118) 19118 ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหลังคาเหล็กรีดรอนผนังคอนกรีตโรงเรียนบ้านทุง่ โพธิ์ ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19119) 19119 เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดรอน บานหน้าต่าง วงกบหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองบัว ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
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(19120) 19120 เปลี่ยนลวดตาข่ายโรงอาหาร เทพืน้ คอนกรีต ทาสีโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19121) 19121 ทาสีน้ามัน, ทาสีพลาสติก, ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนส้าเร็จรูป,เปลี่ยนประตูบานส้าเร็จรูปเลื่อนโรงเรียนบ้านโนน
ส้าโรง ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
(19122) 19122 เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดรอน ซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านพรทิพย์ ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรี
สะเกษ
(19123) 19123 พืน้ กระเบือ้ งเคลือบ,คอนกรีตและเทปูนซีเมนต์โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ

100,000
100,000

(19124) 19124 เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านซ้าผักแว่น-นาซ้า ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19125) 19125 ประตูบานเหล็กไม้เนือ้ แข็ง,หน้าตาบานทึบโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทศิ ) ต.ทุง่ ใหญ่ อ.กันทรลักษ์
จ.ศรีสะเกษ
(19126) 19126 รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านโนนค้าตื้อ(โรตารี่1) ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษณ์ จ.
ศรีสะเกษ
(19127) 19127 ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตไม่ตอกเสาเข็มโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19128) 19128 ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องน้้า เปลี่ยนวงกบประตู เปลี่ยนฝ้ายิปซัมบอร์ด ก่อผนังคอนกรีตโรงเรียนบ้านขนา ต.น้้าอ้อม อ.
กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19129) 19129 ก่อผนังคอนกรีต ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านระโยง ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19130) 19130 ปูพ้ นื้ กระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนบ้านตานวน ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19131) 19131 รื้อฝ้าเพดาน เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอน เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนชนะใช้กิจการ ต.ช้า อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

100,000
100,000

(19132) 19132 ปรับปรุงซ่อมแซมกันสาด เปลี่ยนบานประตูไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบัานกันจด ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

100,000

150,000
100,000

100,000
100,000
100,000

100,000
149,000

150,000
200,000
150,000
100,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 802

หน่วย : บาท

รายการ
(19133)
(19134)
(19135)
(19136)
(19137)
(19138)
(19139)
(19140)
(19141)
(19142)
(19143)
(19144)
(19145)
(19146)
(19147)
(19148)
(19149)
(19150)
(19151)
(19152)

19133 ปูกระเบือ้ งเคลือบเซรามิค ทาสีน้า เปลี่ยนโถส้วมโรงเรียนบ้านหนองจิก ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
19134 ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์โรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
19135 เปลี่ยนเสาอาคารเรียน เปลี่ยนบานประตูไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านภูทอง ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
19136 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนบ้านตาแท่น ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
19137 รื้อถอนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดรอน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ซ่อมแซมถนนโรงเรียนบ้านหนองตอโพน
สูงนาค้า ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
19138 รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดรอน เปลี่ยนรางน้้าฝนโรงเรียนบ้านจ้านรรจ์ ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรี
สะเกษ
19139 ซ่อมประตูรั้วโรงเรียน ,ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านค้าสะอาด ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
19140 เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดรอน เปลี่ยนบานประตูไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์
จ.ศรีสะเกษ
19141 เปลี่ยนหลังคาเหล็ก ทาสีกันสนิมโครงหลังคาโรงเรียนบ้านเพ็ก ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
19142 ปูพนื้ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงหน้าเสาธงโรงเรียนบ้านหนองคับคา ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
19143 ปูกระเบือ้ งอาคารประกอบ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านพยอม ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
19144 เปลี่ยนหลังคาโรงอาหารแผ่นเหล็กเคลือบสี เปลี่ยนหลังคาห้องน้้า โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก ต.เวียงเหนือ อ.
กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
19145 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนบานประตูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
19146 ซ่อมแซมผนังแผงลวดตาข่ายรอบอาคารโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา ต .เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
19147 เปลี่ยนบานประตูหน้าต่างไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านหนองผือ ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
19148 เทพืน้ คอนกรีตลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านขะยูง ต.น้้าอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
19149 ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโนนแสนค้า -หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พฒ
ั นา ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะ
เกษ
19150 รื้อถอนหลังคากระเบือ้ ง เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดรอนโรงเรียนบ้านทุง่ ยาวค้าโปรย ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะ
เกษ
19151 ปูกระเบือ้ งและซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนหมูบ่ า้ นทับทิมสยาม 07 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
19152 เปลี่ยนหลังคา ซ่อมแซมประตูรั้วโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) ต.โนนส้าราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

(19153) 19153 เปลียนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงอาหารโรงเรียนบ้านบึงมะลู ต.บึงมะะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19154) 19154 เปลี่ยนประตูบานทึบไม้เนือ้ แข็ง ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์
จ.ศรีสะเกษ
(19155) 19155 เปลี่ยนบานประตูไม้เนือ้ แข็ง เปลี่ยนท่อระบายน้้าโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) ต.หนองงู
เหลือม อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
(19156) 19156 เปลี่ยนฝ้าเพดาน กระเบือ้ งแผ่นเรียบ ทาสีโรงเรียนบ้านซ้าขี้เหล็ก ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19157) 19157 ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก,รั้วแสตนต์เลสโรงเรียนบ้านศรีแก้ว ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
(19158) 19158 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านปุนวิทยา ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19159) 19159 ปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในโรงเรียนโรงเรียนโชติพนั ธุ์วิทยาสามัคคี ต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
(19160) 19160 ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านระหาร ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19161) 19161 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบ้านซ้าเขียน ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19162) 19162 เปลี่ยนหน้าต่างบานทึบไม้เนือ้ แข็ง เปลี่ยนประตูไม้อัด เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้นสวนกล้วย ต.สวนกล้วย อ.
กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

จานวนเงิน
150,000
200,000
100,000
148,000
141,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
99,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
200,000
150,000
100,000
150,000
98,200
150,000
100,000
97,000
150,000

หน ้าที่ 803

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(19163) 19163 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบโรงเรียนบ้านช้าโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์
จ.ศรีสะเกษ
(19164) 19164 เปลี่ยนหลังคาสังกะสีสรรไทโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19165) 19165 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา ต.โพธ์วงศ์ อ.ขุนหาญ จ.ศรี
สะเกษ
(19166) 19166 ปูพนื้ กระเบือ้ งคอนกรีตโรงเรียนบ้านดอนเขียว ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
(19167) 19167 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองรุง ต .ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
(19168) 19168 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงอหาร(อาคารประกอบ)โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย ต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ

100,000

(19169)
(19170)
(19171)
(19172)
(19173)
(19174)
(19175)

19169 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดรอนโรงเรียนบ้านโนนส้าราญ ต.โนนส้าราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
19170 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านดู่ ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
19171 รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดรอนโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
19172 เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
19173 เปลี่ยนบานประตู - หน้าต่างไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
19174 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านพอกบ้ารุงวิทยา ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
19175 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะ
เกษ
(19176) 19176 ปรับปรุงซ่อมแซมปูพนื้ กระเบือ้ งห้องเรียนโรงเรียนบ้านทุง่ ใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บ้ารุง) ต.ทุง่ ใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.
ศรีสะเกษ
(19177) 19177 ปรับปรุงฝ้าห้องน้้าห้องส้วม เปลี่ยนประตูทบึ ไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านโนนเปือย ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

150,000
150,000
100,000
200,000
150,000
100,000
150,000

(19178) 19178 ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตูโรงเรียน ทาสีโรงเรียนบ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจ
ลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
(19179) 19179 เปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ งแผ่นเรียบอาคารอนุบาลโรงเรียนบ้านโนนแก ต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
(19180) 19180 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านจานบัว ต.เสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
(19181) 19181 ปูพนื้ กระเบือ้ งผิวหินขัด เปลี่ยนบานหน้าต่างกระจกโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์
จ.ศรีสะเกษ
(19182) 19182 เปลี่ยนหลังคาเหล้กรีดรอนโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19183) 19183 ปรับปรุงพืน้ กระเบือ้ งอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองคู ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19184) 19184 เปลี่ยนฝ้าเพดานยิบซั่ม ประตูไม้อัดโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19185) 19185 เปลี่ยนหลังคาสรรไทอาคารเรียนโรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซ้าตารมย์ ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19186) 19186 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ก่อผนังคอนกรีต เปลี่ยนบานประตูเหล้กม้วน ทาสี เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนสุขภัณฑ์หอ้ ง
ส้วม เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองทา ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19187) 19187 เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอน เปลี่ยนเสาปูนโรงเรียนบ้านหนองบักโทน ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
(19188) 19188 ซ่อมแซมรั้ว เปลี่ยนเสาปูนโรงเรียนบ้านทุง่ กอกหนองเกาะ ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19189) 19189 ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาสังกะสีสรรไท โรงเรียนบ้านน้้าขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.
ศรีสะเกษ
(19190) 19190 ซ่อมแซมปรับปรุงทาสีรั้ว ปรับปรุงเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านทุง่ เลน ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19191) 19191 เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านสว่าง ต.น้้าอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19192) 19192 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านกระหวัน ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
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จานวนเงิน

(19193) 19193 รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดรอน เปลี่ยนประตูบานเลื่อน เปลี่ยนหน้าต่างไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้าน
กระหวัน ต.เสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
(19194) 19194 เปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ ง เปลี่ยนประตูบานทึบไม้เนือ้ แข็ง เปลี่ยนหน้าต่างบานทึบไม้เนือ้ แข็ง ทาสีน้ามัน ทาสีอะครีลิ
คโรงเรียนบ้านหนองขนาน ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19195) 19195 รื้อวัสดุหลังคา เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านโนนน้้าอ้อม ต.น้้าอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19196) 19196 รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคาเหล้กรีดรอน เปลี่ยนเสาปูน อาคารเรียนโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ต.กันทรอม อ.
ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19197) 19197 เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดรอนโรงเรียนบ้านกระเบา ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19198) 19198 ปรับปรุงเทพืน้ คอนกรีต คสล หน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาว ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
(19199) 19199 ปรับปรุงก้าแพงคอนกรีตและซ่อมแซมซุ้มประตูโรงเรียนโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะ
เกษ
(19200) 19200 เปลี่ยนวงกบประตู - หน้าต่างไม้เนือ้ แข็ง เปลี่ยนบานประตู-หน้า้างไม้
ต้ เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านตาเส็ด ต.บักดอง อ.
ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19201) 19201 เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19202) 19202 เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด ปรับปรุงผนัง เทพืน้ คอนกรีต เปลี่ยนโคมไฟฟ้าโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19203) 19203 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ เปลี่ยนหน้าต่างไม้เนือ้ แข็ง เปลี่ยนรางน้้าฝนโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19204) 19204 รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดรอน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนรางน้้าฝนโรงเรียนบ้าน
เขวา (ราษฎรพัฒนา) ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19205) 19205 รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา รื้อถอนโครงสร้างหลังคาไม้ เปลี่ยนหลังเหล็กสันไท เปลี่ยนโครงสร้างหลังคา ทาสีโรงเรียน
บ้านโนนจิก ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19206) 19206 เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนบานประตูอลูมิเนียม กระจกสีชาโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) ต.ภูเงิน
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19207) 19207 เปลี่ยนฝ้าเพดานกระเบือ้ งแผ่นเรียบ ซ่อมแซมผนังไม้ บ้านพักครูโรงเรียนบ้านตระกวน ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.
ศรีสะเกษ
(19208) 19208 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้าเพดาน ซ่อมแซมระเบียงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านทุง่ สว่าง ต .สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะ
เกษ
(19209) 19209 เปลี่ยนโครงหลังคาอาคาร เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดรอนโรงเรียนบ้านค้ากลาง ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
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(19210) 19210 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนหลังคาเหล็ดรีดรอนโรงเรียนบ้านโดนอาว ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19211) 19211 เปลี่ยนเสาอาคารเรียน ก่อผนัง เทพืน้ คอนกรีต เปลี่ยนหลังคาเหล้กรีดรอน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองฮาง
ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
(19212) 19212 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านซ้า ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19213) 19213 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดรอน เปลี่ยนเสาอาคาร เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านส้าโรงเกียรติ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ
จ.ศรีสะเกษ
(19214) 19214 เปลี่ยนวงกบหน้าต่าง อลูมิเนียมพร้อมกระจกโรงเรียนบ้านโนนสูง ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19215) 19215 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปุน ต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
(19216) 19216 เปลี่ยนหลังคาเหล้กรีดรอน ทาสีโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19217) 19217 รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดรอน เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้้าใส ต.เสาธงชัย อ.
กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
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จานวนเงิน

19218 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ทาสีโรงเรียนบ้านเดื่อ ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
19219 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
19220 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านโนนสูง ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
19221 เปลี่ยนโครงหลังคาเหล็กอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
19222 ปรังปรุงซ่อมแซมห้องน้้า ห้องส้วมโรงเรียนบ้านกระทิง ต .สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
19223 รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนโครงหลังคา เปลี่ยนหลังคาเหล้กรีดรอน ถมดิน เทพืน้ คอนกรีต ทาสี ฉาบปูนผนังโรงเรียน
บ้านหนองตลาด-โนนเปือย ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19224) 19224 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในโรงเรียนโรงเรียนบ้านผือ ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19225) 19225 รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนบานประตูโรงเรียนบ้านโนนค้าแก้ว ต.สังเม็ก อ.
กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19226) 19226 เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดรอน ปูพนิ้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
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(19227) 19227 เปลี่ยนบานหน้าต่างไม้เนือ้ แข็ง ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดรอนโรงเรียนบ้านขนาด ต.สระเยาว์ อ.ศรี
รัตนะ จ.ศรีสะเกษ
(19228) 19228 เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดรอน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเสาธงชัย ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(19229) 19229 ซ่อมแซมหลังคาเปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ รางน้้าฝน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ต .ขุนหาญ อ.ขุนหาญ
จ.ศรีสะเกษ
(19230) 19230 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและปรับปรุงภูมิทศั น์โรงเรียนสพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ต.น้้าอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
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(19231) 19231 เปลี่ยนฝ้ายิปซั่ม ทาสี โรงเรียนบ้านม่วงแยก ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
(19232) 19232 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านโนนจักจั่น ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
(19233) 19233 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านม่วง(รามค้าแหงอนุสรณ์) ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
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19234 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกวิทยา ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
19235 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบ้านช้าแจงแมง ต.ช้า อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
19236 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านตายู (อสพป.32) ต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
19237 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านท่าสว่าง ต.โนนส้าราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
19238 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านท่าสว่างสาขาบ้านกระหวัน ต .โนนส้าราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรี
สะเกษ
19239 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านไร่เจริญ ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
19240 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
19241 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนโรงเรียนหมูบ่ า้ นป่าไม้หว้ ยจันทน์ ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
19242 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบ้านละลายมีชัย ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
19243 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด (แบบสร้างเอง) งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง ติดตั้งท่อตัวซ๊ ท่อเหล็กกลวง มุงหลังคาแผ่น
เหล็กรีดลอน ไม้ฝา ทาสีกันสนิมโรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
19244 ต่อเติมอาคารเรียนแบบ 108 ล/30 ห้องฝึกงานอาชีพ ตั้งเสา เหล็กตัวซี เหล็กท่อ เหล็กกลวง เหล็กตัวซี มุง
หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
19245 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร และห้องเรียนบริบาล งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง ติดตั้งเสาคอนกรีต ตะแกรง เหล็กตัวซี มุง
หลังคากระเบือ้ งลอนคู่ ก่อผนังอิฐบล็อค เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา ต.เหล่า
ปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
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หน ้าที่ 806

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(19246) 19246 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์
งานรื้อถอนหน้าต่าง ประตู ติดตั้งหน้าต่าง-ประตูอลูมิเนียม กระจก ทาสีภายใน-ภายนอกโรงเรียนบ้านหนองค้า
ดารกานนท์วิทยา ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

150,000

(19247) 19247 อาคารเรียนแบบสามัญ 216 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง , อาคารห้องสมุดพระราชทาน งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง ครอบข้าง ไม้
เชิงชายโรงเรียนบ้านกุงศรี ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
(19248) 19248 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีภายใน-ภายนอกโรงเรียนบ้านป่าหว้าน ต.เชียง
เครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19249) 19249 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร แบบสามัญ /336 งานผนังก่ออิฐ งานพืน้ ถมดิน เทพืน้ คสล. ตะแกรง WIRE
MESH ปูกระเบือ้ งพืน้ งานติดตั้งกั้นห้องกระจก ประตูเหล็ก ประตูเหล็กบานม้วน ทาสีโรงเรียนเมืองสกลนคร
(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

100,000

(19250) 19250 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบกึ่งถาวร งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนหนองผือเทพนิมิต ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว
จ.สกลนคร
(19251) 19251 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร (งบบริจาค) งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสีภายนอกโรงเรียนบ้านสายปลาหลาย
(คุรุราษฎร์ผดุง) ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19252) 19252 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานรื้อถอนหลังคา มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ครอบ สะกรูโรงเรียน
บ้านตองโขบ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
(19253) 19253 ต่อเติมอาคารเรียนแบบ ส.216 งานตั้งเสาตอม่อคอนกรีต งานมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน เหล็กตัวซี เชิงชาย ท่อ
เหล็กกลวง งานเทพืน้ คอนกรีต ตะแกรงส้าเร็จรูป โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทศิ ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.
สกลนคร

150,000

(19254) 19254 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ ต.เชียง
เครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19255) 19255 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ ทาสีน้ามัน ทาสีน้า , อาคาร
เรียนแบบ สปช.105/29 เปลียนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ ทาสีภายในโรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา ต.ธาตุเชิงชุม อ.
เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

100,000

(19256) 19256 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานทาสีภายใน-ภายนอก เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน งานเทพืน้
คอนกรีต เหล็กตะแกรง ท่อเหล็กกลวง ท่อเหล็กกลมโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทศิ วิทยา ต .นาแก้ว อ.
โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

150,000

(19257) 19257 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.206 งานปรับพืน้ ยกสูง งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าวัด 'คุรุ
ราษฎร์บ้ารุงวิทย์' ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19258) 19258 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร งานพืน้ เทคอนกรีต ตะแกรง WIRE MESH ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนชุมชนโนน
หอมไผ่ล้อม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19259) 19259 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบบสร้างเอง งานฝ้ายิบซั่มบอร์ด เปลี่ยนประตูบานทึบ งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
(19260) 19260 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง , อาคารเรียนแบบ
สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง , อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยา
คาร ต.ขมิน้ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

150,000

(19261) 19261 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.201/26 งานทาสี งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎรอุทศิ
วิทยายน) ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19262) 19262 ต่อเติมหลังคาอาคารห้องสมุดเชื่อมต่อหอประชุม มุงหลังคาเคลือบอลูซิงค์ เหล็กตัวซี เหล็กกล่อง เหล็กเสากลม
งานก่อผนังอิฐบล็อคโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
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(19263) 19263 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานเปลี่ยนฝ้ายิบซั่มบอร์ด ทาสี งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง ท่อเหล็ก
กลม ท่อเหล็กกลวง เหล็กตัวซี ทาสีน้ามัน มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยา
คาร) ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

150,000

(19264) 19264 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 108 ล/30 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทศิ 5
ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
(19265) 19265 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานขูดล้างสีเก่า ทาสี , อาคารเรียนแบบ
สปช.105/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานขูดล้างสีเก่า ทาสีโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทศิ วิทยาคม) ต.หนอง
ลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

200,000

(19266) 19266 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 201/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง ติดตั้งประตูเหล็ก เปลี่ยนหน้าต่างบาน
ทึบ ทาสีโรงเรียนบ้านกุดสะกอย ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
(19267) 19267 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน งานหลังคา มุงหลังคาอลูซิงค์ งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี โรงเรียนอนุบาลโคก
ศรีสุพรรณ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
(19268) 19268 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบกึ่งถาวร งานฝ้ายิบซั่มบอร์ดโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บ้ารุง ต.บ้านแป้น
อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
(19269) 19269 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 ทาสีน้ามัน สีน้าโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ ต.ขมิน้ อ.เมือง
สกลนคร จ.สกลนคร
(19270) 19270 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานติดตั้งเหล็กลูกกรงประตู-หน้าต่าง เปลี่ยนกลอนประตูหน้าต่าง ประตูม้วน ทาสีน้ามัน งานหลังคากระเบือ้ งลอนค่้ เปลียนประตูไม้เนือ้ แข็ง วงกบโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
น้้าพุง ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

150,000

(19271) 19271 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สามัญ 336 งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบ้าน
นาค้าวิทยาคาร ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19272) 19272 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนบัวเชิงผนังไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนชุมชน
บ่อแสนพันมิตรภาพที่211 ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
(19273) 19273 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคง
ค้า) ต.ำนาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
(19274) 19274 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. จ้านวน 2 หลัง งานทาสีน้ามันโรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล ต.นา
เพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
(19275) 19275 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สน.001 งานขูดล้างสีผนังเดิม ทาสีน้าโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.อุ่มจาน อ.
กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
(19276) 19276 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานหลังคา เปลี่ยนหลังคาสังกะสีโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19277) 19277 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ ต.นาแก้ว
อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
(19278) 19278 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สน.001 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง เทพืน้ ปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดหยาบโรงเรียน
อนุบาลโพนนาแก้ว ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
(19279) 19279 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบองค์การ งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง , อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งาน
พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
(19280) 19280 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สน.001 งานหลังคา เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ เปลี่ยนเสา เหล็กตัวซี
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พฒ
ั นา ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
(19281) 19281 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สน.001 งานติดตั้งแผงบังแดดคร่าวเหล็กฉากแผ่นกระเบือ้ งเส้นใย เปลี่ยน
ประตูไม้เนือ้ แข็ง งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโพนก้างปลา ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
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(19282) 19282 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.102 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนค่้ รางน้้า ท่อรับน้้า เปลี่ยนกระเบือ้ ง
เพดาน ท่อพีวีซี ก็อกน้้าโรงเรียนบ้านดงขวาง ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19283) 19283 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 312 งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน งาน
พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาจาน ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
(19284) 19284 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานหลังคา เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งแผ่นเรียบ ทาสี เปลี่ยนไม้เนือ้ แข็ง
โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19285) 19285 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.205/26 งานติดตาข่ายเหล็ก ทาสี เปลี่ยนประตูเหล็กม้วนโรงเรียน
บ้านแมดนาท่ม ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
(19286) 19286 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานติดเหล็กดัดโรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี ต.
ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19287) 19287 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานหลังคา เปลี่ยนแผ่นหลังคาเหล็ก ไม้เนือ้ แข็ง งานก่อผนังอิฐบล็อค
โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
(19288) 19288 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ 401 จ้านวน 2 หลัง งานทาสี งานหลังคาเปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ งานผนัง
ผนังบุกระเบือ้ งเคลือบ งานสุขภัณฑ์ เปลี่ยนโถส้วม กระจกเงา สายฉีด อ่างล้างหน้า เปลี่ยนประตู งานพืน้ ปู
กระเบือ้ ง , งานถมดินปรับพืน้ ทีโ่ รงเรียนบ้านกุดแข้ ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

100,000

(19289) 19289 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สน.002 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง , อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 ทาสี
โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19290) 19290 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารแบบสร้างเอง งานหลังคา เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ ท่อเหล็กกล่อง เหล็ก
ตัวซี งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองสระ ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19291) 19291 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สน.002 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง , อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้ ปู
กระเบือ้ ง , อาคารหอประชุม งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.
สกลนคร

100,000

(19292) 19292 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 งานทาสีภายใน-ภายนอกโรงเรียนบ้านโคกม่วง ต.นาโพธิ์ อ.
กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
(19293) 19293 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานติดกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ ต.ดงชน อ.
เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19294) 19294 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 312/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บ้ารุงศิลป์
ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19295) 19295 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สน.001 งานหลังคา เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ งานฝ้าเพดานกระเบือ้ ง
แผ่นเรียบโรงเรียนแก้งค้าประชาสามัคคี ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
(19296) 19296 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ. งานรื้อถอนฝาผนัง เปลี่ยนไม้ฝา ผนังกระเบือ้ งซิเมนต์แผ่นเรียบ งาน
ซ่อมบันได งานรื้อถอน เปลี่ยนชานพัก ผิวบันได จมูกบันได ราวบันได ลูกกรง เปลี่ยนเสา ก่อผนังอิฐบล็อค งาน
พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บ้ารุง ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

150,000

(19297) 19297 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ เสา คสล.จันทันเหล็กตัวซี แปรเหล็กตัวซี งานหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ งานพืน้ ปู
กระเบือ้ ง ทาสี งานผนังอิฐบล็อคโรงเรียนบ้านซ่งเต่า ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
(19298) 19298 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ. งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยแคน ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ
จ.สกลนคร
(19299) 19299 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องศิลปะ ดนตรี และห้องน้้าอนุบาล - งานหลังคา เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่
งานพืน้ เทพืน้ คสล. ปูกระเบือ้ ง งานผนังบุกระเบือ้ ง เปลี่ยนโถส้วม ติดตั้งถังบ้าบัด เปลี่ยนประตู ก็อกน้้า ทาสี
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

100,000
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100,000
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150,000
100,000
100,000

100,000
150,000

150,000
100,000
100,000
150,000

100,000
150,000

หน ้าที่ 809

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(19300) 19300 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนบ้านนาเดื่อ ต.นาแก้ว อ.
โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
(19301) 19301 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสามัญ 315 งานรื้อถอนขัดล้างผนังห้อง อุดรอยแตกร้าว งานทาสีโรงเรียนเชิง
ชุมราษฎร์นุกูล ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19302) 19302 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. และอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานทาสีภายใน-ภายนอก
โรงเรียนบ้านนากับแก้ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19303) 19303 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสี โรงเรียนบ้านปุง่ สหราษฎร์บ้ารุง ต .นาตง
วัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
(19304) 19304 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานรื้อถอนฝาผนัง-ประตู เปลี่ยนฝาไม้เชอร่า ประตู-หน้าต่างไม้เนือ้
แข็ง กลอน บานพับ มือจับโรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว ต.ด่านม่วงค้า อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
(19305) 19305 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานบันได ปูกระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนจมูก
บันได , อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานทาสี , งานก่อสร้างผิวจราจร คสล.โรงเรียนนายอวัฒนา ต.
งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

150,000

(19306) 19306 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพทิ ยาศิลป์ ต.พัง
ขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19307) 19307 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สน.001 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสี เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้านดงมะไฟ
สามัคคีราษฎร์อุทศิ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19308) 19308 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร ต.
หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
(19309) 19309 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารหอประชุม งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย ต .บึงทวาย
อ.เต่างอย จ.สกลนคร
(19310) 19310 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งาานท่อเหล็กกลวงโรงเรียนบ้านกวนบุน่ ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.
สกลนคร
(19311) 19311 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานหลังคา เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ งานทาสี
ภายใน-ภายนอกโรงเรียนบ้านนาแก ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19312) 19312 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทศิ ต.ฮางโฮง
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19313) 19313 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช.205/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
(19314) 19314 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร งานประตู เปลี่ยนประตูเหล็กม้วนบานทึบ งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้า
เพดานโรงเรียนบ้านด่านม่วงค้า ต.ด่านม่วงค้า อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
(19315) 19315 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สน.001 งานหลังคา เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา
โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19316) 19316 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานทาสี , อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานทาสี , อาคาร
สหกรณ์ งานทาสีโรงเรียนไพศาลวิทยา ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
(19317) 19317 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานทาสีภายใน-ภายนอก งานฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้าเพดาน
กระเบือ้ งซิเมนต์โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2" ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19318) 19318 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 งานกั้นห้องเรียน เหล็กตัวซี เหล็กรางน้้า ผนังยิบซั่มบอร์ด ไม้
เนือ้ แข็ง ไม้อัดสัก ไม้อัดยาง ติดตั้งประตูไม้ คื้วหน้าต่าง กระจกแผ่นโรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา ต.โนนหอม อ.
เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

100,000

(19319) 19319 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปรับพืน้ คสล. ปูกระเบือ้ ง งานฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้า
เพดานโรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
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หน ้าที่ 810

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(19320) 19320 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน เหล็ก เสาแป๊ป
งานทาสี ค่าขูดล้างผนังเดิม ทาสีโรงเรียนทุง่ มนพิทยาคาร ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19321) 19321 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนประตูไม้อัด กลอน กุญแจโรงเรียน
บ้านนาตาลค้าข่า ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
(19322) 19322 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมโรงเรียน งานติดตั้งตาข่าย เหล็กกล่อง เหล็กแป งานก่อผนังอิฐบล็อค งาน
หลังคา เปลี่ยนหลังคาอลูซิงค์ สีกันสนิม เสาปูน ไม้เชิงชาย เปลี่ยนประตูเหล็กโรงเรียนบ้านโคกภู ต.โคกภู อ.ภู
พาน จ.สกลนคร

150,000

(19323) 19323 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานหลังคา รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนหลังคาสังกะสี รางน้้า ท่อ
รับน้้า งานหน้าต่าง เปลี่ยนหน้าต่างบานทึบ บานพับ กลอนอะลูมิเนียม มือจับโรงเรียนบ้านกลาง"ผดุงราษฎร์
วิทยา" ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร

150,000

(19324) 19324 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนห้วยทรายวิทยา
ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19325) 19325 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ไม้เชิงชาย ท่อเหล็กกลวง
เหล็กกลวง เหล็กเส้นกลม งานคอนกรีต ถมดินลูกรังโรงเรียนบ้านพะโค ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19326) 19326 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. และอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานทาสี เปลี่ยนประตู
บานทึบโรงเรียนดงชนเหล่าแมดบ้ารุงวิทย์ ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19327) 19327 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สน.001 งานหลังคา เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนบ้านป่าผาง ต.นา
ตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
(19328) 19328 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สน.001 งานหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านโนนกุง ต.
เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
(19329) 19329 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้าเพดานแผ่นเรียบ เหล็ก ไม้มอบ
โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร ต.ขมิน้ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19330) 19330 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา ต.บ้านแป้น อ.
โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
(19331) 19331 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานฝ้าเพดาน ติดตั้งฉนวนกันความร้อน เปลี่ยนฝ้ายิบ
ซั่มบอร์ดโรงเรียนบ้านนาดี ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
(19332) 19332 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานติดตั้งฝ้าเพดานโครงคร่าวโลหะ งานทาสีภายในโรงเรียนบ้านวังปลา
เซือม ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
(19333) 19333 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมแบบสร้างเอง งานก่อผนังอิฐบล็อค อิฐบล็อคกันสาด เหล็กเส้นกลม ติดตั้งฝ้า
กระเบือ้ งซิเมนต์ เปลี่ยนประตูเหล็กม้วนบานพับโรงเรียนเขื่อนน้้าพุง ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
(19334) 19334 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สน.002 งานหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านค้อใหญ่ ต.
กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร
(19335) 19335 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสี เปลี่ยนฝ้ายิบซั่มบอร์ดโรงเรียนบ้านศรีวิชา
'ครุราษฎร์อุทศิ ' ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19336) 19336 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. ยกพืน้ อาคารเรียน เปลี่ยนเสาปูน คสล.โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ด้ารง
วิทย์ ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
(19337) 19337 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ห้องคหกรรม งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านชมภูพาน ต .สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร

150,000

(19338) 19338 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พฒ
ั นา ต .สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.
สกลนคร

100,000
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(19339) 19339 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนเชิงชาย รางน้้าสังกะสี งานทาสีภายใน-ภายนอก ,
อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานทาสีภายใน-ภายนอก เปลี่ยนรางน้้าสังกะสีโรงเรียนบ้านน้้าพุคุรุราษฎร์
สงเคราะห์ ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

100,000

(19340) 19340 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ อาคาร ถมดิน เทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่
ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
(19341) 19341 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สน.001 ติดตั้งกระเบือ้ งแผ่นเรียบ เทพืน้ คสล. , บ้านพักครู งานทาสี ติดตั้ง
กระเบือ้ งแผ่นเรียบ ทาสีน้ามัน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ไม้จันทัน ไม้แป เชิงชายโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ ต.
กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

150,000

(19342) 19342 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 งานทาสีน้ามัน , อาคารเรียนปฐมวัย เปลี่ยนฝ้ายิบซั่มบอร์ด
โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
(19343) 19343 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร งานหลังคา เปลี่ยนเหล็กตัวซี แปหลังคา บล็อคก่อหน้าโรงเรียนบ้านห้วยหวด
ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
(19344) 19344 ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารโรงอาหาร งานคอนกรีต เสา เหล็กตะแกรง เหล็ก RB เหล็กปลอก เหล็กตัวซี ไม้
เชิงชาย เปลียนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม ต .โพธิไพศาล อ.
กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

100,000

(19345) 19345 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 312 เปลี่ยนวงกบอลูมิเนียม กรอบบานประตู กุญแจ ชุดล้อเลื่อน
เส้นธรณีประตู กระจกแผ่น มือจับ , อาคารอเนกประสงค์แบบ 312 เปลี่ยนวงกบประตูสวิง กรอบบานประตู มือ
จับ เส้นธรณีประตู โช้คอัพ กุญแจ กระจกแผ่น หน้าต่างบานเล่้อน วงกบอะลูมิเนียม กรอบบานหน้าต่าง กุญแจ
ลูกล้อเลื่อน กระจกแผ่นโรงเรียนบ้านไร่นาดี ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

150,000

(19346) 19346 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง
สกลนคร จ.สกลนคร
(19347) 19347 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสีภายใน-ภายนอก สีกันสนิม , อาคา
เรียนแบบ สปช.105/29 งานทาสีภายใน-ภายนอก สีกันสนิม , อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานทาสี
ภายใน-ภายนอก สีกันสนิมโรงเรียนบ้านนาขาม ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

150,000

(19348) 19348 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานบันได เปลี่ยนไม้บนั ได ลูกบันได ราวบันได ลูกกรง งานกระจกฝ้า
หน้าต่างโรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร
(19349) 19349 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานหลังคา งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็ก
รีดลอน ไม้เชิงชายโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร
(19350) 19350 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สน.002 งานทาสีภายใน-ภายนอก สีน้ามัน งานเปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ งซิเมนต์
โรงเรียนบ้านค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร
(19351) 19351 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานทาสี ค่าแรงขูดล้างสีผนังเดิม งานทาสีน้า ทาสีน้ามัน
โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ ต.ด่านม่วงค้า อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
(19352) 19352 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนประตูบานทึบโรงเรียนบ้านใหม่พฒ
ั นา ต.
สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
(19353) 19353 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นคอนกรีตโรงเรียนกุดบากราษฎร์
บ้ารุง ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร
(19354) 19354 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสามัญ 312 งานก่อผนังคอนกรีตโรงเรียนสกลนคร(วันครู2501) ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19355) 19355 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา ต.บ้านโพน อ.
โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
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(19356) 19356 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน เปลี่ยนประตู-หน้าต่าง
กลอน มือจับ บานพับ ทาสีน้ามันโรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร
จ.สกลนคร

100,000

(19357) 19357 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสีภายนอกโรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ ต .พัง
ขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19358) 19358 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช.312 งานหลังคา เสาปูน ครอ. แปท่อเหล็ก จั่วท่อเหล็ก เปลี่ยนหลังคาแผ่น
เหล็กรีดลอน ฉนวนกันความร้อน เชิงชายไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงค้า ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร

100,000

(19359) 19359 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนผักแพวบ้ารุงวิทยา ต .โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.
สกลนคร
(19360) 19360 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด งานเปลี่ยนพืน้ ไม้โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
ผดุงวิทยา ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19361) 19361 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 312 งานเปลี่ยนฝ้ายิบซั่มบอร์ด ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนโรงเรียน
บ้านประชาสุขสันติ์ ต.ขมิน้ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19362) 19362 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา ต.ขมิน้ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19363) 19363 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านท่าม่วง ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19364) 19364 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บ้ารุง ต.ขมิน้ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19365) 19365 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร ต.โคกก่อง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19366) 19366 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านโคกแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
(19367) 19367 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
(19368) 19368 งานผิวจราจร คสล.โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19369) 19369 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
(19370) 19370 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านอีกุด ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
(19371) 19371 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บ้ารุง) ต.โคกก่อง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19372) 19372 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.
สกลนคร
(19373) 19373 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19374) 19374 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านโพนยางค้า กรป.กลางพัฒนา ต.สกลนคร - นาแก อ.เมืองสกลนคร จ.
สกลนคร
(19375) 19375 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านเชิงดอย ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
(19376) 19376 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านกุดน้้าใส ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
(19377) 19377 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบองค์การ เปลี่ยนบานประตู -หน้าต่าง ฝาไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนอนุบาลเต่างอย ต.
เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
(19378) 19378 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเก็ตบอล เทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) ต.ห้วยยาง อ.เมือง
สกลนคร จ.สกลนคร
(19379) 19379 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอล งานถมดิน งานเกลี่ยดิน เกรดตกแต่งผิวโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทศิ ต .นา
ตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
(19380) 19380 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งานผนังก่อคอนกรีตบล็อคโรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บ้ารุง ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.
สกลนคร
(19381) 19381 งานก่อสร้างรั้วมาตรฐานผนังคอนกรีตบล็อกโรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บ้ารุงวิทย์) ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง
สกลนคร จ.สกลนคร
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(19382) 19382 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน เสารั้วคอนกรีต รั้วมาตรฐานแบบลวดหนามโรงเรียนอนุบาลภูพาน ต.โคกภู อ.ภู
พาน จ.สกลนคร
(19383) 19383 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งานพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก งานผนังก่ออิฐบล๊อค ฉาบปูน งานทาสีผนังโรงเรียน
บ้านบอนสหราษฎร์บ้ารุง ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19384) 19384 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งานขุดดิน งานคอนกรีต งานไม้แบบ ค่าตั้งแบบงานรื้อถอน งานผนังอิฐบล็อค อิฐ
ช่องลม งานก่ออิฐ ฉาบปูนโรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี 'ชุมชนพัฒนา' ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

150,000

(19385) 19385 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งานเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมโรงเรียนบ้านสะพานสาม ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร

100,000

(19386) 19386 รั้วคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
(19387) 19387 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งานเสารั้วคอนกรีต รั้วมาตรฐานแบบลวดหนามโรงเรียนบ้านนาสีนวล ต.ตองโขบ
อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
(19388) 19388 รั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์ ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.
สกลนคร
(19389) 19389 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.206/26 งานพืน้ เวที เหล็กตัวซี พืน้ ส้าเร็จรูป เทคอนกรีต ปู
แผ่นหินอ่อน ก่ออิฐฉาบปูนโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19390) 19390 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง ติดตั้งประตูเหล็กบานม้วนโรงเรียนบ้านกุดฮู
ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
(19391) 19391 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาไม้เชิงชาย ฝ้าเพดาน รางน้้า ท่อรับน้้าฝน
โรงเรียนน้้าพุงจัดระเบียบวิทยา ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
(19392) 19392 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกระสงค์แบบ สปช.105/26 งานหลังคา เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ กระเบือ้ งแผ่น
เรียบ ทาสีโรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อ้านวย ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
(19393) 19393 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู บานพับ กลอน มือจับ
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร
(19394) 19394 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู บานพับ กลอน มือจับ
โรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
(19395) 19395 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคา ท่อเหล็ก เหล็กตัวซี เปลี่ยนหลังคาแผ่นอลูซิงค์
ทาสีน้ามัน ฉนวนกันความร้อนโรงเรียนนางอยโพนปลาโหล ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
(19396) 19396 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคา ท่อเหล็ก เหล็กตัวซี เปลี่ยนหลังคาอลูซิงค์ ทาสีน้ามัน ฉนวนกันความ
ร้อนโรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19397) 19397 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บ้ารุง ต.ห้วยยาง
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19398) 19398 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานผิวบันไดโรงเรียนบ้านพะเนาว์ สาขา
บ้านนาขาม ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19399) 19399 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สน 001 งานหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ท่อเหล็กกลวงโรงเรียน
บ้านสนามบิน ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
(19400) 19400 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้านดงหลวง ต .บึงทวาย อ.
เต่างอย จ.สกลนคร
(19401) 19401 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 102/26 เปลี่ยนหน้าต่าง ประตูเหล็กม้วน ท่อเหล็ก บานพับ งานเทพืน้
คอนกรีต ทาสีภายนอก-ภายในโรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
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(19402) 19402 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 015 เปลี่ยนไม้ตง งานใสไม้โรงเรียนท่าแร่วิทยา ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.
สกลนคร
(19403) 19403 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. งานพืน้ เทพืน้ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านดงหนองเหียน ต.เหล่าโพนค้อ
อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
(19404) 19404 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านลาดค้อ ต.ด่านม่วงค้า อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
(19405) 19405 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สน.312 งานหลังคา เปลี่ยนหลังคาอะลูซิ่ง เหล็กตัวซี งานพืน้ เทปูน ตะแกรง
วายเมต เปลี่ยนบานประตูโรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา ต.ด่านม่วงค้า อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

200,000

(19406) 19406 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู เปลี่ยนเสา เทคานคอดิน งานผนังก่ออิฐบล็อก งานฉาบปูน งานเทพืน้ คอนกรีต
เปลี่ยนประตู-หน้าต่าง บานพับ กลอน มือจับ ลูกบิด ท่อ พีวีซี งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง ไม้ระแนง เปลี่ยนกระเบือ้ งซิ
เมนต์โรงเรียนบ้านหลุบเลา ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

150,000

(19407) 19407 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนเสา คสล. จันทันเหล็กตัวซี แปรเหล็กตัวซี เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง
ลอนคู่ งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง เหล็ก ติดตั้งตาข่าย ทาสีกันสนิม ก่อผนังอิฐบล๊อคโรงเรียนบ้านหนองหอย ต .เชียงเครือ
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

150,000

(19408) 19408 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานทาสี งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนชุมชนนิรมัย ต.
โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
(19409) 19409 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนประตูบานทึบ กลอน มือจับ งานถนนคอนกรีตโรงเรียน
งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบ้ารุง ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19410) 19410 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปลี่ยนกระจกส่องแสง ติดตั้งประตูกระจกเลื่อน หน้าต่างบาน
เลื่อน เปลี่ยนฝ้าเพดานกระเบือ้ งแผ่นเรียบ งานทาสีโรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

150,000

(19411) 19411 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทาสี ติดตั้งประตูเหล็กดัด เปลี่ยนประตู
ติดตั้งลูกกรงเหล็ก เปลี่ยนเพดานสมาร์ทบอร์ดโรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์
จ.สกลนคร

100,000

(19412) 19412 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช.105/26 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนหน้าต่างบานทึบ วงกบ กลอน บานพับ
มือจับ เปลี่ยนประตู กลอนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19413) 19413 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน งานขูดล้างสีผนังเดิม งานทาสีปนู เก่า งานทาสีภายใน-ภายนอกอาคาร
โรงเรียนสพป.สกลนคร เขต 1 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(19414) 19414 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบริจาค งานหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี งานรื้อถอน เปลี่ยนฝ้ายิบ
ซั่มบอร์ด งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
(19415) 19415 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองผักเทียม ต.หนองปลิง อ.นิคมน้้าอูน จ.สกลนคร
(19416) 19416 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านค้อใต้ ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
(19417) 19417 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านนาใน ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
(19418) 19418 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโคกศาลา ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
(19419) 19419 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านนาบ่อ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
(19420) 19420 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านทุง่ แก ต.ทุง่ แก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
(19421) 19421 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านคันชา ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
(19422) 19422 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองบัว (สาขานาเชือก) ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
(19423) 19423 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองแปน ต.ค้าบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
(19424) 19424 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอนยานาง ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
(19425) 19425 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านทิดไทย ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
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19426 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโนนพอก ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19427 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านนาแยง ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
19428 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโพนงาม ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19429 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านท่าลาด ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
19430 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโคกตาดทอง ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
19431 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19432 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านกุดน้้าขุ่น ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19433 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านขมิน้ ต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19434 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองหอย ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19435 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านแกด้า ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
19436 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโนนขมิน้ ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
19437 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
19438 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองกุง ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
19439 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านค้าบอน ต.โคกศิลา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
19440 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19441 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19442 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านพันนา ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19443 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19444 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านภูเพ็ก ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19445 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
19446 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองจาน ต.ทุง่ แก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
19447 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอนม่วย ต.ช้างมิง่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19448 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
19449 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอนหวาย ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
19450 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง ต.ตาลเนิง้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19451 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านค้าตานา (อรัญวาสวิทยา) ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19452 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านค้านาดี ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19453 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอนยานาง ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
19454 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองแวง ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
19455 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหินแตก ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19456 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอนดู่ ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
19457 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโคกหลวง ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19458 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านผักตบ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
19459 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโคกหนองกุง ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19460 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านค้าเม็ก ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
19461 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนพรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุม่ ) ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19462 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านทุง่ ค้า ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
19463 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านบะหัวเมย ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19464 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านท่าวารี ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
19465 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19466 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านคางฮุง ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

จานวนเงิน
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 816

หน่วย : บาท

รายการ
(19467)
(19468)
(19469)
(19470)
(19471)
(19472)
(19473)
(19474)
(19475)
(19476)
(19477)
(19478)
(19479)
(19480)
(19481)
(19482)
(19483)
(19484)
(19485)
(19486)
(19487)
(19488)
(19489)
(19490)
(19491)
(19492)
(19493)
(19494)
(19495)
(19496)
(19497)
(19498)
(19499)
(19500)
(19501)
(19502)
(19503)
(19504)
(19505)
(19506)
(19507)

19467 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านขาว ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19468 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านค้าไชยวาน ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19469 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านท่าสองคอน ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19470 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19471 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหวาย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19472 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19473 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองหวาย ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19474 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวาริชภูมิพทิ ยาคาร ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
19475 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านนางัว ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19476 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน ต.หนองบัวบาน อ.นิคมน้้าอูน จ.สกลนคร
19477 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านม้า ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19478 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม ต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19479 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านธาตุ ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19480 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสมสะอาด ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19481 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านบาก ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19482 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านนาดี ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
19483 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว ต.ช้างมิง่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19484 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองหวาย ต.ตาลเนิง้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19485 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนอภัยด้ารงธรรม ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
19486 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19487 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโพนสวาง ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
19488 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19489 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดสุทธิมงคล ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19490 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสงเปลือย ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
19491 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
19492 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองหว้า ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19493 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ ต.ช้างมิง่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19494 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านไทยเจริญ ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
19495 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสร้างฟาก ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
19496 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19497 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโนนอุดม ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19498 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมพลศึกษา ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19499 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านทันสมัย ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
19500 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านเปือย ต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19501 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านค้าเม็ก (พัฒนะบ้ารุง) ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19502 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านนาเตียง ต.ตาลเนิง้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19503 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19504 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านช้างมิง่ ต.ช้างมิง่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19505 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
19506 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
19507 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
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รายการ
(19508)
(19509)
(19510)
(19511)
(19512)
(19513)
(19514)
(19515)
(19516)
(19517)
(19518)
(19519)
(19520)
(19521)
(19522)
(19523)
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(19532)
(19533)
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(19536)
(19537)
(19538)
(19539)
(19540)
(19541)
(19542)
(19543)
(19544)
(19545)
(19546)
(19547)

19508 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองดินด้า ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19509 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านนาล้อม ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
19510 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนเจริญพัฒนา ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
19511 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19512 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองแสง ต.ทุง่ แก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
19513 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านนาตากาง ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19514 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
19515 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
19516 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านยางค้า ต.ค้าสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19517 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนค้าเจริญวิทยา ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19518 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านกลางหนองดินด้า ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19519 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสมสะอาด ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
19520 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองหอยคัน ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19521 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านจ้าปาศิริราษฎร์ ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
19522 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดงสว่าง ต.นิคมน้้าอูน อ.นิคมน้้าอูน จ.สกลนคร
19523 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองบัวแพ ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19524 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโคกสีไค ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19525 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอนกอย ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19526 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองไฮ ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
19527 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่ (มิตรภาพที่ 36) ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
19528 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านค้าก้าว ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
19529 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโพนสูง ต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19530 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโพนไผ่ ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
19531 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านนาทม ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19532 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านค้าสะแนน ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19533 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโคกส้าราญ ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19534 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
19535 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19536 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
19537 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองตาล ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19538 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
19539 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านค้าเจริญราษฎร์บ้ารุง ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19540 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19541 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
19542 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านตาลเนิง้ (โพธิราชอ้านวย) ต.ตาลเนิง้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19543 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโคกสวัสดี ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19544 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านนาเลา ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19545 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสว่าง ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19546 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโสก ต.ทุง่ แก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
19547 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านค้าบิดโคกโพนยาง ต.าค้าบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

จานวนเงิน
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 818

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(19548) 19548 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่ (ราษฎร์บ้ารุง) ต.ค้าสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

100,000

(19549)
(19550)
(19551)
(19552)
(19553)
(19554)
(19555)
(19556)
(19557)
(19558)
(19559)
(19560)
(19561)
(19562)
(19563)
(19564)
(19565)
(19566)
(19567)
(19568)
(19569)
(19570)
(19571)

19549 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบ้ารุง) ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
19550 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนส่องดาว ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
19551 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านห้วยบาง ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
19552 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านนาเหมือง ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
19553 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
19554 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน ต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19555 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19556 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองน้อย ต.ทุง่ แก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
19557 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านนาสาวนาน ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19558 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านแวง ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19559 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโคก ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19560 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
19561 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองเบญจ ต.นิคมน้้าอูน อ.นิคมน้้าอูน จ.สกลนคร
19562 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19563 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอนหัน ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19564 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองกุง ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19565 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านบะฮี ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19566 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านปทุมวาปี ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
19567 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านทุง่ ปลากัด ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19568 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโคกดินแดง ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19569 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโคกมะนาว ต.หนองปลิง อ.นิคมน้้าอูน จ.สกลนคร
19570 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสร้างแป้น ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19571 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านนาดินจี่ (รวมธรรมราษฎร์บ้ารุง) ต.ค้าสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
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(19572)
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(19576)
(19577)
(19578)
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19572 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านม่วงค้า ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
19573 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
19574 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19575 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19576 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
19577 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
19578 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19579 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดงสวรรค์ (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
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150,000
150,000
150,000
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(19580) 19580 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก ) ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร
(19581) 19581 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนามแท่ง ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
(19582) 19582 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านค้าข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
(19583) 19583 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองโดกนาค้าโนนธาตุ ต.ช้างมิง่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
(19584) 19584 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านถ่อน ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
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(19585)
(19586)
(19587)
(19588)
(19589)
(19590)
(19591)
(19592)
(19593)
(19594)
(19595)
(19596)
(19597)
(19598)
(19599)
(19600)
(19601)
(19602)
(19603)
(19604)
(19605)
(19606)
(19607)
(19608)
(19609)
(19610)
(19611)
(19612)
(19613)
(19614)
(19615)
(19616)
(19617)
(19618)
(19619)
(19620)
(19621)
(19622)
(19623)
(19624)
(19625)

19585 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
19586 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านค้าบ่อ ต.ค้าบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
19587 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย (อ้านวยศิลป์) ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19588 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
19589 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านอูนโคก ต.หนองบัว อ.นิคมน้้าอูน จ.สกลนคร
19590 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองชาด ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19591 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านห้วยบุน่ นาทัน ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19592 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านทุง่ มนธาตุวิทยา ต.ทุง่ แก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
19593 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านพอกใหญดอนต้นม่วง ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19594 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19595 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านกุดตะกาบ ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
19596 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.นิคมน้้าอูน จ.สกลนคร
19597 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านเชิงชุม ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19598 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านค้าชนดงต้อง ต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19599 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองกุง ต.ค้าบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
19600 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองหมากแซว ต.ค้าสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19601 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านค้าแหว ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19602 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
19603 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านทุง่ เชือก ต.ค้าบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
19604 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองแปน ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
19605 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านไร่บา้ นไฮ่ ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19606 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
19607 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดงสง่า ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
19608 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านตาลเลียน ต.ช้างมิง่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19609 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ ต.นิคมน้้าอูน อ.นิคมน้้าอูน จ.สกลนคร
19610 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบงเหนือ ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19611 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดงค้าโพธิ์ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
19612 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
19613 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านอูนดง ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19614 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19615 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา ต.ค้าสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19616 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านตาล ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19617 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านเล่า (ประชานุเคราะห์) ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19618 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านภูตะคาม ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
19619 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
19620 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
19621 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองบัว ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
19622 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองทุม่ หนองโจด ต.โคกศิลา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
19623 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านตาลโกน ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19624 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านบึง ต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19625 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

จานวนเงิน
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 820

หน่วย : บาท

รายการ
(19626)
(19627)
(19628)
(19629)
(19630)
(19631)
(19632)
(19633)
(19634)
(19635)
(19636)
(19637)
(19638)
(19639)
(19640)
(19641)
(19642)
(19643)
(19644)
(19645)
(19646)
(19647)
(19648)
(19649)
(19650)
(19651)
(19652)
(19653)
(19654)
(19655)
(19656)
(19657)

19626 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านชัยชนะ ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
19627 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
19628 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดงบัง (คุรุราษฎร์อุทศิ ) ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
19629 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19630 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านนาถ่อน ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
19631 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโนนทรายค้า ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19632 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
19633 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19634 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อ้านวย) ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
19635 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโคกสี (จตุรภูมิพทิ ยา) ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19636 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19637 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา ต.ทุง่ แก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
19638 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
19639 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19640 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดงบาก ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
19641 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านบึงโน ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19642 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19643 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านผักค้าภู ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19644 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านค้าสะอาด ต.ค้าสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19645 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านแร่ ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
19646 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
19647 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19648 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพทิ ยา ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19649 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโคกศิลา ต.โคกศิลา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
19650 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
19651 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
19652 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านตาดภูวง ต.ค้าบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
19653 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านถ่อน 'คุรุราษฎร์สามัคคี' ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19654 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
19655 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
19656 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
19657 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

จานวนเงิน
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(19658) 19658 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
(19659) 19659 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล) ต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
(19660) 19660 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองทุม่ (พุทธานุเคราะห์) ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

150,000
150,000
150,000

(19661)
(19662)
(19663)
(19664)

200,000
200,000
200,000
200,000

19661 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19662 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
19663 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านนาสีนวล ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
19664 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

หน ้าที่ 821

หน่วย : บาท

รายการ
(19665) 19665 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านพังโคน(จ้าปาสามัคคีวิทยา) ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
(19666) 19666 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
(19667) 19667 อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ (มิตรภาพที่ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.
สกลนคร
(19668) 19668 งานหลังคาและฝาไม้โรงเรียนบ้านดงเสียว ต.โพนงาม อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
(19669) 19669 ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองสามขา ต.สามัคคีพฒ
ั นา อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
(19670) 19670 งานปูพนื้ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านนาแต้ ต.นาแต้ อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร
(19671) 19671 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
(19672) 19672 ปูกระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
(19673) 19673 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านหนองฮาง ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
(19674) 19674 ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านจ้าปาดง ต.กุดเรือค้า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
(19675) 19675 งานหลังคาและฝ้าโรงเรียนบ้านน้้าบุน้ ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
(19676) 19676 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
(19677) 19677 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านนาคอย ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
(19678) 19678 โครงหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
(19679) 19679 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองสนม ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
(19680) 19680 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกุดเรือ ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
(19681) 19681 ปูกระเบือ้ งและรางน้้าโรงเรียนบ้านโพนแพง ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
(19682) 19682 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านตาดโตน ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
(19683) 19683 งานปูพนื้ ห้องเรียนโรงเรียนบ้านบะป่าคา ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
(19684) 19684 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเม่นน้อย ต.บะหว้า อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
(19685) 19685 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
(19686) 19686 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอนยานาง ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
(19687) 19687 งานหลังคาโรงเรียนบ้านคึม ต.โพนแพง อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
(19688) 19688 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านแพงน้อย ต.โพนแพง อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
(19689) 19689 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบะหว้า ต.บะหว้า อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
(19690) 19690 งานกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังม่วง ต.บะหว้า อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
(19691) 19691 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน ต.โพนแพง อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
(19692) 19692 งานโครงหลังคาโรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.นาค้า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
(19693) 19693 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเซือม ต.โพนแพง อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
(19694) 19694 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบะยาว ต.บะหว้า อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
(19695) 19695 งานโครงหลังคาโรงเรียนบ้านนากะทาด ต.นาฮี อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
(19696) 19696 งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาหวาย ต.ท่าก้อน อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
(19697) 19697 งานหลังคาโรงเรียนบ้านดอนแดง ต.ท่าก้อน อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
(19698) 19698 งานผนังโรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว ต.นาแต้ อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร
(19699) 19699 งานหลังคาโรงเรียนบ้านแพงใหญ่ ต.โพนแพง อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
(19700) 19700 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ต.สามัคคีพฒ
ั นา อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
(19701) 19701 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
(19702) 19702 งานปูพนื้ งานผนังโรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม ต.โพนงาม อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
(19703) 19703 งานหลังคา งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองผือ ต.สามัคคีพฒ
ั นา อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
(19704) 19704 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านดอนทอย ต.สามัคคีพฒ
ั นา อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
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รายการ
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19705 งานหลังคาโรงเรียนบ้านเสาวัด ต.โพนงาม อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
19706 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่างาม ต.หนองบัวสิม อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร
19707 ต่อเติมโครงหลังคาศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบา่ ง ต.นาแต้ อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร
19708 งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานสีโรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19709 ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านท่าแร่ ต.โพนงาม อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
19710 งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19711 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19712 งานหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยแสง ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19713 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านดงอีด่อย ต.แพด อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร
19714 งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนแพง ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19715 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังหว้า ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19716 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านยางค้า ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19717 งานหลังคาโรงเรียนบ้านท่าศรีไคล ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19718 งานหลังคาโรงเรียนบ้านขุนภูมิ ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19719 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19720 งานหลังคาโรงเรียนบ้านแก้ง ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19721 งานหลังคาโรงเรียนบ้านตาด ต.แพด อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร
19722 งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนอุดม ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19723 งานหลังคาโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19724 งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาฮี ต.นาฮี อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
19725 งานปูพนื้ กระเบือ้ ง และงานรั้วโรงเรียนบ้านดงหม้อทอง ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19726 งานสีอาคารโรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19727 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ต.นาฮี อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
19728 งานสีโรงเรียนบ้านวังเยี่ยม ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19729 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกุดจอก ต.วาใหญ่ อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
19730 งานหลังคาโรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม ต.วาใหญ่ อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
19731 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองแวง ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19732 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19733 งานหลังคาโรงเรียนประชานาดอกไม้ ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19734 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านห้วยหินลาด ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19735 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี ต.ค้าตากล้า อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร
19736 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมีย่ ง ต.ค้าตากล้า อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร
19737 งานมุงหลังคา และฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโนนทับช้าง ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19738 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโพนสวาง ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19739 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19740 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาบัว ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19741 งานพืน้ เทพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19742 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยน้้าเทีย่ ง ต.กุดเรือค้า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19743 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านข้าวแป้ง ต.วาใหญ่ อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
19744 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ต.วาใหญ่ อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
19745 งานหลังคาโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

จานวนเงิน
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
200,000
150,000
150,000
150,000
95,100
100,000
150,000
95,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 823

หน่วย : บาท

รายการ
(19746)
(19747)
(19748)
(19749)
(19750)
(19751)
(19752)
(19753)
(19754)
(19755)
(19756)
(19757)
(19758)
(19759)
(19760)
(19761)
(19762)
(19763)
(19764)
(19765)
(19766)
(19767)
(19768)
(19769)
(19770)
(19771)
(19772)
(19773)
(19774)
(19775)
(19776)
(19777)
(19778)
(19779)
(19780)
(19781)
(19782)
(19783)
(19784)
(19785)
(19786)

19746 งานหลังคาโรงเรียนบ้านท่าควาย ต.ท่าก้อน อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
19747 งานปูกระเบือ้ ง งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19748 งานปูกระเบือ้ ง งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองตากวย ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19749 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19750 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนแต้ ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19751 งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาอวนน้อย ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19752 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสรศรี ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19753 งานหลังคาโรงเรียนบ้านวังเวิน ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19754 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสามแยกพิทกั ษ์ ต .โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19755 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านขัวก่าย ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19756 งานหลังคาโรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347) ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19757 งานทาสีอาคารโรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19758 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านค้าภูทอง ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19759 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย ต.ค้าตากล้า อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร
19760 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนสร้างแก้วอ่างค้าค้ออ้านวยวิทย์ ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19761 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหินเหิบ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19762 งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง และ งานหลังคาโรงเรียนนาข่าวิทยา ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19763 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวาน้อย ต.วาใหญ่ อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
19764 งานทาสีอาคารโรงเรียนแพดพิทยารัตน์ ต.แพด อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร
19765 งานหลังคา ประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองบ่อ ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19766 งานประตูหน้าต่าง และปูกระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ ต.นาแต้ อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร
19767 งานหลังคาโรงเรียนบ้านกุดเรือค้า ต.กุดเรือค้า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19768 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19769 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19770 งานหลังคาโรงเรียนบ้านลึมบอง ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19771 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19772 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ ต.ค้าตากล้า อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร
19773 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอนค้า ต.นาแต้ อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร
19774 งานหลังคาโรงเรียนบ้านโพนก่อ ต.ท่าก้อน อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
19775 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านอินทร์แปลง ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19776 งานหลังคาโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19777 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านถ้า้ เต่า ต.สามัคคีพฒ
ั นา อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
19778 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองกวั่ง ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19779 งานฝ้า โรงเรียนบ้านนายม ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19780 งานหลังคาโรงเรียนบ้านกุดจาน ต.แพด อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร
19781 งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19782 งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19783 งานหลังคา ประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ ต.อากาศ อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
19784 ซ่อมแซมสนามบาสโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19785 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านปลาหลาย ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19786 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนแสบง ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
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รายการ
(19787)
(19788)
(19789)
(19790)
(19791)
(19792)
(19793)
(19794)
(19795)
(19796)
(19797)
(19798)
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19787 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านก่อ ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19788 งานพืน้ หินขัดโรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19789 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทุง่ โพธิ์ ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19790 งานหน้าต่าง งานผนังโรงเรียนบ้านบะนกทา ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19791 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาถ่อน ต.หนองบัวสิม อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร
19792 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19793 งานหลังคาโรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19794 งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาจาร ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19795 งานสี ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านวังบง ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19796 งานทาสีโรงเรียนบ้านบ่อแดง ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19797 งานกั้นผนังกระจกอลูมิเนียมโรงเรียนบ้านหว้าน ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19798 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านค้าลอดพืน้ ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19799 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านพุทธรักษา ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19800 งานผนัง ประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านวังโพน ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19801 งานผนังไม้โรงเรียนบ้านค้าเจริญ ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19802 งานหลังคาโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19803 งานหลังคาโรงเรียนอนุบาลค้าตากล้า ต.ค้าตากล้า อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร
19804 งานหลังคาโรงเรียนบ้านสงเปือย ต.นาฮี อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
19805 งานหลังคาโรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19806 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านห้วยทราย ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19807 งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานฝ้าเพดาน และงานทาสีโรงเรียนบ้านดงยาง ต .ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19808 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนนาจานกล้วยน้อย ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19809 งานหลังคาโรงเรียนบ้านจาร ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19810 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านส้งเปือย ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19811 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านขาม ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19812 งานหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19813 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19814 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19815 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองแสงค้า ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19816 งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
19817 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกุดจิก ต.นาค้า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19818 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก ต.นาค้า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19819 งานหลังคาและงานทาสีโรงเรียนบ้านนาเมือง ต.อากาศ อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
19820 งานหลังคาและงานทาสีโรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19821 งานฝ้า เพดานโรงเรียนบ้านนาซอ ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19822 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าก้อน ต.ท่าก้อน อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
19823 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองขุ่น ต.นาค้า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19824 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอนแดง ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19825 งานปูพนื้ กระเบือ้ งและงานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านค้ายาง ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19826 งานปูพนื้ กระเบือ้ งและงานฝ้าเพดานโรงเรียนค้าปลาฝานาทวี ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19827 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอนแดงค้าอ้อ ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
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รายการ
(19828)
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19828 งานปูพนื้ กระเบือ้ งและงานฝ้าเพาดานโรงเรียนบ้านโนนไทย ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19829 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดงเหนือ ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19830 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านอากาศ ต.อากาศ อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
19831 งานเทพืน้ และงานทาสีโรงเรียนบ้านหนองบัวสิม ต.หนองบัวสิม อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร
19832 งานหลังคา และงานเทพืน้ โรงเรียนบ้านเพีย ต.หนองบัวสิม อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร
19833 ปูพนื้ กระเบือ้ ง และงานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ ต.อากาศ อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
19834 งานหลังคาโรงเรียนบ้านโคกถาวร ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19835 หลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19836 ประตูหน้าต่าง และปูพนื้ โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19837 เปลี่ยนหลังคาอลูซิ่งค์โรงเรียนบ้านน้้าจั้น ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19838 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองลาด ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19839 ปูกระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน ทาสีหอ้ งปฏิบตั ิการโรงเรียนชุมชนบ้านมาย ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19840 งานปูพนื้ (พ๊อซเลน)โรงเรียนบ้านดงบัง ต.แพด อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร
19841 งานซ่อมวงกบอลูมิเนียมกรอบบานอลูมิเนียมโรงเรียนบ้านดงสาร ต.โพนงาม อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
19842 ปูกระเบือ้ งอาคารเรียนแบบ สน. 002โรงเรียนบ้านคูสะคาม ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
19843 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
19844 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคารเรียน สปช.105/29(ฝั่งมัธยม) ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านขนุน ต.วัดขนุน อ.
สิงหนคร จ.สงขลา
19845 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ(ห้องโสตฯ) อาคารเรียนแบบ ป.1 ก พิเศษ เปลี่ยนประตู เปลี่ยนหน้าต่าง ติดเหล็กดัด
ทาสีโรงเรียนวัดผาสุกาวาส ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
19846 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ซ่อมเสาคอนกรีต อาคารประกอบ(โรงอาหาร) ซ่อมเสาคอนกรีต
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา
19847 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนพืน้ ไม้เนือ้ แข็ง ซ่อมเสา เปลี่ยนเคร่าไม้ เปลี่ยนฝาไม้ เปลี่ยนไม้ลูกกรง
โรงเรียนวัดบางเขียด ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา
19848 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข พิเศษ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ ต.พิจิตร อ.
นาหม่อม จ.สงขลา
19849 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านท่าคุระ ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.
สงขลา
19850 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.2/28 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ส้วม สปช.601/26 เปลี่ยนประตูพร้อมวงกบ
โรงเรียนวัดบ่อแดง ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา
19851 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวัดใหม่ ต.
บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
19852 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี เปลี่ยนรั้วไม้ฝาเซอร่าโรงเรียนวัดแช่มอุทศิ ต.
เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
19853 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดหน้าเมือง ต.พังยาง อ.ระโนด จ.สงขลา

(19854) 19854 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียนวัดป่าขาด
ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา
(19855) 19855 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สข.อ.2/001 ซ่อมเปลี่ยนบันได ทาสี เปลี่ยนช่องลมระบายอากาศโรงเรียน
วัดประตูเขียน ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา

จานวนเงิน
100,000
99,600
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150,000
150,000
150,000
100,000
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149,600
100,000
148,000
140,500
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
98,900
99,200
100,000
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(19856) 19856 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก ติดเหล็กดัดประตู หน้าต่าง อาคารเรียน 105/26 ติดเหล็กดัดประตู
หน้าต่าง ช่องแสงโรงเรียนวัดประตูไชย ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา
(19857) 19857 ปรับปรุงซ่อมแซมฐานและลานกิจกรรมเทคอนกรีตผสมเสร็จขัดหยาบ พืน้ ยกระดับปูพอ๊ ชเลนและปูกระเบือ้ ง
เซรามิคโรงเรียนในเมือง ต.จะทิง้ พระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
(19858) 19858 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ก่อคอนกรีตผนัง ทาสี เปลี่ยนประตู โรงเรียนวัดปะโอ ต .ม่วงงาม
อ.สิงหนคร จ.สงขลา
(19859) 19859 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.017 เปลี่ยนประตู ติดเหล็กดัด ประตู หน้าต่าง ช่องแสงประตู หน้าต่าง
อาคารเรียน แบบ ป.1 ก ติดเหล็กดัดประตู หน้าต่าง ช่องแสงประตู หน้าต่าง ส้วม ทาสีโรงเรียนวัดกลาง ต.
กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา

150,000

(19860) 19860 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก พิเศษ ก่ออิฐมอญ ฉาบผนังปูนเรียบ ทาสี เปลี่ยนบานประตู หน้าต่าง
โรงเรียนบ้านม่วงพุม่ ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา
(19861) 19861 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.สข.อ. เปลี่ยนประตู หน้าต่างอาคารเรียน สปช.102 เปลี่ยนวงกบ
เปลี่ยนประตู โรงเรียนบ้านท่าแคง ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา
(19862) 19862 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหน้าต่าง อาคารเรียนแบบ สปช.105/29(อาคาร ปตท.)
เปลี่ยนกรอบหน้าต่างเหล็กดัด โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา
(19863) 19863 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก เปลี่ยนผนังกั้นห้องเรียน ทาสี เปลี่ยนช่องแสง ส้วม ทาสี เปลี่ยนโถส้วม
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา
(19864) 19864 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.017 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง อาคารเรียน ป.1 ก เปลี่ยนประตู หน้าต่าง
โรงเรียนวัดตาหลวงคง ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา
(19865) 19865 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 ทาสี เปลี่ยนบานประตูโรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม ต.ปากรอ อ.สิง
หนคร จ.สงขลา
(19866) 19866 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดหัวป่า ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา
(19867) 19867 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข ขัดพืน้ ไม้และลงยูริเทนโรงเรียนบ้านดอนแบก ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.
สงขลา
(19868) 19868 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบอื่น ๆ ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียนแบบ สปช .104/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียน
บ้านต้นปริง ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา
(19869) 19869 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก (2 หลัง) ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนวัดดีหลวงนอก ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.
สงขลา
(19870) 19870 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 ทาสี เปลี่ยนบานประตู ส้วม ทาสี เปลี่ยนบานประตู ทาสีรั้ว
โรงเรียน ปรับพืน้ ถนนโรงเรียนบ้านแหลมจาก (รักเมืองไทย 27) ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
(19871) 19871 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ( 2 หลัง) ทาสี ปรับปรุงอาคารห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่
ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
(19872) 19872 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สแช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดเลียบ ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา
(19873) 19873 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.2/28 ทาสีโรงเรียนบ้านหัวเขา ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา
(19874) 19874 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดแม่เปียะ ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.
สงขลา
(19875) 19875 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 อาคารเรียน สปช.017 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนท่าบอน
มิตรภาพที่ 90 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา
(19876) 19876 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ปรับปรุงทางเท้า อาคารประกบอแบบ ฝอ.สข.(โรง
อาหาร) ปรับปรุงทางเท้า ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
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จานวนเงิน

(19877) 19877 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 เปลี่ยนบานประตู ปรับปรุงบันไดอาคารเรียนโรงเรียนวัดทุง่ ฆ้อโฆสิตา
ราม ต.ทุง่ ฆ้อ อ.นาหม่อม จ.สงขลา
(19878) 19878 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข เปลี่ยนไม้ฝาผนังโรงเรียนวัดจาก ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา
(19879) 19879 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 ปรับระดับพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดสามี ต.พังยาง อ.ระโนด จ.สงขลา

100,000

(19880) 19880 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข เปลี่ยนไม้ฝาผนังโรงเรียนวัดบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา
(19881) 19881 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 เปลี่ยนบานประตู บานหน้าต่างโรงเรียนวัดมะขาม
คลาน ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา
(19882) 19882 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียน ปรุงปรุงหลังคาโรงเรียนวิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
(19883) 19883 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) ทาสี อาคารเรียน ป.1 ข เคลือบเงาพืน้ ไม้(ยูริเทน)โรงเรียน
วัดกาหร้า ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
(19884) 19884 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร โดยใช้ลวดตาข่ายโรงเรียนวัดดีหลวง ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา
(19885) 19885 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม แบบ สปช.205/26 รื้อตาข่ายผนังเดิมและติดตั้งตาข่ายผนังใหม่ ทาสีโรงเรียน
บ้านม่วงงาม ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา
(19886) 19886 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปรับระดับพืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านขี้นาก ต.บ้านใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา

100,000
100,000

(19887) 19887 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดท้านบตางหน ต.ท้านบ อ.สิงหนคร จ.
สงขลา
(19888) 19888 ปรับปรุงซ่อมแซม พืน้ ปูกระเบือ้ งพืน้ ผนัง ทาสีโรงเรียนวัดเนินพิจิตร ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา
(19889) 19889 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร ปรับระดับพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดมหาการ ต .
ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา
(19890) 19890 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ(โรงฝึกงานเกษตร) ปรับระดับพืน้ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา
(19891) 19891 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105 ติดตั้งฝ้าเพดาน ถมดิน หลังอาคารเรียนโรงเรียนวัดตะพังหม้อ ต.ปาก
แตระ อ.ระโนด จ.สงขลา
(19892) 19892 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาทางเชื่อมอาคารเรียน-โรงอาหาร โรงเรียนวัดใหญ่ ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา
(19893) 19893 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ เทพืน้ คสล.โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา
(19894) 19894 ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าภายในโรงเรียน ปรับระดับพืน้ ท้าหลังคาคลุมทางเท้าโรงเรียนบ้านน้้ากระจาย ต .พะวง
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
(19895) 19895 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม (สนามเด็กเล่น) ปรับพืน้ ถมทรายโรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) ต.โรง อ.
กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
(19896) 19896 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตในโรงเรียนโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
(19897) 19897 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
(19898) 19898 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปรับปรุงพืน้ คอนกรีตของแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) ต.
พังยาง อ.ระโนด จ.สงขลา
(19899) 19899 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ลาดพืน้ ซิเมนต์บริเวณเสาธงโรงเรียนบ้านนาทองสุก ต.ทุง่ ขมิน้ อ.นา
หม่อม จ.สงขลา
(19900) 19900 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม งานหล่องานดิน ปูบล๊อกทางเท้า ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สข01/002 มุงหลังคา
ด้วยแผ่นเมทัลชีทโค้งโรงเรียนวัดทุง่ หวังใน ต.ทุง่ หวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
(19901) 19901 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนบานหน้าต่าง ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนบ้าน
ด่าน ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

150,000

100,000
94,000

200,000
100,000
150,000
200,000
100,000

99,900
100,000
100,000
100,000
99,600
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 828

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(19902) 19902 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู เปลี่ยนฝาผนังโรงเรียนวัดอ่างทอง ต.ทุง่ หวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
(19903) 19903 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว รั้วคอนกรีตชนิดฐานรากไม่เสาเข็มโรงเรียนวัดห้วยลาด ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
(19904) 19904 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว รั้วคอนกรีตชนิดฐานรากมีเสาเข็มโรงเรียนวัดเกาะถ้้า ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

100,000
100,000
150,000

(19905)
(19906)
(19907)
(19908)
(19909)

19905 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน (ถนนคอนกรีต)โรงเรียนวัดผักกูด ต.บ้านใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา
19906 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว รั้วคอนกรีต โรงเรียนวัดหัววัง ต.บ้านใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา
19907 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตพร้อมทาสีโรงเรียนวัดคูวา ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา
19908 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีต ทาสี และต่อเติมรั้วโรงเรียนวัดเกษตรชลธี ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา
19909 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ปรับปรุงถนนและสวนหย่อมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.
สงขลา
19910 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา
19911 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น (หน้าอาคารเรียน) ถมดิน โรงเรียนวัดหัวเค็ด ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา
19912 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาวอลเลย์บอล ปรับระดับพืน้ เทพืน้ คสล.โรงเรียนวัดพังยาง ต.พังยาง อ.ระโนด จ.
สงขลา
19913 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช102 ปรับพืน้ เทคอนกรีต ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน โรงเรียนวัดประเจียก
ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา
19914 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโดยการปูกระเบือ้ งและเปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร
จ.สงขลา
19915 ปรับปรุงพืน้ หลังอาคารเรียนโดยการถมดินและหินคลุกโรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา

100,000
100,000
100,000
150,000
150,000

19916 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดโพธาราม ต.ทุง่ ขมิน้ อ.นาหม่อม จ.สงขลา
19917 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องครัวและโรงอาหารโรงเรียนบ้านคลองท่าแตง ต .ท้านบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
19918 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดเถรแก้ว ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา
19919 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโดยการเปลี่ยนกระเบือ้ งโรงเรียนวัดทุง่ โตนด ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา
19920 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนวัดคลองเป็ด ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา
19921 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ก่ออิฐ เทคาน ปูกระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน งานประตู หน้าต่างโรงเรียนวัดเจดีย์
งาม ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา
19922 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว โรงเรียนบ้านชะแม ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา
19923 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเปลี่ยนประตูปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เปลี่ยนประตูหน้าต่างโรงเรียนวัดธรรม
ประดิษฐ์ ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา
19924 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ข เปลี่ยนบานประตู เปลี่ยนฝาผนัง เปลี่ยนไม้พนื้ ระเบียง บันได
โรงเรียนวัดทุง่ สงวน ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา
19925 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานและทาสีโรงเรียนวัดโตนดด้วน ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
19926 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ก ฝ้าเพดาน ติดตั้งเหล็กดัด ทาสีโรงเรียนวัดพังตรี ต.ระวะ อ.ระโนด
จ.สงขลา
19927 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนผนัง ทาสี อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดศรีไชย ต .คูขุด
อ.สทิงพระ จ.สงขลา
19928 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ทาสีอาคารภายในและภายนอกโรงเรียนวัดโพธิ์กลาง ต.ท่าหิน
อ.สทิงพระ จ.สงขลา
19929 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วมโดยการติดตั้งเหล็กดัดและทาสีโรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.
สงขลา

150,000
99,700
100,000
100,000
100,000
150,000

(19910)
(19911)
(19912)
(19913)
(19914)
(19915)
(19916)
(19917)
(19918)
(19919)
(19920)
(19921)
(19922)
(19923)
(19924)
(19925)
(19926)
(19927)
(19928)
(19929)

100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000

100,000
96,900
100,000
150,000
100,000
99,400
100,000
150,000

หน ้าที่ 829

หน่วย : บาท

รายการ
(19930) 19930 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านพังเภา ต.จะทิง้ พระ
อ.สทิงพระ จ.สงขลา
(19931) 19931 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบอื่น ๆ สร้างเอง ท้าประตูเหล็กม้วน ติดเหล็กดัดประตู หน้าต่าง
โรงเรียนวัดบ้านพร้าว ต.ท้านบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
(19932) 19932 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.017 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ปรับระดับพืน้ ปูนทราย
โรงเรียนบ้านจะทิง้ พระ ต.จะทิง้ พระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
(19933) 19933 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ท้ากันสาด ทาสีโรงเรียนวัดประดู่ ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา
(19934) 19934 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ต่อเติมอ่างแปรงฟันโรงเรียนวัดบ่อปาบ ต .สทิงหม้อ อ.
สิงหนคร จ.สงขลา
(19935) 19935 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุดโรงเรียน แบบอื่นๆ สร้างเอง เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสีโรงเรียนวัดโลกา ต .
สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
(19936) 19936 ปรับปรุงซอมแซมโรงอาหาร เทพืน้ คอนกรีต โรงจอดรถ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนวัดสีหยัง ต .บ่อตรุ อ.ระโนด จ.
สงขลา
(19937) 19937 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ทาสี อาคารเรียน 004 ทาสีโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ต.เชิงแส อ.
กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
(19938) 19938 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105 งานพืน้ โรงเรียนวัดสน ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา
(19939) 19939 ปรับปรุงอาคารเรียน ป 1 ก ทาสีโรงเรียนบ้านรัดปูน ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
(19940) 19940 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม คูระบายน้้าโรงเรียนวัดศาลาหลวงบน ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา
(19941) 19941 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนรื้อและเปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.
สงขลา
(19942) 19942 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนวัดหนองหอย ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา
(19943) 19943 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 พืน้ ไม้ ฝาผนัง คานพืน้ ห้องโรงเรียนวัดคูขุด ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา
(19944) 19944 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม เปลี่ยนหลังคา ฝาผนัง พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านหน้าทอง ต .ระวะ อ.ระโนด จ.
สงขลา
(19945) 19945 ปรับปรุงทาสีหอ้ งเรียนโรงเรียนวัดพังกก ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา
(19946) 19946 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สข.1 ส/001 เปลี่ยนกระเบือ้ ง ประตู ทาสี เปลี่ยนโถนัง่ โรงเรียนวัดสามกอง ต.เกาะ
แต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
(19947) 19947 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบสร้างเอง งานพืน้ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โถส้วม ปูกระเบือ้ ง ทาสี เปลี่ยนอ่างล้างหน้า
โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) ต.ทุง่ หวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
(19948) 19948 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานหลังคา รั้ว ทาสีโรงเรียนวัดอ่าวบัว ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
(19949) 19949 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โดยการทาสีโรงเรียนวัดโคกโพธิ์ ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา
(19950) 19950 ปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้้าโรงเรียนวัดปากแตระ ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา
(19951) 19951 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.101/26 งานประตูโรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา
(19952) 19952 ปรับปรุงห้องเรียนโดยการใส่เหล็กดัดและปรับปรุงภูมิทศั น์โรงเรียนวัดท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
(19953) 19953 ทาสีอาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนบ้านมาบบัว ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา
(19954) 19954 ปรับปรุงรั้วคอนกรีตโรงเรียนวัดขนุน ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา
(19955) 19955 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข ติดตั้งไม้ระแนงสังเคราะห์ช่องลม เปลี่ยนหน้าต่างไม้โรงเรียนวัดบางหรอด
ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา
(19956) 19956 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/001 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดนาหม่อม ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.
สงขลา

จานวนเงิน
91,000
100,000
150,000
100,000
99,500
150,000
100,000
100,000
100,000
99,400
99,600
150,000
150,000
149,500
150,000
100,000
100,000
99,500
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 830

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(19957) 19957 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร โดยเปลี่ยน ประตูเหล็ก ซ่อมเสา คสล. และทาสีโรงเรียนวัดประดู่หอม ต.คลองรี อ.
สทิงพระ จ.สงขลา
(19958) 19958 ปรับสภาพแวดล้อมโดยการปรับพืน้ ที่ เทพืน้ คสล.โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
(19959) 19959 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมโดยการเปลี่ยนกระเบือ้ งและทาสีโรงเรียนวัดแจ้ง ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา
(19960) 19960 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 017 งานประตู หน้าต่าง อาคารเรียน สปช.2/28 งานประตู หน้าต่าง อาคาร
เรียน สปช.105 งานประตู อาคารเรียน ปตท. งานประตู อาคารโรงอาหาร งานประตู งานทาสีโรงเรียนบ้าน
เขาแดง ต.เขาแดง-ระโนด อ.สิงหนคร จ.สงขลา

100,000

(19961) 19961 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนวัดห้วยพุด ต.ร้าแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา
(19962) 19962 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว โรงเรียนบ้านกลาง ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
(19963) 19963 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดทุง่ บัว ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์
จ.สงขลา
(19964) 19964 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา
(19965) 19965 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานประตู หน้าต่าง อาคารเรียน สปช.105/29 ติดเหล็กดัดโรงเรียนวัด
ธรรมโฆษณ์ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
(19966) 19966 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โดยการซ่อมเสา คสล. ทาสีและปรับพืน้ ถมดิน เทคอนกรีตโรงเรียนบ้านควนจง ต.
นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา
(19967) 19967 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ถนน เทพืน้ คสล.โรงเรียนวัดวาส ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา
(19968) 19968 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน โดยการติดตั้งเหล็กดัดและประตูโรงเรียนวัดแหลมพ้อ ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.
สงขลา
(19969) 19969 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์และห้องส้วมโดยการเทพืน้ คสล.และปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดแหลมวัง ต.คู
ขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา
(19970) 19970 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยการทาสีโรงเรียนวัดนางเหล้า ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.
สงขลา
(19971) 19971 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนวัดป่าขวาง ต.ร้าแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา
(19972) 19972 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโดยการปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดกระดังงา ต .กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา
(19973) 19973 ปรับปรุงสนามบาสเกตบอลโรงเรียนวัดหัวคุ้ง ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา
(19974) 19974 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ติดตั้งตาข่ายรอบอาคาร อาคาร ป.1 ข เปลี่ยนบานประตู หน้าต่าง
โรงเรียนบ้านบางไหน ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
(19975) 19975 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านรับแพรก ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา
(19976) 19976 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโดยการเปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดทรายขาว ต.ทุง่ หวัง อ.เมืองสงขลา จ.
สงขลา
(19977) 19977 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานผนัง ทาสีโรงเรียนวัดท้ายยอ ต .เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
(19978) 19978 - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 (ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนเสาท่อเหล็ก แผงบังแดด
- ปรับปรุงพืน้ ทีส่ นามเด็กเล่น (ปูทางเท้าบล็อค ขอบคันหิน ทรายหยาบ ท่อระบายน้้าโรงเรียนบ้านยางงาม ต .ท่า
ช้าง อ.บางกล้่า จ.สงขลา

98,300
150,000
150,000

(19979) 19979 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบอื่นๆ (ฝ้ากระเบีย้ งซีเมนต์ พืน้ ขัดมันเรียบ)โรงเรียนวัดท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.
บางกล้่า จ.สงขลา
(19980) 19980 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 (เปลี่ยนประตู หน้าต่าง)โรงเรียนบ้านปลักคล้า ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.
สงขลา
(19981) 19981 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.202/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านควนดิน
แดง ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

100,000

150,000
100,000
150,000

199,000
144,600
100,000
98,300
100,000
99,300
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
90,000
150,000

100,000
150,000

หน ้าที่ 831

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(19982) 19982 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ปูกระเบือ้ ง และปูตัวหนอนโรงเรียนวัดบางหยี ต.บางกล่้า อ.บางกล้่า จ.สงขลา

100,000

(19983) 19983 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบอื่น ๆ ซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนส้านักสงฆ์ศรีวิชัย ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

150,000

(19984) 19984 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ทางเดินเท้าระหว่าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านป่ายาง ต.ท่าช้าง อ.บางกล้่า จ.
สงขลา
(19985) 19985 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ถมดินโรงเรียนวัดปรางแก้ว ต.ทุง่ ลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
(19986) 19986 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง ต.เขา
พระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
(19987) 19987 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง) ต.ทุง่ ต้าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(19988) 19988 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ปูทราย ปรับระดับ พร้อมขัดมันโรงเรียนบ้านยวนยาง ต.บางกล่้า อ.บางกล้่า
จ.สงขลา
(19989) 19989 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 ฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์ และทาสีน้าโรงเรียนวัดคูหาใน ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ
จ.สงขลา
(19990) 19990 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ปูทางเท้าบล็อคสีโรงเรียนบ้านกองอิฐ ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
(19991) 19991 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.โรงเรียนบ้านหาร ต.บ้านหาร อ.บางกล้่า จ.สงขลา
(19992) 19992 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหัวปาบ ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา
(19993) 19993 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ปูบล็อคซีเมนตร์ กั้นคอนกรีตโรงเรียนบ้านแม่ทอม ต.แม่ทอม อ.บางกล้่า จ.
สงขลา
(19994) 19994 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก ติตเหล็กดัดประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ ต.บางเหรียง อ.ควน
เนียง จ.สงขลา
(19995) 19995 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ถมดินโรงเรียนบ้านควนเนียง ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา
(19996) 19996 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดบางศาลา ต.ทุง่ ลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
(19997) 19997 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบอื่น ๆ ผนังคอนกรีต ฉาบปูน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองม่วง
ต.แม่ทอม อ.บางกล้่า จ.สงขลา
(19998) 19998 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ถมดินโรงเรียนวัดท่านางหอม ต.น้้าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(19999) 19999 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สข/อ.1/001 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนบานประตู รั้วเหล็กโรงเรียนวัดแม่เตย
ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(20000) 20000 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ปูพนื้ บล็อคทางเท้าโรงเรียนบ้านทุง่ น้า้ ต .คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(20001) 20001 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทุง่ ต้าเสา ต.ทุง่
ต้าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(20002) 20002 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาอเนกประสงค์ เทพืน้ คอนกรีต ปูพนื้ ตะแกรงส้าเร็จรูปโรงเรียนบ้านโคกเมา ต .ท่าช้าง
อ.บางกล้่า จ.สงขลา
(20003) 20003 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สข.อ.2/001 ทาสีผนังห้องเรียน หน้าต่าง ลูกกรง และราวบันไดโรงเรียน
วัดเจริญภูผา ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
(20004) 20004 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 แบบ สข./อ.3/002โรงเรียนวัดทุง่ ลุงมิตรภาพที่ 198 ต.พะตง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา
(20005) 20005 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ทางเดินเท้าระหว่างอาคารโรงเรียนวัดม่วงค่อม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

150,000

(20006) 20006 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ถมดิน เสาคอนกรีต ก่ออิฐบล็อค หน้าต่าง ประตูเหล็กดัดโรงเรียน
บ้านพรุพอ้ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

150,000

150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 832

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(20007) 20007 ปรับปรุงซ่อมแซม ก้าแพงคอนกรีตโรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
(20008) 20008 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 แผงบังแดดอลูมิเนียมโรงเรียนวัดหินเกลี้ยง ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา
(20009) 20009 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลาคาโรงเรียนบ้านทุง่ จัง ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา
(20010) 20010 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ติดตั้งประตู และเหล็กดัดโรงเรียนวัดพรุเตาะ ต.ทุง่ ใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(20011) 20011 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ถมดิน เทคอนกรีต ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาแสน ต .ทุง่ ต้าเสา อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา
(20012) 20012 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้ว ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดคงคาวดี (ศรีสุวรรณโณศึกษา) ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา

150,000
150,000

(20013) 20013 ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบึงพิชัย ต .ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

100,000

(20014) 20014 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา
(20015) 20015 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม หลังคา กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนวัดเนินพิชัย ต.ท่าช้าง อ.บางกล้่า จ.สงขลา
(20016) 20016 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ถมดินโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง ต.ท่าช้าง อ.บางกล้่า
จ.สงขลา
(20017) 20017 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูกระเบือ้ ง ทาสีก้าแพงโรงเรียนบ้านบางแฟบ ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา
(20018) 20018 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม ทาสี ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนบ้านโคกพยอม ต .ทุง่ ลาน อ.คลอง
หอยโข่ง จ.สงขลา
(20019) 20019 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ปรับพืน้ ที่ วางท่อระบายน้้า ลาดพืน้ คอนกรีต เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา
โรงเรียนบ้านทุง่ งาย ต.ทุง่ ใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(20020) 20020 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ถมดิน ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านชาย
คลอง ต.ก้าแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
(20021) 20021 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม พืน้ ถนน ทรายถม ขอบคันโรงเรียนบ้านบางกล้่า ต.บางกล่้า อ.บางกล้่า จ.สงขลา
(20022) 20022 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนบ้านหินผุด ต.ทุง่ ต้าเสา อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
(20023) 20023 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฝาพนัง ฉาบปูน ทาสี เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านคลองกั่ว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ
จ.สงขลา
(20024) 20024 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านม่วง ต.ก้าแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
(20025) 20025 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีโรงเรียนบ้านทุง่ คมบาง ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
(20026) 20026 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านท่าหมอไชย ต.ทุง่ ต้าเสา
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(20027) 20027 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม พืน้ ถนน ปูทางเท้า ขอบดิน ทาสีโรงเรียนวัดปากจ่า ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา
(20028) 20028 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านท่ามะปราง ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
(20029) 20029 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านเนินนิมิต ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.
สงขลา
(20030) 20030 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม เปลี่ยนโถส้วม ปูพนื้ กระเบือ้ ง ซ่อมแซมอาคารเรียน หน้าต่าง ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว
สวนหย่อมโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
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(20031) 20031 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว สข.0010 ก่ออิฐ ฉาบปูน บานหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดเขากลอย ต.ท่า
ข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(20032) 20032 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว ปูพนื้ กระเบือ้ ง หน้าต่าง ประตู เปลี่ยน
กระเบือ้ งหลังคา ฝ้า ทาสี เหล็กดัดโรงเรียนวัดจังโหลน ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
(20033) 20033 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านฉลุง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(20034) 20034 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงอาหาร เทคอนกรีต ปูพนื้ กระเบือ้ ง รางน้้าโรงเรียนวัดคลองแห ต .
คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(20035) 20035 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สข ส001 ทาสี เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้า ทาสี อาคาร
อเนกประสงค์ กั้นตาข่ายโรงเรียนวัดโคกม่วง ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
(20036) 20036 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก ฝ้า ทาสี หน้าต่างโรงเรียนบ้านเก่าร้าง ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอย
โข่ง จ.สงขลา
(20037) 20037 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วลวดหนาม งานเสาคอนกรีตโรงเรียนวัดควนเนียง ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(20038) 20038 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้า ทาสีโรงเรียนบ้านไร่ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
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(20039)
(20040)
(20041)
(20042)

20039 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ปูพนื้ ทางเท้าโรงเรียนบ้านท่าไทร ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
20040 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบอื่น ๆ ฝ้า ทาสีโรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา ต.น้้าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
20041 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 ทาสี ฝ้า ผนังโรงเรียนบ้านไสท้อน ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
20042 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 หน้าต่าง ทาสี ฝาผนัง กระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนวัดศีรษะคีรี ต.น้้า
น้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
20043 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ข เปลี่ยนหน้าต่างกระจกบานเลื่อนโรงเรียนบ้านห้วยลึก ต.ห้วยลึก อ.
ควนเนียง จ.สงขลา
20044 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก พิเศษ ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ ง ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ถมหินโรงเรียน
วัดโคกเหรียง ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
20045 ปรับปรุงซ่อมแซม หลังคาทางเดินระหว่างอาคารโรงเรียนบ้านก้าแพงเพชร ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
20046 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 และ ป.1ก ปูพนื้ กระเบือ้ ง ฝ้าโรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์ ต .
ก้าแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
20047 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ลานกีฬาอเนกประสงค์ ปูทางเท้าโรงเรียนบ้านบ่อหว้า ต .ควนโส อ.ควนเนียง
จ.สงขลา
20048 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนโรงเรียนวัดนารังนก ต.แม่ทอม อ.บางกล้่า จ.สงขลา
20049 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงาน เทพืน้ ปรับปรุงอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ปรับปรุงถนนคอนกรีต ตะแกรง
โรงเรียนวัดหูแร่ ต.ทุง่ ต้าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
20050 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ปูทางเท้า อาคารเรียนแบบ ป.1ก ฝ้า อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 ฝ้า
โรงเรียนบ้านคลองคล้า ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
20051 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร เปลี่ยนบานประตูเหล็กม้วน ทาสี อาคารเรียนแบบ ป. 1 ก ติดเหล็กดัดประตู
หน้าต่าง อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนบานประตู อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206 ติดเหล็กดัด
หน้าต่าง อาคารโรงอาหาร เปลี่ยนประตูเหล็กม้วน ทาสีโรงเรียนบ้านทุง่ ใหญ่ ต.ทุง่ ใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
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(20052) 20052 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนวัดท่าหยี ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา
(20053) 20053 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านโปะหมอ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(20054) 20054 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หลังคากันสาดโรงเรียนวัดเทพชุมนุม ต.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
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(20055) 20055 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 ต.
ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(20056) 20056 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมโรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ ต.ก้าแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
(20057) 20057 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนบ้านเกาะนก ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(20058) 20058 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบอื่น ๆ เปลี่ยนฝาไม้ บานประตู ฝ้าเพดาน ดินถม ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียน
บ้านลานควาย ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
(20059) 20059 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 เปลี่ยนประตูเหล็กยืด ติดเหล็กดัดหน้าต่าง อาคาร
เรียนแบบ ป. 1 ก ติดเหล็กดัดประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านควนโส ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา
(20060) 20060 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้าเพดาน อาคารเรียนแบบ ป.
1 ก ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกรอบ ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา
(20061) 20061 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม ต.ควนโส
อ.ควนเนียง จ.สงขลา
(20062) 20062 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร เปลี่ยนฝ้าเพดาน โรงเรียนวัดท่าเมรุ ต.บางกล่้า อ.บางกล้่า จ.สงขลา
(20063) 20063 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม พืน้ ปูนทรายปรับระดับโรงเรียนบ้านทุง่ เลียบ ต.ทุง่ ต้าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

150,000

(20064) 20064 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพยาบาล เปลี่ยนบานประตู หน้าต่าง กั้นฝา ติดกระจก ทาสี ห้องสหกรณ์ เปลี่ยนกระจก
บานเลื่อน ทาสี ถมดิน ปูบล๊อคโรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บา้ รุง) ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
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(20065) 20065 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบอื่น ๆ ผนังก่อคอนกรีต บานประตู หน้าต่าง ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัด
เจริญราษฏร์ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(20066) 20066 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาอเนกประสงค์ แบบอื่น ๆ ถมดินลูกรัง เทพืน้ คสล. โรงเรียนวัดรัตนวราราม ต.ท่า
ชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
(20067) 20067 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านหน้าควน ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
(20068) 20068 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ทาสี ป้ายนิเทศ ชั้นวางหนังสือ ระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านคลองช้าง ต .บางเหรียง อ.
ควนเนียง จ.สงขลา
(20069) 20069 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก ติดเหล็กดัดประตู หน้าต่าง อาคารเรียนแบบ 017 ติดเหล็กดัดประตู
หน้าต่างโรงเรียนบ้านโคกเมือง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
(20070) 20070 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ทรายถม เทพืน้ คสล. ทาสีโรงเรียนบ้านบางเหรียง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.
สงขลา
(20071) 20071 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเกาะน้า้ รอบ ต .บางเห
รียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
(20072) 20072 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาล ติดเหล็กดัด อาคารเรียน สปช.105/29 ติดเหล็กดัด เปลี่ยนบานประตู ห้องสมุด
ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดบางทีง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
(20073) 20073 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 (หลังที่ 1) เปลี่ยนบานประตู อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
เปลี่ยนบานประตู (หลังที่ 2) เปลี่ยนบานประตู ส้วมแบบ สปช. 601/26 ทาสี ส้วมแบบอื่น ๆ ทาสีโรงเรียนบ้าน
ดินลาน ต.ท่าช้าง อ.บางกล้่า จ.สงขลา

150,000

(20074) 20074 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 ทาสี ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปูบล๊อคทางเท้า
โรงเรียนบ้านต้นส้าน ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
(20075) 20075 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน เปลี่ยนบานประตู หน้าต่าง วงกบ โรงเรียนบ้านยางงาม ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.
สงขลา
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(20076) 20076 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 (โรงอาหาร) ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน ต.เขา
พระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
(20077) 20077 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ ต.คลอง
หอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
(20078) 20078 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.108 ล เปลี่ยนประตูเหล็กม้วน และเหล็กดัดหน้าต่างโรงเรียนทุง่ ปรือ
พิทยาคม ต.ปากบาง-นาปรือ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(20079) 20079 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนชุมชนบ้านน้้าน้อย ต.น้้าน้อย อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา
(20080) 20080 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ ทาสี เทพืน้ ต่อเติมหลังคาโรงเรียนวัดท่าแซ ต .คลองอู่
ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(20081) 20081 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สข/อ.1/001 เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนบ้านควนกบ ต.คลองหอย
โข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
(20082) 20082 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก อาคารเรียนชั่วคราว ติดตั้งเหล็กดัด อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 เทพืน้
เปลี่ยนประตู ศาลาพักร้อน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านควน ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(20083) 20083 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหน้าต่าง ท่าสีโรงเรียนบ้านปลายละหาน ต.ก้าแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

100,000

(20084) 20084 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปูทางเท้า อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 แผงกันห้องเรียนโรงเรียนวัดบางลึก ต.คูเต่า
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(20085) 20085 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สข./อ/001/4 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
(20086) 20086 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ทาสีภายใน
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(20087) 20087 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม พืน้ คอนกรีต ปูทางเท้า ขอบคันหิน ทรายโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย ต .ควนรู
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
(20088) 20088 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ฝาผนัง ฉาบเรียนผนัง ทาสี ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังพา ต .ทุง่ ต้าเสา
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(20089) 20089 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปูทางเท้า ท้ารางน้้าโรงเรียนบ้านควนสะตอ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
(20090) 20090 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ทราย พืน้ คอนกรีต ปูทางเท้า ขอบคันหินโรงเรียนวัดไทรใหญ่ ต .ควนรู อ.รัต
ภูมิ จ.สงขลา
(20091) 20091 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.107 ประตู ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียนแบบ ป.1ก ซ่อมแซมพืน้ ท่อ
อาคารอเนกประสงค์ ประตูโรงเรียนบ้านควนขัน ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
(20092) 20092 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
(20093) 20093 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 เปลี่ยนช่องแสง อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 ติดตั้ง
กันสาด โรงอาหาร ปรับปรุงส้วมในโรงอาหาร ปูพนื้ อ่างน้้าดื่มโรงเรียนบ้านใต้ ต .คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

100,000

(20094) 20094 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน พืน้ ทีห่ น้าอาคาร ปูกระเบือ้ ง อาคารอเนกประสงค์ ประตู ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี
รั้วโรงเรียนวัดเลียบ ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
(20095) 20095 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ฝ้าเพดาน ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านควนนา ต.ก้าแพงเพชร อ.
รัตภูมิ จ.สงขลา
(20096) 20096 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีโรงเรียนบ้านทุง่ มะขาม ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
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หน ้าที่ 836

หน่วย : บาท

รายการ
(20097) 20097 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.201/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสี ฝ้า ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนวัดทุง่ คา ต.ก้าแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
(20098) 20098 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน กันสาด ปรับพืน้ ระเบียงใต้กันสาด ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเกาะหมี ต .คลอง
แห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(20099) 20099 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ป้ายโรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองเปล ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(20100) 20100 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม พืน้ คอนกรีต ตะแกรงส้าเร็จรูป รางระบายน้้าโรงเรียนบ้านเขาพระ ต .เขาพระ
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
(20101) 20101 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสีก้าแพงโรงเรียนบ้านห้วยโอน ต.
ก้าแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
(20102) 20102 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านนาลึก ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
(20103) 20103 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม คอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบ้านคลองต่อ ต.ก้าแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
(20104) 20104 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีโรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(20105) 20105 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนฝ้าเพดาน บานกระจกโรงเรียนบ้านควนเนียงใน ต.รัตภูมิ อ.ควน
เนียง จ.สงขลา
(20106) 20106 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา อาคารเรียน สปช.601/26
เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านหัวไทร ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา
(20107) 20107 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีโรงเรียนวัดดอน ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(20108) 20108 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ป้ายโรงเรียนโรงเรียนบ้านวังหรัง (ประสิทธิ์อุปถัมภ์) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา
(20109) 20109 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ลาดพืน้ คอนกรีต ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนหลังคาทางเดินเท้าโรงเรียนวัดโคก
สมานคุณ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(20110) 20110 ปรับปรุงห้องเรียน เปลี่ยนประตู เหล็กดัดโรงเรียนวัดทุง่ พระ ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
(20111) 20111 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านปากบางนาทับ ต .นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา
(20112) 20112 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา
(20113) 20113 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด เปลี่ยนฝาเพดาน ทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านนากัน ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.
สงขลา
(20114) 20114 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอสมุด งานรื้อถอนหลังคา เปลี่ยนประตู ฝ้าเพดาน ทาสี กระเบือ้ งหลังคา หน้าต่าง ไม้
เชิงชายโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา
(20115) 20115 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายร้า ต .นาทวี อ.
นาทวี จ.สงขลา
(20116) 20116 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด ทาสี ก่ออิฐฉาบปูน โรงเรียนบ้านคลองแงะ ต .พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา
(20117) 20117 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหน่้าฮั้ว ต.ส้านักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
(20118) 20118 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด พืน้ เทคอนกรีตพร้อมปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบ่อน้า้ ส้ม ต .เกาะสะบ้า อ.เทพา
จ.สงขลา
(20119) 20119 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารอเนกประสงค์ ทาสี อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนบ้านคลอง
แงะ ต.น้้าขาว อ.จะนะ จ.สงขลา
(20120) 20120 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุดและอาคารละหมาด เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดขุนตัดหวาย
ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา
(20121) 20121 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนโครงหลังคา ประตูโรงเรียนบ้านไร่ ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.
สงขลา
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150,000
150,000
100,000
200,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
200,000
150,000
100,000
100,000
100,000
126,900

หน ้าที่ 837

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(20122) 20122 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ห้องคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านป่าโอน
ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา
(20123) 20123 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องศิลปะและห้องสมุด ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านระตะ ต.พังลา อ.
สะเดา จ.สงขลา
(20124) 20124 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม/โสตทัศนูปกรณ์ เปลี่ยนฝ้าเพดาน หน้าต่าง กระจกกันแสง ปรับพืน้ ยกระดับเวที
ฝาประจันห้องโรงเรียนบ้านตะเคียนเภา ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
(20125) 20125 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนูปกรณ์ เปลี่ยนหน้าต่าง ประตู ผนังก่ออิฐฉาบปูน หลอดไฟ กั้นห้องกระจก ทาสี
โรงเรียนบ้านคูหา ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
(20126) 20126 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาชีพ ปูพนื้ กระเบือ้ ง พืน้ ไม้ยกสูง ประตู ฝ้าเพดาน สุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา
(20127) 20127 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอิสลาม ก่ออิฐฉาบปูน หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดประจ่า ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา

150,000

(20128) 20128 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน บานประตู สภาพแวดล้อม ถมดิน ทาสี ขอบถนนโรงเรียนวัดทุง่ ข่า ต.ท่าประดู่ อ.นา
ทวี จ.สงขลา
(20129) 20129 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รื้อหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โครงหลังคาโรงเรียนบ้านนาทวี ต.นาทวี อ.นา
ทวี จ.สงขลา
(20130) 20130 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โครงหลังคาโรงเรียนวัดล้าพดจินดาราม ต.คลอง
ทราย อ.นาทวี จ.สงขลา
(20131) 20131 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านควนหัวช้าง ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา

85,000

100,000
150,000
135,000
150,000
150,000

200,000
100,000
88,300

(20132) 20132 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านนา ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา
(20133) 20133 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 หลัง เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนสะบ้าย้อย ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.
สงขลา
(20134) 20134 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รื้อหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านควนหรัน ต.ท่าม่วง อ.เทพา
จ.สงขลา
(20135) 20135 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านพังลา ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา
(20136) 20136 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา

200,000
200,000

(20137) 20137 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านนนท์ ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา
(20138) 20138 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รื้อฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง ต.คลองกวาง อ.นาทวี
จ.สงขลา
(20139) 20139 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รื้อฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านสะพานเคียน ต.สะท้อน อ.นาทวี
จ.สงขลา
(20140) 20140 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านท้าเนียบ ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
(20141) 20141 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านทุง่ โพธิ์ ต.ล้าไพล อ.เทพา จ.สงขลา
(20142) 20142 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รื้อฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านป่ากอ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา

100,000
150,000

(20143) 20143 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านป่างาม ต.ตลิงชัน อ.จะนะ จ.สงขลา
(20144) 20144 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านพอบิด ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา
(20145) 20145 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดม่วงก็อง ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา

150,000
100,000
100,000

100,000
100,000
150,000

150,000
150,000
92,900
150,000

หน ้าที่ 838

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(20146) 20146 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ
จ.สงขลา
(20147) 20147 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รื้อฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทรายขาว ต.
สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา
(20148) 20148 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รื้อรางน้้า /เชิงชาย เปลี่ยนรางน้้า ไม้เชิงชาย ทาสีโรงเรียนบ้านสวรรค์ ต.สะอม อ.
เทพา จ.สงขลา
(20149) 20149 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 หลัง เปลี่ยนประตู ฝ้าเพดาน ทาสี กระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านนาม่วง ต.บ้าน
โหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
(20150) 20150 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 หลัง รื้อฝ้าเพดาน ฉาบปูนฝาผนัง ฝ้าเพดาน ทาสี ประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้าน
ตูหยง ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
(20151) 20151 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รื้อฝ้าเพดาน/ประตูเหล็ก เปลี่ยนฝ้าเพดาน แผงลวดตาข่ายกันนก ทาสี ผนังก่ออิฐ
ฉาบปูน ปูพนื้ กระเบ้อง ประตู โรงเรียนบ้านท่า ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
(20152) 20152 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รื้อหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เชิงชาย ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ต .
ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา
(20153) 20153 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนประตูเหล็กดัด หน้าต่างเหล็กดัด ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านท่า
หมาก ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา
(20154) 20154 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รื้อพืน้ ไม้ เปลี่ยนพืน้ ไม้โรงเรียนบ้านทุง่ น้า้ ขาว ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
(20155) 20155 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รื้อหลังคา/ฝ้าเพดาน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ประตู ไม้เชิงชายโรงเรียนบ้านสม็อง
ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา
(20156) 20156 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รื้อหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โครงหลังคาโรงเรียนบ้านวังบวบ ต.ฉาง อ.นาทวี
จ.สงขลา
(20157) 20157 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสี หน้าต่าง ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านล้าลอง ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
(20158) 20158 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รื้อผนัง /ฝ้าเพดาน ผนังก่ออิฐฉาบปูน ทาสี โรงเรียนบ้านแม่ที ต.ล้าไพล อ.เทพา จ.
สงขลา
(20159) 20159 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รื้อหลังคา/ฝ้าเพดาน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านฉลุง ต.ทุง่ พอ
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
(20160) 20160 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รื้อหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสี ประตู หน้าต่างบานเกร็ดโรงเรียนบ้านแค
ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา
(20161) 20161 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 หลัง เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดาน เชิงชายโรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ ต.คู อ.
จะนะ จ.สงขลา
(20162) 20162 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน หน้าต่าง ประตู ผนังก่ออิฐฉาบปูน ทาสีโรงเรียนบ้านเก่า ต.คลอง
กวาง อ.นาทวี จ.สงขลา
(20163) 20163 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รื้อหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกรงอิต้า ต .เกาะ
สะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา
(20164) 20164 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รื้อฝาผนัง /หน้าต่าง เปลี่ยนฝ้าผนัง โครงเคร่าไม้โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา ต.นา
ทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
(20165) 20165 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฝาผนัง โครงเคร่าไม้โรงเรียนบ้านปริก (กุก่องวิทยาคาร) ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา

100,000

(20166) 20166 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้านสุเหร่า ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา
(20167) 20167 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนโครงหลังคา กระเบือ้ งหลังคา ไม้เชิงชาย ผนังก่ออิฐฉาบปูน ทาสีโรงเรียน
บ้านเลียบ ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา

150,000
100,000

150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
86,200
150,000

หน ้าที่ 839

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(20168) 20168 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ประตูโรงเรียนเหมืองควนกรด ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.
สงขลา
(20169) 20169 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ งานผนัง ประตู หน้าต่าง โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา
จ.สงขลา
(20170) 20170 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน กระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา
2 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
(20171) 20171 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รื้อฝาผนัง ผนังก่ออิฐฉาบปูน ประตู ปูพนื้ กระเบือ้ ง หน้าต่างโรงเรียนวัดห้วยคู ต .
ส้านักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา
(20172) 20172 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดบ้านลุ่ม ต.ทับช้าง
อ.นาทวี จ.สงขลา
(20173) 20173 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน หน้าต่างโรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่
149 ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา
(20174) 20174 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ไม้ฝาเฌอร่า โครงเคร่า ตะขอหน้าต่างประตู โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ ต.เขามีเกียรติ
อ.สะเดา จ.สงขลา
(20175) 20175 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ช่องแสงประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านใหม่ ต.ท่า
ม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
(20176) 20176 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสี ทีน่ งั่ หน้าอาคารโรงเรียนบ้านโหนด ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา
(20177) 20177 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โรงเรียนบ้านส้านักขาม ต .ส้านักขาม อ.
สะเดา จ.สงขลา
(20178) 20178 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ต.ทุง่ พอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
(20179) 20179 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบาโหย ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
(20180) 20180 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ประตูเหล็กยืดโรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา

100,000

(20181)
(20182)
(20183)
(20184)
(20185)
(20186)
(20187)
(20188)
(20189)
(20190)
(20191)

20181 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา ต .ทุง่ หมอ อ.สะเดา จ.สงขลา
20182 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคลองขุด ต .ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
20183 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคลองประดู่ ต .ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
20184 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทัพหลวง ต .คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
20185 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าข่อย ต .ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
20186 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 หลัง ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
20187 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 3 หลัง ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านป็อง ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา
20188 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านมุนี ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
20189 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านล้าเปา ต.ล้าไพล อ.เทพา จ.สงขลา
20190 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยบอน ต .บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
20191 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 หลัง ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเมาะลาแต ต.ทุง่ พอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

150,000
150,000
100,000
150,000
80,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

(20192)
(20193)
(20194)
(20195)
(20196)

20192 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีโรงเรียนบ้านสุโสะ ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
20193 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีโรงเรียนบ้านทุง่ นาเคียน ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา
20194 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีโรงเรียนบ้านน้า้ ลัด ต.ส้านักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา
20195 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
20196 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ ง ประตู ทาสี โถส้วม อาคารเรียน ปูพนื กระเบือ้ ง
ทาสี โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา

200,000
100,000
150,000
150,000
96,000

150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
97,000
200,000
150,000

หน ้าที่ 840

หน่วย : บาท

รายการ
(20197) 20197 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม รื้อผนัง/ประตู/สุขภัณฑ์ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูกระเบือ้ ง ประตู สุขภัณฑ์โรงเรียน
บ้านล่องควน ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
(20198) 20198 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ ง โถส้วม ทาสี ประตูโรงเรียนบ้านพระพุทธ ต.เทพา
อ.เทพา จ.สงขลา
(20199) 20199 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา อิฐตัวหนอน โถส้วม ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ต.ทุง่ พอ
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
(20200) 20200 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ รื้อพืน้ ถมดินยกระดับ ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนวัดท่าประดู่ ต .ท่าประดู่ อ.นา
ทวี จ.สงขลา
(20201) 20201 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านโคกม้า
ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา
(20202) 20202 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโมย ต .นาหมอศรี อ.
นาทวี จ.สงขลา
(20203) 20203 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 3 หลัง ปูพนื้ กระเบือ้ ง หน้าต่าง อาคารอิสลามศึกษา ฝ้าเพดาน ห้องเก็บอุปกรณ์
เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านท่าคลอง ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา
(20204) 20204 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รื้อหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ไม้เชิงชาย ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านป่าชิง ต.ป่าชิง
อ.จะนะ จ.สงขลา
(20205) 20205 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 3 หลัง ปูพนื้ กระเบือ้ ง ประตู ส้วม เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านป่าเร็ด ต.ปลักหนู อ.
นาทวี จ.สงขลา
(20206) 20206 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน หน้าต่างเหล็กดัด ประตูเหล็กดัด ทาสี อาคารอเนกประสงค์
ประตูเหล็กม้วน ทาสีโรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา
(20207) 20207 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เปลี่ยนฝ้าเพดาน ประตู เหล็กดัดหน้าต่างโรงเรียนบ้านสะกอม ต.
สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา
(20208) 20208 ปรับปรุงอาคารเรียน ก่ออิฐฉาบปูนโรงเรียนทองอยู่นุตกูล ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา
(20209) 20209 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ปรับปรุงภูมิทศั น์ รื้อ /ขนย้าย เทคอนกรีต ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัด
สองพีน่ ้อง ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา
(20210) 20210 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปรับถม ลาดพืน้ ปูกระเบือ้ ง ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านเกาะทาก ต .นาหว้า อ.จะ
นะ จ.สงขลา
(20211) 20211 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 หลัง โรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านประกอบ ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.
สงขลา
(20212) 20212 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ห้องอนุบาล ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกระอาน ต .ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
(20213) 20213 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 3 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านพรุเตียว ต.ส้านัก
ขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
(20214) 20214 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รื้อฝาผนัง ปูพนื้ กระเบือ้ ง ประตู ทาสี กระจกฝ้าโรงเรียนวัดบ้านไร่ ต .ป่าชิง อ.จะ
นะ จ.สงขลา
(20215) 20215 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน หลังคาเมทัลชีท เสา พืน้ ไม้ ทาสี ประตูโรงเรียนชาติตระการโกศล ต.ทุง่ หมอ อ.
สะเดา จ.สงขลา
(20216) 20216 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนชุมชนวัดน้้าขาว ต.น้้าขาว อ.จะนะ จ.สงขลา
(20217) 20217 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร รื้อหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โครงหลังคา โรงเรียนบ้านควนไม้ไผ่ ต.นาหว้า อ.
จะนะ จ.สงขลา
(20218) 20218 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานเคาเตอร์ ฝ้าเพดาน ทาสี กระเบือ้ งหลังคา ไม้เชิงชาย ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียน
บ้านโคกพยอม ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา

จานวนเงิน
108,000
150,000
143,600
150,000
100,000
145,600
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
146,900
142,500
100,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 841

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(20219) 20219 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร รื้อหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี ไฟฟ้าโรงเรียน
ชุมชนวัดควนมีด ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา
(20220) 20220 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร รื้อหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา รางน้้า ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านยางเกาะ ต .
ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
(20221) 20221 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านหัวถนน ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
(20222) 20222 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ ง กระเบือ้ งหลังคา โรงเรียนบ้านทุง่ ไม้ด้วน ๑ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา
จ.สงขลา
(20223) 20223 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ ง ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านท่าไทร ต .ล้าไพล อ.เทพา จ.สงขลา
(20224) 20224 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ผนังตาข่าย ประตูเหล็ก ทาสีโรงเรียนบ้านโต้นนท์ ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา

150,000

(20225) 20225 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกะทิง ต .ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา
(20226) 20226 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานโครงสร้าง เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา

149,500
150,000

(20227) 20227 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร รั้วโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม ต.ส้านักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
(20228) 20228 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ โครงหลังคาเมทัลชีทพร้อมเสา ปูพนื้ กระเบือ้ ง ประตู หน้าต่างโรงเรียน
บ้านแซะ ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา
(20229) 20229 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านช้างคลอด ต.ท่าหมอไทร อ.จะ
นะ จ.สงขลา
(20230) 20230 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านพรุหวา ต.
ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา
(20231) 20231 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ รื้อหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ไม้เชิงชาย ทาสีโรงเรียนบ้านพรุชิง ต.
เทพา อ.เทพา จ.สงขลา
(20232) 20232 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ รื้อหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน กระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดคลองยอ ต.วัง
ใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา
(20233) 20233 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดวังไทร ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา
(20234) 20234 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลัง โครงหลังคา โรงเรียนบ้านควนขี้แรด ต.นาหว้า อ.จะนะ
จ.สงขลา
(20235) 20235 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนฝ้าเพดาน กระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดปริก ต.ล้าไพล อ.เทพา จ.
สงขลา
(20236) 20236 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ประตู ทาสีโรงเรียนบ้านห้วยเต่า ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.
สงขลา
(20237) 20237 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ฝ้าเพดาน ไฟฟ้า หน้าต่าง ประตูโรงเรียนบ้านม่วง ต.ส้านักแต้ว อ.สะเดา
จ.สงขลา
(20238) 20238 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี ประตู ไฟ้าโรงเรียนบ้านปากช่อง ต.จะโหนง อ.จะ
นะ จ.สงขลา
(20239) 20239 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง หน้าต่าง ทาสี คอนกรีตทางเดินโรงเรียนบ้านปลักบ่อ ต .
สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
(20240) 20240 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านปริกใต้ ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา

150,000
100,000

(20241) 20241 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสสงค์ รื้อหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลงคา เชิงชาย ประตูโรงเรียนบ้านนาปรัง
ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

94,900

150,000
100,000
97,800
132,800
150,000

100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
98,900
150,000
150,000

หน ้าที่ 842

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(20242) 20242 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ รื้อหลังคา เปลี่ยนโครงหลังคา กระเบือ้ งหลังคา เชิงชาย ฝ้าเพดาน ทาสี
ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทุง่ ไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
(20243) 20243 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านควนหมาก ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.
สงขลา
(20244) 20244 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนพืน้ ไม้โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา

150,000

(20245)
(20246)
(20247)
(20248)
(20249)
(20250)

150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000

(20251)
(20252)
(20253)
(20254)
(20255)
(20256)
(20257)
(20258)
(20259)
(20260)
(20261)
(20262)
(20263)
(20264)
(20265)
(20266)
(20267)
(20268)
(20269)
(20270)
(20271)
(20272)
(20273)

20245 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านควนเสม็ด ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
20246 โรงฝึกงาน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเคลียง ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
20247 อาคารอเนกประสงค์ ปูพ้นกระเบื
ื้
อ้ งโรงเรียนบ้านเทพา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา
20248 อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดช่องเขา ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา
20249 อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดนาหมอศรี ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา
20250 อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.
สงขลา
20251 อาคารละหมาด ปูพนื้ กระเบือ้ ง ก่ออิฐแาบปูน อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 ต.
เทพา อ.เทพา จ.สงขลา
20252 อาคารเรียน อาคารประกอบ รื้อหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โครงหลังคา แผงบังแดด ฝ้าเพดานโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริงเพ็ชรไพศาล) ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา
20253 ห้องละหมาด เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา งานพืน้ ประตูโรงเรียนวัดนาปรือ ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา
20254 อาคารละหมาด เทพืน้ คอนกรีต หลังคากันสาด ประปาโรงเรียนบ้านเขาจันทร์ ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา
20255 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนชุมชนสะพานไม้
แก่น ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา
20256 ปูพนื้ ตัวหนอนบริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนบ้านเกาะค่าง ต.ส้านักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา
20257 ปูพนื้ อิฐบล็อกตัวหนอนโรงเรียนบ้านทุง่ ครก ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา
20258 ปูตัวหนอนลานการเรียนรู้โรงเรียนบ้านนาจะแหน ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
20259 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกิจกรรมหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านถ้้าตลอด ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
20260 เทพืน้ ทางเท้าทางไปห้องน้้าระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านตาแปด ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
20261 ก่อกระบะทรายและสระน้้าอนุบาล ปรับภูมิทศั รอบวิหารพระพุทธรูป ปรับปรุงฐานเสาธง อ่างล้างจานโรงอาหาร
โรงเรียนบ้านนาหว้า ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา
20262 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนโรงเรียนบ้านล้าชิง ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา
20263 ปรับปรุงภูมิทศั น์โรงเรียนบ้านส้านักหว้า ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา
20264 ปรับปรุงพืน้ ทางเท้าโรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) ต.ทุง่ หมอ อ.สะเดา จ.สงขลา
20265 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านม่วงถ้้า ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา
20266 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม รั้วโรงเรียนบ้านควนหรัน ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
20267 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา
20268 ปูตัวหนอน ศาลา รั้วโรงเรียนบ้านสะพานหัก ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา
20269 บ้านพักครู เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โครงหลังคา ประตู หน้าต่าง ห้องน้้าโรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 ต.บาโหย
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
20270 บ้านพักครู เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ต.ล้าไพล อ.เทพา จ.สงขลา
20271 เทคอนกรีตสนามกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
20272 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอลโรงเรียนบ้านแพร้ว ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา
20273 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาโรงเรียนบ้านบ่อเตย ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา

150,000
200,000

100,000
148,300
100,000
81,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
105,600
100,000
150,000
150,000
100,000
200,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 843

หน่วย : บาท

รายการ
(20274)
(20275)
(20276)
(20277)
(20278)
(20279)
(20280)
(20281)
(20282)
(20283)
(20284)
(20285)
(20286)
(20287)
(20288)
(20289)
(20290)
(20291)
(20292)
(20293)
(20294)
(20295)
(20296)
(20297)
(20298)
(20299)
(20300)
(20301)
(20302)
(20303)
(20304)

20274 ปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านพรุตู ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา
20275 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว และสภาพแวดล้อมโรงเรียนบ้านนาจวก ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
20276 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านควนตีหมุน ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
20277 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ สนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านโคกตก ต.ทุง่ พอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
20278 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา
20279 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเขาน้อย ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา
20280 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามหน้าเสาธงโรงเรียนบ้านวังใหญ่ ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา
20281 ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนเพาะช้า โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา
20282 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนอายุรกิจโกศล ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา
20283 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านทับโกบ ต.ส้านักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
20284 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านม้างอน ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา
20285 ปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้้าโรงเรียนมหิดล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
20286 ปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้้าโรงเรียนบ้านบ่อทอง ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
20287 ปรับปรุงรั้วคอนกรีต พร้อมทาสีโรงเรียนบ้านใหม่ ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
20288 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารละหมาด รื้อหลังคา/โครงหลังคา เปลี่ยนโครงหลังคา กระเบือ้ งหลังคา เสาคอนกรีต เชิง
ชาย ประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านบ่อโชน ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา
20289 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปูกระเบือ้ ง ผนังกันห้อง ประตู ทาสีโรงเรียนบ้านปากบาง ต.
สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา
20290 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม 4 หลัง เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ประตู ทาสี ห้องสมุด กระเบือ้ งหลังคา อาคาร
อเนกประสงค์ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านลางา ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา
20291 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน กระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ต.ปากบาง อ.เทพา จ.
สงขลา
20292 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ฝ้าเพดาน ทาสี ระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านโคกกอ ต.ท่าม่วง อ.เทพา
จ.สงขลา
20293 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปรับปรุงสนาม BBLโรงเรียนล้าไพลราษฎร์อุทศิ ต.ล้าไพล อ.
เทพา จ.สงขลา
20294 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านไร่ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
20295 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงาน และโรงอาหาร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
20296 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ระบบระบายน้้าโรงเรียนวัดเกษมรัตน์ ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.
สงขลา
20297 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ฝ้าเพดาน ผนังส้าเร็จรูป ทาสีโรงเรียนบ้านเก่า ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.
สงขลา
20298 ปรับปรุงซ๋อมแซมสภาพแวดล้อมภายใน ทางเท้าคอนกรีต ลานกิจกรรมอิฐตัวหนอนโรงเรียนบ้านเหนือคลอง ต.
ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
20299 งานหลังคา งานประตู งานฝาผนัง งานสี งานเสา งานไฟฟ้าโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ต.ควนกาหลง อ.ควน
กาหลง จ.สตูล
20300 งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนบ้านทุง่ สะโบ๊ะ ต.ทุง่ บุหลัง อ.ทุง่ หว้า จ.สตูล
20301 งานปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุง่ ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20302 ซ่อมแซมห้องเรียน งานพืน้ งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านควนเก ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล
20303 งานฝ้าเพดาน งานพืน้ โรงเรียนบ้านมะหงัง ต.ทุง่ บุหลัง อ.ทุง่ หว้า จ.สตูล
20304 งานพืน้ งานสี โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล

จานวนเงิน
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รายการ
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(20307)
(20308)
(20309)
(20310)
(20311)
(20312)
(20313)
(20314)
(20315)
(20316)
(20317)
(20318)
(20319)
(20320)
(20321)
(20322)
(20323)
(20324)
(20325)
(20326)
(20327)
(20328)
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20305 งานไฟฟ้า งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล
20306 งานฝ้าเพดาน งานสี งานหลังคา งานประตู โรงเรียนบ้านเขาใคร ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
20307 งานพืน้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านทุง่ วิมาน ต.บ้านควน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20308 งานพืน้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโคกประดู่ ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20309 งานประตู งานหลังคา งานสี งานประปาโรงเรียนบ้านควนขัน ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20310 งานฝ้าเพดาน งานปรับปรุงพืน้ โรงเรียนบ้านปากปิง ต.ก้าแพง อ.ละงู จ.สตูล
20311 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน โรงเรียนผังปาล์ม 2 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
20312 งานหลังคา งานโครงสร้างหลังคาโรงเรียนบ้านต้ามะลังใต้ ต.ต้ามะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20313 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานโครงหลังคาโรงเรียนบ้านนาทอน ต.นาทอน อ.ทุง่ หว้า จ.สตูล
20314 ปรับปรุงบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล
20315 งานฝ้าเพดาน งานสี งานหลังคา งานไฟฟ้าโรงเรียนบ้านทุง่ พัฒนา ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล
20316 งานพืน้ งานโครงหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร ต.ทุง่ นุย้ อ.ควนกาหลง จ.สตูล
20317 งานกระจก งานสี งานประตู โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา ต.เกาะสาหหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20318 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียนบ้านควนล่อน ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
20319 งานช่องลม งานประตูหน้าต่าง งานสีโรงเรียนบ้านราไว ต.ขอนคลาน อ.ทุง่ หว้า จ.สตูล
20320 งานพืน้ โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุย้ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20321 งานสี โรงเรียนบ้านท่าแพ ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
20322 งานหน้าต่าง งานประตู งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านทุง่ มะปรัง ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล
20323 งานฝ้าเพดาน
โรงเรียนผังปาล์ม 4 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
20324 งานฝ้าเพดาน งานฝาผนัง งานสีโรงเรียนบ้านทางงอ ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล
20325 งานไฟฟ้า โรงเรียนบ้านเขาจีน ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20326 งานสีโรงเรียนบ้านป่าแก่บอ่ หิน ต.ป่าแก่บอ่ หิน อ.ทุง่ หว้า จ.สตูล
20327 งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านวังสายทอง ต.น้้าผุด อ.ละงู จ.สตูล
20328 งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนอนุบาลควนโดน ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
20329 งานฝ้าเพดาน งานสี งานฝาผนัง งานปรับปรุงพืน้ สนามโรงเรียนบ้านควน ต.บ้านควน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20330 งานปรับปรุงถนนโรงเรียนบ้านน้้าร้อน ต.ทุง่ นุย้ อ.ควนกาหลง จ.สตูล
20331 งานสี งานไฟฟ้า งานประตูโรงเรียนบ้านถ้า้ ทะลุ ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
20332 งานฝาไม้ งานสีโรงเรียนบ้านหาดทรายยาว ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20333 งานปรับสนามโรงเรียนบ้านนาแก้ว ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
20334 งานไฟฟ้า งานท่อ งานประตู โรงเรียนบ้านโคกพะยอม ต.ละะงู อ.ละงู จ.สตูล
20335 งานเชิงชาย งานรางระบายน้้า งานท่อสังกะสีโรงเรียนบ้านไร่ ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล
20336 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านท่ายาง ต.ปากน้้า อ.ละงู จ.สตูล
20337 งานฝ้าเพดาน งานโครงสร้างห้องน้้า งานห้องน้้า งานคูระบายน้้า งานสี โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 ต.นิคมพัฒนา
อ.มะนัง จ.สตูล
20338 งานพืน้ กระเบือ้ ง งานสีโรงเรียนบ้านท่าข้ามควาย ต.นาทอน อ.ทุง่ หว้า จ.สตูล
20339 งานฝ้าเพดาน งานหลังคา งานโครงสร้างหลังคา งานสีโรงเรียนบ้านในเมือง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
20340 งานกระจก งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนบ้านวังตง ต.นาทอน อ.ทุง่ หว้า จ.สตูล
20341 งานสี โรงเรียนบ้านท่าแลหลา ต.ก้าแพง อ.ละงู จ.สตูล
20342 งานพืน้ กระเบือ้ งเคลือบ งานประตู งานสีโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล
20343 งานหลังคา งานเชิงชาย งานรางระบายน้้าโรงเรียนผังปาล์ม 7 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
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20344 งานเหล็กดัด ต่อเติมห้องน้้าอนุบาลโรงเรียนบ้านไทรงาม ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20345 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานสี โรงเรียนบ้านท่าน้้าเค็มใต้ ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
20346 งานหลังคา งานรางน้้า งานพืน้ โรงเรียนบ้านคีรีวง ต.ทุง่ หว้า อ.ทุง่ หว้า จ.สตูล
20347 งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานสี โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20348 งานหลังคา งานสันครอบ โรงเรียนบ้านหัวควน ต.น้้าผุด อ.ละงู จ.สตูล
20349 งานปรับปรุงลานกิจกรรม งานปรับปรุงสนามโรงเรียนบ้านโตนปาหนัน ต.ทุง่ นุย้ อ.ควนกาหลง จ.สตูล
20350 งานฝาผนัง งานสี งานหน้าต่าง งานประตู โรงเรียนวรรธนะสาร ต.ป่าแก่บอ่ หิน อ.ทุง่ หว้า จ.สตูล
20351 งานหลังคา งานสันครอบ โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20352 งานคูระบายน้้า งานปรับปรุงขอบสนามโรงเรียนบ้านขอนคลาน ต.ขอนคลาน อ.ทุง่ หว้า จ.สตูล
20353 งานโครงสร้าง งานสี งานฝาผนังโรงเรียนบ้านควนสตอ ต .ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล
20354 งานประตู งานตาข่ายเหล็กโรงเรียนบ้านดูสน ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
20355 งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนบ้านช่องไทร ต.นาทอน อ.ทุง่ หว้า จ.สตูล
20356 งานประตู งานหน้าต่าง งานพ้้น งานสีโรงเรียนบ้านทุง่ ต้าเสา ชูสินอุปถัมภ์ ต.ทุง่ นุย้ อ.ควนกาหลง จ.สตูล
20357 งานฝาผนังโรงเรียนบ้านไสใหญ่ ต.ก้าแพง อ.ละงู จ.สตูล
20358 งานฝาผนังโรงเรียนวัดชมพูนิมิต ต.ทุง่ หว้า อ.ทุง่ หว้า จ.สตูล
20359 งานหลังคา งานฝาผนัง งานประตู งานสี โรงเรียนบ้านอุไร ต.ก้าแพง อ.ละงู จ.สตูล
20360 งานสี งานปรับสภาพแวดล้อมโรงเรียนบ้านคลองน้้าเค็ม ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
20361 งานสี โรงเรียนบ้านห้วยน้้าด้า ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
20362 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนบ้านปาเต๊ะ ต.เจ๊บลิ ัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20363 ปรับสภาพแวดล้อม งานหลังคา โรงเรียนบ้านสวนเทศ ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล
20364 งานเหล็กดันหน้าต่าง งานปูพนื้ โรงเรียนบ้านบารายี ต.นาทอน อ.ทุง่ หว้า จ.สตูล
20365 งานคอนกรีต งานสีโรงเรียนบ้านวังปริง ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล
20366 งานหลังคา โรงเรียนบ้านท่าพยอม ต.ปากน้้า อ.ละงู จ.สตูล
20367 งานหลังคา งานประตู งานพืน้ โรงเรียนนิคมซอย 10 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
20368 ปรับปรุงสนามโรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล
20369 งานผนัง งานประตู งานพืน้ โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
20370 งานสี งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเกาะยาว ต.ปูยู อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20371 งานฝ้าเพดาน งานสี โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20372 งานหลังคา งานฝาผนัง โรงเรียนบ้านปิใหญ่ ต.ก้าแพง อ.ละงู จ.สตูล
20373 งานพืน้ โรงเรียนอนุบาลละงู ต.ก้าแพง อ.ละงู จ.สตูล
20374 งานหลังคา โรงเรียนบ้านทุง่ ไหม้ ต.น้้าผุด อ.ละงู จ.สตูล
20375 งานหลังคา โรงเรียนบ้านปากบารา ต.ปากน้้า อ.ละงู จ.สตูล
20376 งานพืน้ กระเบื้องเคลื
่
อบ งานรางน้้าฝนโรงเรียนบ้านสายควน ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
20377 งานหน้าต่าง งานฝาสมาร์ททวูดโรงเรียนบ้านป่าฝาง ต.91110 อ.ละงู จ.สตูล
20378 งานขอบกันดิน งานสี โรงเรียนเพียงหลวง 4 ในทุ้ลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี ต.แหลมสน
อ.ละงู จ.สตูล
20379 งานสี งานฝ้าเพดาน งานฝาผนัง งานหลังคาโรงเรียนบ้านเกตรี ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20380 งานหน้าต่าง งานสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านวังประจัน ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล
20381 งานหน้าต่าง งานสี งานอิฐช่องลมโรงเรียนบ้านทุง่ ดินลุ่ม ต.ป่าแก่บอ่ หิน อ.ทุง่ หว้า จ.สตูล
20382 งานหลังคา งานสี งานเสา งานพืน้ คอนกรีต งานฝาผนังโรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน ต .ปากน้้า อ.ละงู จ.สตูล
20383 งานปรับสภาพแวดล้อมโรงเรียนบ้านนาพญา ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
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20384 งานหลังคา งานฝ้าเพดานงานสีโรงเรียนอนุบาลทุง่ หว้า ต.ทุง่ หว้า อ.ทุง่ หว้า จ.สตูล
20385 งานเหล็กดัด งานสี งานประตู โรงเรียนบ้านฉลุง ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20386 งานหลังคา โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล
20387 งานสี งานประตู งานหน้าต่าง งานไฟฟ้าโรงเรียนบ้านคลองขุด ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20388 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล
20389 งานฝ้าเพดาน โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
20390 งานหลังคา โรงเรียนบ้านสนกลาง ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล
20391 งานหลังคา งานไฟฟ้า งานพืน้ โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ต.ปูยู อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20392 งานพืน้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านตะโละใส ต.ปากน้้า อ.ละงู จ.สตูล
20393 งานพืน้ งานคูระบายน้้าโรงเรียนบ้านปากละงู ต.ละงุ อ.ละงู จ.สตูล
20394 งานหลังคา งานไฟฟ้าโรงเรียนบ้านทุง่ บุหลัง ต.ทุง่ บุหลัง อ.ทุง่ หว้า จ.สตูล
20395 งานพืน้ งานปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนบ้านตันหยงโป ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20396 งานหลังคา งานโครงสร้างหลังคาโรงเรียนบ้านปลักหว้า ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
20397 งานประตูบานสวิง งานบานเลื่อน งานสีโรงเรียนบ้านตูแตหร้า ต.ก้าแพง อ.ละงู จ.สตูล
20398 งานผิวจราจร ค.ส.ล.โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล
20399 งานพืน้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านบุโบย ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล
20400 งานโครงหลังคา งานพืน้ งานผนังห้องน้้โรงเรี
า ยนบ้านโกตา ต .ก้าแพง อ.ละงู จ.สตูล
20401 งานปรับปรุงผิวถนน งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก ต.ปากน้้า อ.ละงู จ.สตูล
20402 งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านแป-ระใต้ ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล
20403 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกาเนะ ต.บ้านควน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20404 งานสีโรงเรียนบ้านปากบาง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
20405 งานผนังห้อง งานประตู งานกระจกโรงเรียนบ้านดาหล้า ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล
20406 งานปูกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านใหม่ ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20407 งานสี งานประตู งานพืน้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ต.ก้าแพง อ.ละงู จ.สตูล
20408 งานบดอัดพืน้ งานไหล่ทาง โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ต.น้้าผุด อ.ละงู จ.สตูล
20409 งานพืน้ โรงเรียนบ้านมะนัง ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
20410 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านปันจอร์ ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล
20411 งานกระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20412 งานประตู งานหน้าต่าง งานไฟฟ้า งานสี งานผนังโรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
20413 งานสี งานปรับปรุงทางเท้า งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบ่อหิน ต .เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล
20414 งานฝ้าเพดาน งานสี งาน้าชไฟฟ้า งานตาข่ายช่องลมโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล
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20415 งานผิวจราจรโรงเรียนบ้านสาคร ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล
20416 งานพืน้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านป่าพน ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
20417 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านท่าศิลา ต.นาทอน อ.ทุง่ หว้า จ.สตูล
20418 งานสีโรงเรียนบ้านกาแบง ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล
20419 งานสี งานฐานออกก้าลังกายโรงเรียนวัดหน้าเมือง ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20420 งานสี งานฝ้าเพดาน งานโครงเหล็กโรงเรียนบ้านเนินสูง ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20421 งานกระเบือ้ งลอนค่้โรงเรียนบ้านคลองสองปาก ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล
20422 งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนบ้านหาญ ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล
20423 งานปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนบ้านกุบงั ปะโหลด ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล
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20424 งานปูกระเบือ้ ง งานเวทีโรงเรียนอนุบาลสตูล ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20425 งานรางน้้าฝน งานฝาผนังโรงเรียนบ้านนางแก้ว ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล
20426 งานฝ้าเพดาน งานฝาผนังโรงเรียนบ้านนาลาน ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20427 งานพืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทุง่ สภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
20428 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าชะมวง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
20429 งานพืน้ งานประตู โรงเรียนบ้านบูเกตยามู ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
20430 งานหลังคา งานโครงสร้าง งานฝาผนัง งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านตันหยงกลิง ต .เกาะสาหร่าย อ.เมือง
สตูล จ.สตูล
20431 ปรับปรุงอาคารส้านักงาน งานบันใด งานพืน้ โรงเรียนสพป.สตูล ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20432 งานพืน้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านนาแค ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20433 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านทุง่ นุย้ มิตรภาพที่ 49 ต.ทุง่ นุย้ อ.ควนกาหลง จ.สตูล
20434 งานปรับพืน้ สนามโรงเรียนบ้านห้วยไทร ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
20435 งานหลังคา งานหน้าต่าง งานสีโรงเรียนบ้านน้้าหรา ต.ทุง่ นุย้ อ.ควนกาหลง จ.สตูล
20436 งานพืน้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านกุบงั จามัง ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20437 งานพืน้ บล๊อกคอนกรีตโรงเรียนบ้านทุง่ เสม็ด มิตรภาพที่ 114 ต.ก้าแพง อ.ละงู จ.สตูล
20438 งานประตู งานฝ้าเพดาน งานสี โรงเรียนบ้านราวปลา ต.ทุง่ หว้า อ.ทุง่ หว้า จ.สตูล
20439 งานพืน้ ประเบือ้ งเคลือบ งานสีโรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
20440 งานฝ้าเพดาน งานสี โรงเรียนบ้านทุง่ ริ้น ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล
20441 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนบ้านวังพะเนียด ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20442 งานประตู งานหน้าต่างเหล็กโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20443 งานเหล็กดัดหน้าต่าง งานประตูเหล็กดัดโรงเรียนอนุบาลท่าแพ ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
20444 งานพืน้ งานประตูโรงเรียนบ้านลาหงา ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
20445 งานพืน้ งานไฟฟ้า งานวางท่อระบายน้้าโรงเรียนอนุบาลมะนัง ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
20446 งานประตู งานพืน้ งานสีโรงเรียนบ้านสาครเหนือ ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล
20447 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านทางยาง ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล
20448 งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนบ้านกาลูบี ต.บ้านควน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20449 งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านนาข่า ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล
20450 ก่อสร้างรั้วคอนกรีต โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
20451 งานคอนกรีตตัวหนอน โรงเรียนบ้านต้ามะลังเหนือ ต.ต้ามะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20452 งานพืน้ โรงเรียนผังปาล์ม 3 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
20453 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 หลัง ปรับปรุงซ่อมแซมประตุ หน้าต่าง
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พทิ ยาคม ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
20454 ปรับปรุงห้องเรียน โดยการทาสี ซ่อมฝ้าเพดาน พืน้ และบันได
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
20455 ปรับปรุงห้องเรียน ปูกระเบือ้ งพืน้
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ต.ทุง่ พญาไท อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร
20456 ปรับปรุงโรงยิม (อาคาร แบบ อ. 406) เปลี่ยนกระบือ้ งหลังคา
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ต.ปากคลอง อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
20457 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน และห้องเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมบอร์ดในห้องเรียน 15 ห้อง และเปลี่ยนกระเบือ้ ง
พืน้
โรงเรียนศึกษานารี ต.วัดกัลยาณ์ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
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รายการ

จานวนเงิน

(20458) 20458 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบพิเศษ 4 ชั้น (อาคาร 1) ปูกระเบือ้ งพืน้ และทาสีภายในอาคาร
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
(20459) 20459 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกระดานไวท์บอร์ดห้องเรียน 25 ห้อง
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ต.บางด้วน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
(20460) 20460 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน แบบ 5 ชั้น ซ่อมแซมพืน้ ห้องเรียน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ต.แสมด้า อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
(20461) 20461 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้านักเรียน และห้องน้้าครู เปลี่ยนประตู ปูพนื้ กระเบือ้ งและผนังห้องน้้า ระบบน้้า เปลี่ยน
สุขภัณฑ์
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง ต.ดาวคะนอง อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร

200,000

(20462) 20462 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนสุขภัณฑ์ และทาสีภายในห้องเรียน
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ต.ตลาดพูล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร

200,000

(20463) 20463 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร พืน้ ปูกระเบือ้ ง และงานต่อเติมหลังคา
โรงเรียนวัดราชโอรส ต.บางค้อ อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
(20464) 20464 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนสุขภัณฑ์
โรงเรียนวัดอินทาราม ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
(20465) 20465 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อเนกประสงค์ เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ปูกระเบือ้ งพืน้ - ผนัง เปลี่ยนกระจกหน้าต่างบาน
เลื่อน ปูกระเบือ้ งเคลือบพืน้ บันได
โรงเรียนมักกะสันพิทยา ต.มักกะสัน อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร

300,000

(20466) 20466 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาทางเดินและก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมระหว่างโรงอาหาร
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ต.ตลาดน้อย อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร
(20467) 20467 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้านักเรียน เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ระบบน้้า เปลี่ยนฝ้าเพดาน ประตู และระบบไฟฟ้า
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บรู ณะ จ.กรุงเทพมหานคร
(20468) 20468 ปรับปรุงซ่มอแซมห้องน้้านักเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ต.ทวีวัฒนา อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร
(20469) 20469 ปรับปรุงห้องซ่อมแซมห้องน้้านักเรียน
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ต.ศิริราช อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร
(20470) 20470 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้านักเรียน
โรงเรียนศีลาจารพิพฒ
ั น์ ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
(20471) 20471 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนูปกรณ์
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม ต.บางพรม อ.ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร
(20472) 20472 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนราชวินิต มัธยม ต.สวนจิตรลดา อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร
(20473) 20473 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนในสวน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ต.แสมด้า อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
(20474) 20474 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมพระปิน่ เกล้า
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ต.บ้านช่องหล่อ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร
(20475) 20475 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบบ้าบัดน้้าเสีย
โรงเรียนทีปงั กรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)ในพระราชูถัมภ์ฯ ต.ทวีวัฒนา อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร
(20476) 20476 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร เปลี่ยนฝ้าเพดาน
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ต.ทุง่ ครุ อ.ทุง่ ครุ จ.กรุงเทพมหานคร
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รายการ

จานวนเงิน

(20477) 20477 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนูปกรณ์
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร
(20478) 20478 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้า เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ระบบน้้า ทาสีภายนอก และรางรับน้้าจากอาคารพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
(20479) 20479 ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ทาสี ท้าป้ายชื่อโรงเรียน
โรงเรียนวัดราชาธิวาส ต.วชิรพยาบาล อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร
(20480) 20480 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้า
โรงเรียนวัดราชบพิธ ต.วัดราชบพิธ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
(20481) 20481 ปรับปรุงห้องน้้า
โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
(20482) 20482 ต่อเติมห้องซ้อมดนตรี
โรงเรียนปัญญาวรคุณ ต.หลักสอง อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร
(20483) 20483 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องวิทยาศาสตร์
โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
(20484) 20484 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากันฝนเวที
โรงเรียนมหรรณพาราม ต.ฉิมพลี อ.ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร
(20485) 20485 ถมดินสนามฟุตบอล
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
(20486) 20486 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข้า ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร
(20487) 20487 ปรับปรุงอาคาร 324 ล (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ) เป็นห้องเรียนรวมอเนกประสงค์ ติดตั้งชุดประตู
บานเลื่อนพร้อมกระจกกรอบอลูมิเนียม และติดตั้งส่วนเวที
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

300,000

(20488) 20488 ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียน ปูกระเบือ้ งพืน้ ทาสี และติดตั้งประตูกระจก
โรงเรียนวัดบวรมงคล ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
(20489) 20489 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพยาบาล ซ่อมผนัง เปลี่ยนประตู - หน้าต่าง และทาสี
โรงเรียนทีปงั กรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ต.ตลิ่งชัน อ.ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร
(20490) 20490 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกงานแบบพิเศษ 5 ชั้น เปลี่ยนพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา ต.ราษฎร์บรู ณะ อ.ราษฎร์บรู ณะ จ.กรุงเทพมหานคร
(20491) 20491 ปรับปรุงเปลี่ยนกระเบือ้ งปูพนื้ ห้องเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ต.วัดเทพศิรินทร์ อ.ป้อมปราบศัตรูพา่ ย จ.กรุงเทพมหานคร
(20492) 20492 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อาคารราชสุดา) เปลี่ยนหลังคา
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ต.ทุง่ พญาไท อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร
(20493) 20493 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนวัดสระเกศ ต.บ้านบาตร อ.ป้อมปราบศัตรูพา่ ย จ.กรุงเทพมหานคร
(20494) 20494 ปรับปรุงลานหน้ามุขอรพินทุ์ อาคารวชิรญาณวงศ์
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ต.บวรนิเวศ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
(20495) 20495 ปรับปรุงห้องโสตทัศน์
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
(20496) 20496 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด อาคารอเนกประสงค์ชั้น 4
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ต.บางพรม อ.ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร
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รายการ
(20497) 20497 ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีภายนอกอาคาร 3
โรงเรียนทวีธาภิเศก ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
(20498) 20498 ปรับปรุงทาสีอาคารปฐมเทพมุนี
โรงเรียนวัดสังเวช ต.วัดสามพระยา อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
(20499) 20499 ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีภายนอกอาคาร
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ต.บางมด อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
(20500) 20500 ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี อาคารเรียน 516 พ 5 ชั้น 16 ห้องเรียน
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร
(20501) 20501 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ต.วังบูรพาภิรมย์ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
(20502) 20502 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคหกรรม
โรงเรียนสตรีวิทยา ต.บวรนิเวศ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
(20503) 20503 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ติดตั้งกระดานไวท์บอร์ด และปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะอาหาร
โรงเรียนสวนอนันต์ ต.บ้านช่างหล่อ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร
(20504) 20504 ทาสีภายนอกอาคาร 3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์ ต.ป้อมปราบ อ.ป้อมปราบศัตรูพา่ ย จ.กรุงเทพมหานคร
(20505) 20505 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ต.ท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
(20506) 20506 ปรับปรุงห้องเรียน
โรงเรียนวัดรางบัว ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
(20507) 20507 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 3 หลัง ทาสีภายนอก
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
(20508) 20508 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคาร
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
(20509) 20509 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสีภายนอกอาคาร
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ต.ปากคลอง อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
(20510) 20510 ปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ต.บางอ้อ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
(20511) 20511 ซ่อมป้ายชื่อบิเวณหน้าโรงเรียน
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ต.บางระมาด อ.ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร
(20512) 20512 ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ต.บางขุนพรหม อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
(20513) 20513 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงานโรงเรียนสพม.1 ต.ทุง่ พญาไท อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร
(20514) 20514 อาคารเรียน 216 ค เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา ทาสี ห้องน้้าหญิง ติดตั้งโถสุขภัณฑ์โรงเรียนบางตะบูนวิทยา ต .
บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
(20515) 20515 อาคารเรียนแบบ 318 ล พิเศษ ห้องวิชาการ ห้องสมุด ห้องเรียนศิลปะ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย
ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
(20516) 20516 ห้องน้้า 6 ทีน่ งั่ รื้อกระเบือ้ งมุงหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ติดตั้งโถสุขภัณฑ์ ทาสี ปรับปรุงระบบประปา
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
(20517) 20517 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน (ลานพักผ่อนนักเรียน) เทพืน้ คสล. มุงหลังคา
แสลน โรงเรียนสกลวิสุทธิ ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
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รายการ
(20518) 20518 หอประชุม 100/27 ติดตาข่ายกันนก ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนวัดแก้วเจริญอ้านวยวิทย์ ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม
(20519) 20519 อาคารเรียนแบบ 216 ล (ปรับปรุง 2529) ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องภาษาไทย ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนห้วย
ทรายประชาสรรค์ ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอ้า จ.เพชรบุรี
(20520) 20520 อาคาร CS 213 มพช. 2 รุ่น 2 ทาสีโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
(20521) 20521 อาคารเรียนแบบ 216 (ปรับปรุง 2529) ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.
เพชรบุรี
(20522) 20522 อาคารเรียนแบบ 216 ล (ปรับปรุง 2529) ห้องโสด ติดตั้งฝ้าผนังโรงเรียนหนองจอกวิทยา ต.หนองจอก อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี
(20523) 20523 อาคารเรียน 216 ล ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนดอนยางวิทยา ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
(20524) 20524 โรงฝึกงาน มพช.2 รุ่น 2 ห้องคหกรรม อุตสาหกรรม เกษตร เปลี่ยนประตู ทาสี โรงเรียนบางจานวิทยา ต.บางจาน
อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
(20525) 20525 อาคารโรงอาหาร เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา อาคารห้องสมุด ทาสี อาคารเรียน 216 ค เปลี่ยนประตูโรงเรียนอ่าว
น้อยวิทยานิคม ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
(20526) 20526 อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก ทาสีโรงเรียนห้วยยางวิทยา ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
(20527) 20527 ห้องน้้าในอาคารเรียนแบบ 318 ล/พิเศษ ผนังบุกระเบือ้ งเคลือบ ติดตั้งโถสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า ปูพนื้ กระเบือ้ ง
ติดตั้งอุปกรณ์หอ้ งน้้า ปรับปรุงระบบประปา โรงเรียนปากน้้าปราณวิทยา ต.ปากน้้าปราณ อ.ปราณบุรี จ.
ประจวบคีรีขันธ์

จานวนเงิน
94,400
149,500
150,000
150,000
149,800
150,000
150,000
147,900
150,000
150,000

(20528) 20528 ห้องน้้านักเรียน ติดตั้งอ่างล้างหน้า โถปัสสาวะชาย ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนหัวหินวิทยาคม ต .หัวหิน อ.หัวหิน จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(20529) 20529 อาคารแบบเบ็ดเสร็จ ก 9 ห้อง ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งหน้าต่างโรงเรียนชัยเกษม
วิทยา ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(20530) 20530 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(20531) 20531 อาคารเรียนแบบ 108/30 ห้องภาษาไทย ห้องพยาบาล ห้องภาษาต่างประเทศ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนหนองพลับ
วิทยา ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(20532) 20532 อาคารเรียนแบบพิเศษเสมือนบ้าน (ยิ้มแป้น) ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนยางชุมวิทยา ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.
ประจวบคีรีขันธ์
(20533) 20533 อาคารเรียนแบบ 106 ต ปรับปรุงพืน้ อาคาเรียน พืน้ คสล.โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.
สมุทรสงคราม
(20534) 20534 อาคารเรียนแบบ CS 208 B ทาสีโรงเรียนวัดหลักสี่พพิ ฒ
ั น์ราษฎร์อุปถัมภ์ ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

150,000

(20535) 20535 อาคารเรียนแบบ 318 ล ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนศึกษา ทาสี เปลี่ยนหลอดไฟ เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียน
หลักสองส่งเสริมวิทยา ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
(20536) 20536 อาคารเกษตร เปลี่ยนประตู หน้าต่าง อาคารเรียนแบบ 208 ล ห้องฟิสิกส์ เปลี่ยนประตู ทาสี อาคารฝึกงาน แบบ
102/27 ติดตั้งประตูเหล็กม้วน อาคารเรียนแบบ 216 ล ห้องโสตทัศนศึกษา ทาสี อาคารเรียนแบบ 108 ล ทาสี
หอพักเรียน ผนังไม้อัดซีเมนต์โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

150,000

(20537) 20537 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วลวดหนามโรงเรียนป่าเด็งวิทยา ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
(20538) 20538 อาคารอุตสาหกรรม ทาสี ซ่อมฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
(20539) 20539 อาคารเรียน 308 ล ทาสีโรงเรียนเขาย้อยวิทยา ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

200,000
200,000
200,000

146,000
150,000
150,000
150,000
149,000
150,000

200,000

หน ้าที่ 852

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(20540) 20540 อาคารเรียน แบบ 106 ต ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง
จ.เพชรบุรี
(20541) 20541 โรงฝึกงาน 102/27 ปูพนื้ แผ่นแกรนิต ติดตั้งฝ้าเพดานโรงเรียนท่ายางวิทยา ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
(20542) 20542 ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงโครงหลังและมุงกระเบือ้ ง ปรับปรุงพืน้ โรงเรียนหนองชุมแสง
วิทยา ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
(20543) 20543 อาคารเรียนแบบ 216 ล (ปรับปรุง 2529) ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนหัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(20544) 20544 โรงฝึกงาน สร้างปี 2526 ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงฝึกงานแบบ 102/27 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบางสะพานวิทยา ต.
ก้าเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(20545) 20545 ห้องน้้าห้องส้วมแบบกรมสามัญ ซ่อมหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ ง ติดตั้งอ่างล้างหน้า โถสุขภัณฑ์
เปลี่ยนประตูโรงเรียนธงชัยวิทยา ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(20546) 20546 อาคารเรียนแบบ 318 ก เปลี่ยนวงกบหน้าต่างและกระจกช่องแสงจากไม้เป็นวงกบเหล็กแบบพับ ซ่อมแซมราว
บันได เปลี่ยนประตูพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนทับสะแกวิทยา ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
(20547) 20547 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมในโรงเรียน พืน้ คอนกรีตส้าเร็จ พืน้ คอนกรีตอิฐตัวหนอนโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(20548) 20548 อาคารหอประชุมแบบ 100/27 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา โรงเรียนศรัทธาสมุทร ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง
สมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
(20549) 20549 ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้้าโรงเรียนถาวรานุกูล ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
(20550) 20550 อาคารเรียนแบบ 216 ค เปลี่ยนประตู อาคารอุตสาหกรรมศิลป์ คหกรรม เปลี่ยนประตู หอประชุม เปลี่ยนประตู
ติดตั้งประตูรั้วสแตนเลสโรงเรียนท้ายหาด ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
(20551) 20551 อาคารเรียนแบบ 424 ล (พิเศษ) รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา มุงหลังคาพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ต.อัมพ
วา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
(20552) 20552 ปรับปรุงห้องน้้า - ห้องส้วม นักเรียนชาย - หญิง ซ่อมแซมผนัง เปลี่ยนประตู ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี เปลี่ยน
กระเบือ้ งมุงหลังคา ติดตั้งอ่างล้างมือ เปลี่ยนหลอดไฟโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

200,000

(20553) 20553 อาคารเรียนแบบ พิเศษ 7 ชั้น ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุม่ แบน จ.
สมุทรสาคร
(20554) 20554 อาคารเรียนแบบ 424 ล พิเศษ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้านักเรียน เปลี่ยนประตู ติดตั้งโถสุขภัณฑ์ อ่างล้างมือ
ปรับปรุงระบบประปา ปูพนื้ กระเบือ้ ง ปรับปรุงผ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ ต.หลักสาม อ.บ้าน
แพ้ว จ.สมุทรสาคร

197,000

(20555) 20555 ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กสนามบาสเกตบอลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุ
ทสาคร ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(20556) 20556 ปรับปรุงภูมิทศั น์รอบอาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ พืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนกระทุม่ แบน (วิเศษสมุทคุณ)
ต.ตลาดกระทุม่ แบน อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร
(20557) 20557 อาคารเรียนแบบ 327 ทาสีโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
(20558) 20558 ห้องน้้า แบบมาตรฐาน 6 ที/่ 27 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารแบบ 204/27 ทาสีหลังคา อาคารเรียนแบบ 318/30
เปลี่ยนประตู ติดตั้งเหล็กดัด ติดตั้งกระดานไวท์บอร์ดโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

200,000

(20559) 20559 อาคารเรียนแบบ 418 ล/28 รื้อวัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

293,000

200,000
200,000
200,000
196,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
192,000

200,000

200,000
300,000
300,000

หน ้าที่ 853

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(20560) 20560 ห้องน้้าครูโรงยิม ติดตั้งโถสุขภัณฑ์ ปรับปรุงท่อน้้า ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู ซ่อมแซมบ้านพักครู รื้อถอน
วัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนผนังฝาบ้าน เทปูน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ต .
มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

300,000

(20561) 20561 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ปรับปรุงบันไดและราวบันได
ติดตั้งกระจกกั้นห้องพร้อมประตูโรงเรียนสพม.10 ต.คลองกระแซง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
(20562) 20562 ห้องน้้าห้องส้วมนักเรียนแบบ 7 ทีน่ งั่ รื้อวัสดุมุงหลังคา ติดตั้งหลังคาพร้อมอุปกรณ์ ทาสี ติดตั้งแผงบังแดด
โรงเรียนกุศลวิทยา ต.บางยาง อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร
(20563) 20563 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูโรงเรียน รื้อรั้วประตูเดิม ติดตั้งประตูเลื่อนโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย ต.บางนกแขวก
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
(20564) 20564 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู รื้อถอนฝ้าเพดาน ติดตั้งฝ้าเพดาน มุงหลังคากระเบือ้ งพร้อมอุปกรณ์ ทาสีโรงเรียน
โตนดหลวงวิทยา ต.บางเก่า อ.ชะอ้า จ.เพชรบุรี
(20565) 20565 ปรับปรุงพืน้ ลานเอนกประสงค์หน้าอาคารเรียน เทพืน้ คอนกรีต ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนชะอ้าคุณหญิงเนือ่ งบุรี ต .
ชะอ้า อ.ชะอ้า จ.เพชรบุรี
(20566) 20566 ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ผนังกรุคอนกรีต ปรับปรุงผนังห้องโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ต .เขาใหญ่
อ.ชะอ้า จ.เพชรบุรี
(20567) 20567 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร และ 5 เมตรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
(20568) 20568 อาคารเรียนแบบ 316 หลังคาทรงไทย รื้อวัสดุมุงหลังคา มุงหลังคาพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัด
เพชรบุรี ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
(20569) 20569 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร โรงเรียนเมืองปราณบุรี ต.ปราณบุรี อ.
ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(20570) 20570 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนคหกรรม ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) ต.ท่าราบ อ.เมือง
เพชรบุรี จ.เพชรบุรี
(20571) 20571 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ อาคารเรียนชั่วคราว งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานมุงหลังคา
โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
(20572) 20572 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน และแผงบังแดด งานทาสีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย สุราษฎร์ธานี ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(20573) 20573 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม งานมุงหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ โรงเรียนศรียา
ภัย ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
(20574) 20574 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมบรรยากาศทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ งานพืน้ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ต .ท่าข้าม อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
(20575) 20575 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน งานทาสีโรงเรียนทุง่ คาพิทยาคาร ต.ทุง่ คา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
(20576) 20576 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมฯ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(20577) 20577 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม งานพืน้ งานประตู งานฝ้าเพดาน งานไฟฟ้า งาน
สุขภัณฑ์ งานทาสี งานสุขาภิบาลโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
(20578) 20578 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมฯ คูระบายน้้า งานวางท่อ งานดินถมโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม ต .บางสวรรค์
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
(20579) 20579 ปรับปรุงห้องพิเศษ งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนสวีวิทยา ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร
(20580) 20580 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมฯ ลานอเนกประสค์โรงเรียนสวนศรีวิทยา ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
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(20581) 20581 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานทาสีโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พทิ ยาคม ต.บางเดือน อ.พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี
(20582) 20582 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานไฟฟ้าและแสงสว่าง งานทาสีโรงเรียนมัธยมบ้านท้าเนียบ ต .
บ้านท้าเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
(20583) 20583 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคารเรียนแบบ 216 ล งานทาสีโรงเรียนไชยาวิทยา ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(20584) 20584 ปรับปรุงซ่อมแซมอาเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนพระแสงวิทยา ต.อิปนั อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
(20585) 20585 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน งานพืน้ โรงเรียนน้้ารอบวิทยา ต.น้้ารอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
(20586) 20586 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมฯ ถนนคอนกรีต ท่อระบายน้้าโรงเรียนพนมศึกษา ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
(20587) 20587 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารเบ็ดเสร็จ ข งานพืน้ โรงเรียนครนพิทยาคม ต .ครน อ.สวี จ.
ชุมพร
(20588) 20588 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งานมุงหลังคา งานฝ้าเพดานและแผงบังแดด งานประตู -หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียน
กาญจนดิษฐ์ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
(20589) 20589 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานประตู -หน้าต่าง โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา ต.ควนสุบรรณ อ.
บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
(20590) 20590 ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารหอประชุม งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม ต .เคียน
ซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
(20591) 20591 ปรับปรุงซ่อมแซมอาาคารเรียน แบบ 108/ล งานพืน้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม ต.บ้านเสด็จ อ.
เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
(20592) 20592 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม รางระบายน้้า งานทาสีโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก ต.เสวียด อ.ท่าฉาง
จ.สุราษฎร์ธานี
(20593) 20593 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและห้องพิเศษ งานประตู -หน้าต่าง งานฝ้าเพดาน งานทาสี โรงเรียนรัชชประภา
วิทยาคม ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
(20594) 20594 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องส้วม งานสุขภัณฑ์ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ต .ท่าข้าม อ.ท่าแซะ
จ.ชุมพร
(20595) 20595 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องส้วมนักเรียนหญิง แบบ 6 ที่
นัง่ งานมุงหลังคา งานพืน้ งานสุขภัณฑ์ งานทาสี งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐ
นิคม จ.สุราษฎร์ธานี
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(20596) 20596 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมฯ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(20597) 20597 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคารเรียน แบบ 324ล งานพืน้ งานหลังคา งานผนังก่ออิฐโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
(20598) 20598 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ คอมพิวเตอร์ งานทาสีโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ต .ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
(20599) 20599 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ลานอเนกประสงค์โรงเรียนปากน้้าหลังสวนวิทยา ต.ปากน้้า อ.หลังสวน จ.ชุมพร
(20600) 20600 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ อาคาร 216 ปรับปรุง 46 งานพืน้ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุ
ราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
(20601) 20601 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมฯ คูระบายน้้าโรงเรียนบ้านนาสาร ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
(20602) 20602 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ 318ล งานพืน้ งานประตู -หน้าต่าง โรงเรียนท่าชนะ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.
สุราษฎร์ธานี
(20603) 20603 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม แบบ 100/27 งานทาสีโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ต.
คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
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20604 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ค งานพืน้ โรงเรียนด่านสวีวิทยา ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
20605 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 108ล งานพืน้ งานไฟฟ้าโรงเรียนนาสักวิทยา ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร
20606 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมฯ รางระบายน้้าโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
20607 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน งานมุงหลังคา โรงเรียนเวียงสระ ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
20608 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ต .ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุ
ราษฎร์ธานี
20609 ปรับปรุ้งซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุมโรงอาหาร 100/27 งานทาสีโรงเรียนชัยบุรีพทิ ยา ต.
สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
20610 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบ 216ค งานผนัง งานประตู -หน้าต่าง งานไฟฟ้า โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา ต.ตะกุก
ใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
20611 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
20612 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
20613 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องส้วมนักเรียน งานหลังคา งานพืน้ งานทาสี งานไฟฟ้า
โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
20614 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม 100/27 งานประตู-หน้าต่าง งานสุขภัณฑ์โรงเรียนทุง่
ตะโกวิทยา ต.ทุง่ ตะไคร อ.ทุง่ ตะโก จ.ชุมพร
20615 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมฯ งานภูมิทศั น์ โรงเรียนปะทิววิทยา ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
20616 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว โรงเรียนปากน้้าชุมพรวิทยา ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
20617 ปรับปรุงวซ่อมแซมห้องพิเศษคอมพิวเตอร์ งานพืน้ โรงเรียนพรุพพี ทิ ยาคม ต .พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
20618 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 318ล งานพีน้ งานประตู -หน้าต่าง งานไฟฟ้า งานทาสี งานรื้อถอนโรงเรียนมาบ
อ้ามฤตวิทยา ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
20619 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานสุขภัณฑ์ งานทาสีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.
เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
20620 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 324ล/41 งานทาสีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุ
ราษฎร์ธานี
20621 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ล งานมุงหลังคา งานฝ้าเพดาน งานประตู งานทาสีโรงเรียนเมืองหลังสวน ต.
วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
20622 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษอุตสาหกรรม คหกรรม งานทาสี งานประตู งานไฟฟ้าโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ต .
เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
20623 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนศรียาภัย ๒ ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
20624 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานฝ้าเพดานโรงเรียนท่าชีวิทยาคม ต.น้้าพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุ
ราษฎร์ธานี
20625 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานโครงสร้างวิศวกรรม งานหลังคา งานผนัง งานฝ้าเพดาน
งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
20626 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนละแมวิทยา ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร

จานวนเงิน
150,000
100,000
100,000
198,300
150,000
200,000
150,000
200,000
150,000
150,000
200,000
200,000
150,000
200,000
200,000
200,000
300,000
200,000
200,000
150,000
100,000
150,000
200,000

(20627) 20627 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ ห้องสภานักเรียน งานโครงสร้างคอนกรีต งานมุงหลังคา งานผนัง งานฝ้าเพดาน
งานบันได งานประตูหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

299,800

(20628) 20628 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงฝึกงาน มพช. งานฝ้าเพดาน งานประตู งานไฟฟ้า งานทาสี
โรงเรียนทีปราษฎร์พทิ ยา ต.แม่น้า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

200,000

หน ้าที่ 856

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(20629) 20629 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน งานพืน้ งานมุงหลังคาโรงเรียนชลธารวิทยา ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
(20630) 20630 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม งานมุงหลัง งานหน้าต่าง งานผนัง งานทาสี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ต .นา
ทุง่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
(20631) 20631 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนเกาะสมุย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
(20632) 20632 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเบ็ดเสร็จ งานฝ้าเพดานโรงเรียนเขาทะลุพทิ ยาคม ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร
(20633) 20633 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
(20634) 20634 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารฝึกงาน งานประตู -หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนท่าสะท้อน
วิทยา ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
(20635) 20635 อาคารเรียนแบบพิเศษ
งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

100,000
299,900

(20636) 20636 สภาพแวดล้อม
ปรับปรุงพืน้ ถนน ถมหิน และทาสี
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร ต.กรุงหยัน อ.ทุง่ ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

150,000

(20637) 20637 โรงฝึกงาน-อุตสาหกรรม
ปรับปรุงพืน้ คอนกรีตและทางเท้า ปูกระเบือ้ ง ทาสี กระดานไวท์บอร์ด และระบบไฟฟ้าโรงเรียนกงหราพิชากร ต .
คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง

150,000

(20638) 20638 อาคารหอประชุม แบบ005
เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
(20639) 20639 โรงอาหาร
งานพืน้ หินขัดโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทศิ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
(20640) 20640 โรงอาหาร
งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนพิปนู สังฆรักษ์ประชาอุทศิ ต.เขาพระ อ.พิปนู จ.นครศรีธรรมราช
(20641) 20641 อาคารเรียน แบบ216ค.
งานหลังคา กระเบือ้ งมุงหลังคา เชิงชาย ฝ้าเพดาน และทาสีโรงเรียนทุง่ ใหญ่วิทยาคม ต.ท่ายาง อ.ทุง่ ใหญ่ จ.
นครศรีธรรมราช

200,000

(20642) 20642 อาคารเรียน 108ล งานประตู-หน้าต่าง เหล็กดัด และปรับปรุงห้องน้้า-ห้องส้วมโรงเรียนทุง่ สังพิทยาคม ต.ทุง่ สัง
อ.ทุง่ ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
(20643) 20643 อาคารเรียน แบบCS213A
งานประตู-หน้าต่าง และตู้เก็บเอกสารโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
(20644) 20644 รั้วโรงเรียน
งานทาสีโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
(20645) 20645 อาคารเรียนแบบ208,อาคารปฏิบตั ิการเกษตร,อุตสาหกรรม,อาคาร213A
ประตูไม้เนือ้ แข็งพร้อมอุปกรณ์ และปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.
นครศรีธรรมราช

150,000

(20646) 20646 อาคารเรียนแบบ108 ติดตั้งประตู-หน้าต่างกระจกกรอบอลูมิเนียม และปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนขอนหาดประชา
สรรค์ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
(20647) 20647 อาคารเรียนแบบ318ค,แบบ318ล,แบบ324ล
ซ่อมแซมบันไดพร้อมปูกระเบือ้ ง ประตูเหล็กดัด และฝาปิดท่อระบายน้้าโรงเรียนสตรีปากพนัง ต .ปากพนัง อ.ปาก
พนัง จ.นครศรีธรรมราช

150,000

200,000
150,000
200,000
150,000
200,000

150,000
200,000
200,000

100,000
150,000
100,000

200,000

หน ้าที่ 857

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(20648) 20648 อาคารโรงฝึกงานแบบ102/23(ห้องปฏิบตั ิการ)
กระเบือ้ งมุงหลังคา บานหน้าต่างไม้พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งเหล็กดัด และกันสาดเกล็ดอลูมิเนียมโรงเรียนคีรีราษฎร์
พัฒนา ต.หินตก อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช

150,000

(20649) 20649 อาคารเรียนแบบ108ล
เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา และฝ้าเพดานโรงเรียนบางขันวิทยา ต.บ้านล้านาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
(20650) 20650 อาคารเรียนแบบ418ก,แบบ พ4ชล,แบบ519
ชุดวางอุปกรณ์การสอน ทาสี บอร์ดกระจกอลูมิเนียม และประตูเหล็กบานยืดโรงเรียนสตรีทงุ่ สง ต.ปากแพรก อ.
ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช

200,000

(20651) 20651 ห้องวิทยาศาสตร์
ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนทุง่ สงสหประชาสรรค์ ต.เขาขาว อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
(20652) 20652 อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ข
ซ่อมแซมบานประตู-บานหน้าต่าง ราวบันได และทาสีโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม ต.กุแหระ อ.ทุง่ ใหญ่ จ.
นครศรีธรรมราช

150,000

(20653) 20653 อาคารเรียนแบบ216ล ปรับปรุง29
ปรับปรุงห้องโสตฯ งานผนังกั้นห้องพร้อมหน้าต่าง กระจกบานเลื่อน และประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ต.ก้าโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

200,000

(20654) 20654 อาคารเรียนและอาคารพยาบาล
กระเบือ้ งมุงหลังคา ประตูเหล็ก ประตูไม้ หน้าต่างกระจกอลูมิเนียม และระบบไฟฟ้าภายในห้องเรียนโรงเรียน
ฉวางรัชดาภิเษก ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

200,000

(20655) 20655 ลานอเนกประสงค์
โครงสร้างหลังคามุงแผ่นเหล็กเมทัลชีทโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
(20656) 20656 อาคารห้องสมุด
งานฝ้าเพดาน และทาสีโรงเรียนเสาธงวิทยา ต.เสาธง อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
(20657) 20657 อาคารหอประชุมและห้องเรียน
งานปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนแหลมราษฎร์บ้ารุง ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
(20658) 20658 อาคารเรียน216ล และสภาพแวดล้อม
เปลี่ยนบานประตูพร้อมอุปกรณ์ และถมหินคลุกพร้อมปูบล็อคพืน้ โรงเรียนทรายขาววิทยา ต.ทรายขาว อ.หัวไทร
จ.นครศรีธรรมราช

150,000

(20659) 20659 อาคารเรียนแบบ216ล/27
งานทาสีโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
(20660) 20660 หอประชุมอเนกประสงค์ งานหลังคา กระเบือ้ งมุงหลังคาพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ต.ท่า
ศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
(20661) 20661 อาคารทีพ่ กั นักเรียน
งานโครงสร้าง คสล. งานหลังคา และปูกระเบือ้ งโรงเรียนขนอมพิทยา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
(20662) 20662 อาคารเรียนกึ่งถาวร รางน้้าฝน ประตูเหล็กดัด กระดานด้า
อาคาเรียนแบบ108ล ประตูไม้เนือ้ แข็ง ถนน(โคมไฟฟ้า)โรงเรียนนบพิต้าวิทยา ต.นบพิต้า อ.นบพิต้า จ.
นครศรีธรรมราช

200,000

(20663) 20663 สภาพแวดล้อม ปรับปรุงซ่อมแซมทางเชื่อมระหว่างอาคาร งานหลังคา
กระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนประชาบ้ารุง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
(20664) 20664 อาคารเรียนกึ่งถาวร
งานปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนตะแพนพิทยา ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

150,000

ฝ้าระแนง ตกแต่งเสา และปู

200,000

150,000

150,000
150,000
150,000

200,000
200,000
200,000

100,000

หน ้าที่ 858

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(20665) 20665 อาคารเรียนแบบ216/27,ห้องน้้า-ห้องส้วม และระบบน้้าดื่ม
ปรับปรุงห้องน้้า-ห้องส้วมภายในอาคารเรียน ปูกระเบือ้ งพืน้ สายฉีดช้าระ
ภายนอกอาคารเรียน วงกบ-บานประตู สุขภัณฑ์ ก๊อกน้้า และระบบน้้าดื่มโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ต.ขุนทะเล
อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

150,000

(20666) 20666 อาคารเรียน 7 ชั้น งานผนังภายนอก ดาดฟ้า และปรับปรุงผนังกั้นห้องโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ต.นาพรุ
อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
(20667) 20667 อาคารเรียน ปูกระเบือ้ งพืน้ ห้องเรียนโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

200,000

(20668) 20668 อาคารเรียน 216ก ,อาคารเรียน 212ก
เปลี่ยนหน้าต่าง กั้นผนังกระจกโรงเรียนเขาชัยสน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
(20669) 20669 อาคารเรียนแบบ216
บานประตู-หน้าต่างไม้เนือ้ แข็ง ปูกระเบือ้ งพืน้ และทาสีโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.
พัทลุง

200,000

(20670) 20670 อาคารเกษตรและคหกรรม งานประ้เหล็ก บานหน้าต่าง ปูกระเบือ้ งพืน้
บ้านพักครู งานหลังคา กระเบือ้ งมุงหลังคา และทาสี
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

150,000

(20671) 20671 อาคารเรียน1 กระเบือ้ งมุงหลังคา ฝ้าเพาดาน และทาสีโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

200,000

(20672) 20672 อาคารโรงยิมพลศึกษา
งานประตู ติดตั้งประตูเหล็กม้วน และงานทาสีโรงเรียนทุง่ สง ต.ถ้า้ ใหญ่ อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
(20673) 20673 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนปกรณ์
งานปูพนื้ กระเบือ้ ง ติดตั้งหน้าต่างกระจกบานเลื่อนโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล ต .ท้องเนียน อ.ขนอม จ.
นครศรีธรรมราช

300,000

(20674) 20674 อาคารเรียนแบบ216ค งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ต.สระแก้ว อ.ท่า
ศาลา จ.นครศรีธรรมราช
(20675) 20675 ห้องเรียนและอาคารเรียน
งานประตู-หน้าต่าง บานทึบไม้เนือ้ แข็ง และทาสีโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ ต.เทพราช อ.สิชล จ.
นครศรีธรรมราช

150,000

(20676) 20676 อาคารเรียนแบบ216ค งานพืน้ ไม้โรงเรียนเชียรใหญ่ ต.แม่เจ้าอยู่หวั อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
(20677) 20677 อาคารเรียนแบบอเนกประสงค์ งานทาสีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช
(20678) 20678 ห้องศูนย์บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานประตู-หน้าต่าง งานผนัง งานพืน้ และทาสีโรงเรียนพัทลุง
พิทยาคม ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
(20679) 20679 อาคารเรียนคหกรรม
งานพืน้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนหัวไทรบ้ารุงราษฎร์ ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
(20680) 20680 อาคารโรงฝึกงาน102/27 งานเปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนปัญญาวุธ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(20681) 20681 อาคาร108ล งานเทพืน้ ถมดิน
อาคาร GEN I งานหลังคา ติดเหล็กดัด
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

200,000
300,000

(20682) 20682 ห้องสื่อมัลติมีเดีย กั้นฝาห้องอลูมิเนียม
ปรับปรุงห้องน้้า-ห้องส้วมโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

100,000

150,000

100,000

150,000

100,000

200,000
200,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 859

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(20683) 20683 ปรับปรุงห้องน้้า-ห้องส้วม 3 หลัง งานประตูเหล็ก -PVC สุขภัณฑ์ และตาข่ายเหล็กโรงเรียนปากพูน ต.ปากพูน อ.
เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
(20684) 20684 ห้องมัลติมีเดีย งานก่ออิฐ กั้น-ตกแต่งผนัง และทาสีโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทศิ ต.ปากนคร อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
(20685) 20685 ปรับปรุงห้องน้้า งานกั้นผนัง ปูกระเบือ้ งพืน้ ระบบประปา ระบบน้้าทิง้ เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ถังเก็บน้้า
สุขภัณฑ์ ทาสี และระบบไฟฟ้าโรงเรียนเบญจมราชูทศิ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
(20686) 20686 อาคารเรียนแบบ 318ค งานหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ต.
นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
(20687) 20687 อาคารเรียน 4 ชั้น งานผนังไม้อัดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ต.บางจาก อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
(20688) 20688 ห้องน้้า-ห้องส้วมนักเรียน งานหลังคา พืน้ -ผนังพร้อมปูกระเบือ้ ง ประตูกระจกเงา สุขภัณฑ์ และระบบประปา
โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
(20689) 20689 อาคารเรียนแบบ216ล,อาคารชั่วคราว,หอประชุ้มและอาคารประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซมจ้านวน 9 รายการตาม
รายละเอียดโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
(20690) 20690 อาคารเรียนแบบ208ล ปูกระเบือ้ งเคลือบพืน้ โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา ต.ควนกลาง อ.พิปนู จ.นครศรีธรรมราช
(20691) 20691 อาคารโรงฝึกงานแบบ204/27 งานฝ้าเพดานและทาสีโรงเรียนทุง่ สงวิทยา ต.ควนกรด อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช

150,000

(20692) 20692 อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก งานปูกระเบือ้ งพืน้ ห้องเรียนและพืน้ ระเบียงโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ต .ทีว่ ัง อ.ทุง่
สง จ.นครศรีธรรมราช
(20693) 20693 อาคารเรียนแบบ216ก งานหลังคาคลุมทางเข้าอาคารโรงเรียนนาบอน ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

200,000

(20694) 20694 ห้องโสตและห้องดนตรี งานฝ้าเพดานประตูเหล็กม้วนและระบบไฟฟ้าโรงเรียนทุง่ ใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมัง
คลาภิเษก ต.ทุง่ ใหญ่ อ.ทุง่ ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
(20695) 20695 อาคารเรียน216ค งานปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
(20696) 20696 อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ข กระเบือ้ งมุงหลังคาและประตูไม้เนือ้ แข็ง
โรงอาหาร แผ่นหลังคาอลูมิเนียมโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
(20697) 20697 ห้องเรียนคหกรรมและดนตรีสากล เทพืน้ คสล. พร้อมปูกระเบือ้ งโรงเรียนปากพนัง ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช
(20698) 20698 ห้องเรียน งานปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนตระพังพิทยาคม ต .ควนพัง อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
(20699) 20699 ปรับปรุงภูมิทศั น์ ซ่อมแซมศาลาริมน้้า งานหลังคา เทพืน้ และทาสี
ซ่อมแซมทีอ่ ่านหนังสือส้าหรับนักเรียนโรงเรียนเขาพังไกร ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
(20700) 20700 อาคารเรียนแบบ216ค กระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนพรหมคีรีพทิ ยาคม ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

200,000

(20701) 20701 อาคารเรียนแบบ216ค และอาคารโรงฝึกงาน งานปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ต .ทุง่ ปรัง อ.สิชล จ.
นครศรีธรรมราช
(20702) 20702 ห้องส้วมนักเรียน งานประตู ผนัง พืน้ ทาสี สุขภัณฑ์ และระบบสุขาภิบาลโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทศิ ต .ฉลอง
อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
(20703) 20703 อาคารโรงฝึกงาน งานฝ้าเพดาน เหล็กดัดหน้าต่าง-ช่องลม และฉากกั้นระหว่างห้องโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ ต.
สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
(20704) 20704 อาคารหอประชุม งานปูกระเบือ้ งพืน้ สุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ วงกบ-บานประตู กระจกติดผนัง และระบบน้้า
โรงเรียนคงคาประชารักษ์ ต.กะหรอ อ.นบพิต้า จ.นครศรีธรรมราช

200,000

200,000
300,000
200,000
200,000
150,000
150,000
100,000
200,000

200,000

200,000
150,000
300,000
100,000
150,000
200,000

150,000
200,000
150,000

หน ้าที่ 860

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(20705) 20705 อาคารอเนกประสงค์ ปูกระเบือ้ งพืน้ ห้องสมุดโรงเรียนพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
(20706) 20706 อาคารเรียน4 งานหน้าต่าง ช่องแสง ทาสี และห้องน้้าภายในอาคาร สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าโรงเรียน
ประภัสสรรังสิต ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
(20707) 20707 อาคารเรียนชั่วคราว งานฝ้าเพดานโรงเรียนวชิรธรรมสถิต ต.ต้านาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
(20708) 20708 อาคารเรียน งานประตู ฝ้าเพดานและทาสีโรงเรียนสตรีพทั ลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
(20709) 20709 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ งานปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ ต .สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
(20710) 20710 สภาพแวดล้อม ปรับปรุงคูระบายน้้า คสล.โรงเรียนควนขนุน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(20711) 20711 อาคารเรียนแบบ324ล งานปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนพนางตุง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(20712) 20712 ห้องน้้า บานประตูพร้อมอุปกรณ์ และสุขภัณฑ์
ตู้เก็บของ อุกปรณ์ไม้อัด ไวท์บอร์ด ตู้วางเอกสารไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนดอนศาลาน้าวิทยา ต.มะกอกเหนือ อ.ควน
ขนุน จ.พัทลุง

300,000
200,000

(20713) 20713 โรงฝึกงานเกษตรกรรม ติดตั้งบานประตู -หน้าต่าง กระจกบานทึบ และเหล็กดัดโรงเรียนควนพระสาครินทร์ ต.ฝา
ละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
(20714) 20714 ห้องสมุด บานหน้าต่างกระจกกรอบอลูมิเนียม
ห้องโสตทัศนศึกษา บานหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม ปูกระเบือ้ งพืน้ ฝ้าเพดานและทาสีโรงเรียนปากพะยูนพิทยา
คาร ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

150,000

(20715) 20715 อาคารเรียนแบบ216 ปรับปรุงพืน้ ห้องเรียน เทคอนกรีตปูกระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน บานประตู -หน้าต่าง และคัน คสล.
กันน้้าท่วมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
(20716) 20716 อาคารเรียนแบบ216ล/29 ปรับปรุงห้องเรีย งานผนังก่ออิฐ ผนังกระจกอลูมิเนียม ประตูกระจกอลูมิเนียม และปู
กระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
(20717) 20717 ปรับปรุงโรงอาหาร ติดตั้งแผงลวดตาข่ายโครงคร่าวท่อเหล็กเคลือบสังกะสีโรงเรียนอุดมวิทยายน ต.ปันแต อ.
ควนขนุน จ.พัทลุง
(20718) 20718 อาคารเรียนแบบ216ค ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

200,000

(20719) 20719 ห้องเรียน ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
(20720) 20720 อาคารฝึกงานแบบ004/27,อาคารเรียนแบบ316ล และห้องน้้าห-ห้องส้วม
งานประตูเหล็ก ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าในอาคารและนอกอาคารโรงเรียนชะอวด ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.
นครศรีธรรมราช

150,000
200,000

(20721) 20721 อาคารเรียนแบบ216ล งานปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช
(20722) 20722 อาคาร สนง. งานผนังกั้นห้อง ประตู -หน้าต่าง กระจกอลูมิเนียม
ห้องน้้า-ห้องส้วม ระบบระบายน้้าเสีย ฝ้าเพดาน และสุขภัณฑ์โรงเรียนสพม.12 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

150,000

(20723) 20723 อาคาร216ค งานพืน้ ทีร่ ับน้้าดื่ม
ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ปูบล็อคพืน้ ถมดินโรงเรียนโศภนคณาภรณ์ ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช

150,000

(20724) 20724 ห้องSOUND LAB งานปูกระเบือ้ งพืน้ งานฝ้าเพดาน งานประตู -หน้าต่าง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนนพ
คุณประชาสรรค์ ต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
(20725) 20725 ห้องน้้า-ห้องส้วม งานพืน้ คสล. ฝาผนัง กระเบือ้ งปูพนื้ กระเบือ้ งมุงหลังคา วงกบ-บานประตู และสุขภัณฑ์
โรงเรียนหานโพธิ์พทิ ยาคม ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

150,000

150,000
300,000
150,000
200,000
150,000
150,000

200,000

150,000
150,000
200,000

300,000

150,000

หน ้าที่ 861

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(20726) 20726 อาคารหอประชุม100/27 งานประตูเหล็ก กระเบือ้ งมุงหลังคา และกระเบือ้ งกันสาดโรงเรียนร่อนพิบลู ย์เกียรติ
วสุนธราภิวัฒก์ ต.ร่อนพิบลู ย์ อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
(20727) 20727 อาคารหอประชุม งานหลังคา กระเบือ้ งมุงหลักคาพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนโยธินบ้ารุง ต.ปากพูน อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
(20728) 20728 อาคารเรียน216ค และหอประชุม งานมุงหลังคา ฝ้าเพดาน และปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ต.
เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
(20729) 20729 ห้องสมุด งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวังหินวิทยาคม ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
(20730) 20730 อาคารเรียนแบบ216ล งานหลังคา กระเบือ้ งมุงหลังคาพร้อมอุปกรณ์ และรางน้้าฝนโรงเรียนตะโหมด ต.แม่ขรี อ.
ตะโหมด จ.พัทลุง
(20731) 20731 อาคารเรียน316ล ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ งานปูกระเบือ้ งพืน้ และทาสีโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ต .เขาย่า
อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
(20732) 20732 อาคารโรงฝึกงาน งานฝ้าเพดานโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บ้ารุง ต.คลองเส อ.ถ้า้ พรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
(20733) 20733 อาคารเรียนกึ่งถาวร งานปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนหน้าต่างบานเกล็ด
อาคารเรียนแบบ 216ค งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

200,000

(20734) 20734 ซ่อมแซมทางเท้ามีหลังคาโรงเรียนทุง่ ยาวผดุงศิษย์ ต.ทุง่ ยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
(20735) 20735 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนกึ่งถาวร งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนเขาดินประชานุกูล ต.เขาดิน อ.เขาพนม
จ.กระบี่
(20736) 20736 ปรับปรุงห้องเกียรติยศ งานจัดท้าตู้โชว์หอ้ งเกียรติยศโรงเรียนน้้าผุด ต.น้้าผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
(20737) 20737 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบ 101 ล/27 (พิเศษ) งานปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ต.บ่อน้้า
ร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง
(20738) 20738 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนในอาคารเรียนแบบ 216 ล งานไฟฟ้า งานซ่อมฝ้าเพดานโรงเรียนล้าทับประชานุ
เคราะห์ ต.ล้าทับ อ.ล้าทับ จ.กระบี่
(20739) 20739 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมแบบ 100/27 งานรื้อถอนพืน้ ผิวขัดมัน ปรับปรุงพืน้ ซิเมนต์ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนสามัคคีศึกษา ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
(20740) 20740 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเบ็ตเสร็จ ค งานปรับปรุงห้องดนตรีและคหกรรม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ต.โพรง
จระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
(20741) 20741 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 324 ล/55 งานปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ต.วัง
มะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
(20742) 20742 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล หลังคาทรงไทย งานหน้าต่างบานเลื่อน งานประตูโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
ต.ทุง่ ค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
(20743) 20743 ปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณโรงเรียน งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 ต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

199,500
150,000

(20744) 20744 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล หลังคาทรงไทย งานทาสีเคลือบเงาภายนอกอาคารโรงเรียนสภาราชินี
2 ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
(20745) 20745 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล,ก,ค งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ต.ย่าน
ตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
(20746) 20746 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องดนตรี งานเพดาน งานผนังก่ออิฐ งานรื้อถอน งานประตูหน้าต่าง งานระบบไฟฟ้าภายใน
อาคาร ปรับปรุงทีเ่ ก็บอุปกรณ์เครื่องดนตรีโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
(20747) 20747 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 324 ล งานซ่อมบันได งานรื้อถอนพร้อมขนย้าย งานติดตั้งปูหนิ ขัดโรงเรียน
พนมเบญจา ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

200,000

200,000
150,000
150,000
200,000
150,000
150,000
100,000

150,000
200,000
200,000
200,000
150,000
200,000
150,000
150,000

200,000
200,000
199,900

หน ้าที่ 862

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(20748) 20748 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน /อาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน งานไฟฟ้า โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ต.นาโยง
เหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
(20749) 20749 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร 300 ทีน่ งั่ งานติดตั้งฉนวนกันความร้อน งานติดตั้งอ่างล้างภาชนะอเนกประสงค์
งานติดตั้งรางรับน้้าฝน งานติดตั้งประตูรั้วโรงอาหาร งานติดตั้งประตูหอ้ งน้้าโรงอาหาร งานปูกระเบือ้ งเซรามิค
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง

200,000

(20750) 20750 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ 216 ล และอาคารเรียนแบบ 108 ล งานงานขอบคิ้วบันได ทางเชื่อมอาคาร
โรงเรียนคลองหินพิทยาคม ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
(20751) 20751 ปรับปรุงภูมิทศั น์ ทางเดินเท้าภายในบริเวณโรงเรียน งานปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ ต .
คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
(20752) 20752 งานปรับปรุงซ่อมแซมส้วมนักเรียนชายแบบ 6 ที่ /49 จ้านวน 2 หลัง งานรื้อถอน งานดินหินทรายฐานราก งาน
เหล็กงานพืน้ คอนกรีต งานปูกระเบือ้ งพืน้ และผนัง งานสุขภัณฑ์และอุปกร์หอ้ งน้้าห้องส้วม งานเดินท่อโสกโครก
งานระบบไฟฟ้าโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

150,000

(20753) 20753 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมแบบ 101/27(พิเศษ) งานขูดล้างสีเดิม งานทาสีภายนอกอาคาร โรงเรียนทุง่ หนอง
แห้งประชาสรรค์ ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
(20754) 20754 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนศึกษา งานทาสี งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนล้าภูราเรืองวิทย์ ต.ล้าภูรา อ.ห้วย
ยอด จ.ตรัง
(20755) 20755 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนในอาคารเรียนแบบ 318 ล งานประตู งานทาสีน้ามันโรงเรียนเมืองกระบี่ ต.กระบีใ่ หญ่
อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
(20756) 20756 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งานหลังคา งานฝ้าเพดาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ 324 ล งานเปลี่ยน
บันไดโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
(20757) 20757 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกีฬาเพือ่ สุขภาพ งานท้ากันสาด งานปรับพืน้ ที่ งานคอนกรีต งานโครงหลังคาโรงเรียนวัง
วิเศษ ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
(20758) 20758 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบกรมสามัญศึกษา งานรื้อถอน งานหลังคา งานผนัง งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานสี
โรงเรียนกันตังพิทยากร ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
(20759) 20759 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องอเนกประสงค์ งานกั้นห้องกระจกและอลูมิเนียม งานประตู โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บ้ารุง
ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
(20760) 20760 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ อ. 4 ชั้น งานรื้อถอน งานหน้าต่าง งานปรับปรุง งานปูกระเบือ้ ง ห้องน้้า
โรงเรียนสภาราชินี ต.ทับเทีย่ ง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
(20761) 20761 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 318 ล พิเศษ งานเพดาน งานกั้นห้อง งานประตู งานหลอดไฟ โรงเรียนหาด
ส้าราญวิทยาคม ต.หาดส้าราญ อ.หาดส้าราญ จ.ตรัง
(20762) 20762 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียนแบบ 324 ล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

198,500

(20763) 20763 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 84 งานโคมไฟ งานระบบไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งาน
หลังคา โรงเรียนอ้ามาตย์พานิชนุกูล ต.ปากน้้า อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
(20764) 20764 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเกียรติยศ งานผนัง งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนูปกรณ์ งานรื้อถอน งาน
หน้าต่าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน งานเหล็กดัดโรงเรียนคันธพิทยาคาร ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.
ตรัง

300,000

(20765) 20765 ปรับปรุงซ่อมแซมเวทีหอ้ งประชุม งานผนังโครงไม้ งานโคมไฟ งานปูกระเบือ้ งเคลือบ งานระบบไฟฟ้าโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
(20766) 20766 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 324 ล งานปูกระเบือ้ ง โรงเรียนรัษฎา ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง

199,400

150,000

150,000
200,000

150,000
200,000
200,000
200,000
200,000
150,000
300,000
200,000
299,900

200,000

200,000

หน ้าที่ 863

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(20767) 20767 งานปรับปรุงซ่อมแซมคันกั้นดินแนวรั้วหน้าโรงเรียน งานปูน งานเหล็กโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ต.อ่าวลึกใต้
อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
(20768) 20768 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมนักเรียนชาย แบบ 6/27 งานสุขภัณฑ์ งานปูกระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนในเตาพิทยาคม ต .
ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
(20769) 20769 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน 2 ชั้น จ้านวน 3 ห้อง งานรื้อกระเบือ้ งยาง ปูกระเบือ้ งเคลือบ งานประตู
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
(20770) 20770 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบ 206 งานหลังคา งานฟ้าเพดาน งานพืน้ งานประตูหน้าต่าง งานผนัง งานเชิงชาย
งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงโรงเรียนห้วยยอด ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
(20771) 20771 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบกึ่งถาวรจ้านวน 6 ห้องเรียน งานหลังคา งานปูกระเบือ้ ง โรงเรียนสินปุนคุณ
วิชญ์ ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่
(20772) 20772 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคหกรรมแบบกรมสามัญศึกษา งานกันสาด งานกระจกช่องแสง งานหลังคา งานทาสี
งานฝ้าเพดาน งานปูพนื้ งานหน้าต่างโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
(20773) 20773 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการดนตรี งานรื้อถอน งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานหน้าต่าง งานประตูโรงเรียน
บางดีวิทยาคม ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
(20774) 20774 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตชนิดฐานรากมีเสาเข็ม (ทีก่ ่อสร้างอาคารส้านักงานเขตพืน้ ทีใ่ หม่ ) โรงเรียนสพม.13 ต.ทับเทีย่ ง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
(20775) 20775 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบเบ็ตเสร็จ งานปูกระเบือ้ ง โรงเรียนหนองทะเลวิทยา ต.หนองทะเล อ.เมือง
กระบี่ จ.กระบี่
(20776) 20776 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้านักเรียนชาย งานปูกระเบือ้ ง งานสุขภัณฑ์ งานทาสี งานท่อประปา ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้้านักเรียนหญิง งานหลังคา งานพืน้ งานท่อประปา งานสุขภัณฑ์โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พทิ ยา ต .คลองพน
อ.คลองท่อม จ.กระบี่
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(20777) 20777 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 424 ล พิเศษ จ้านวน 6 ห้อง งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนเหนือคลองประชาบ้ารุง
ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
(20778) 20778 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนสตรีพงั งา ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
(20779) 20779 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น งานประตู แผ่นกันซึม งานสี งานระบบไฟฟ้าโรงเรียนกะปง
พิทยาคม ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา
(20780) 20780 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารห้องสมุด งานหลังคาประตู หน้าต่าง ผนัง สีโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนา
พิทยาคม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
(20781) 20781 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น งานหลังคา สี โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า
จ.พังงา
(20782) 20782 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการชีววิทยา งานผนัง หลังคา สี ประตูหน้าต่าง ตู้ โต๊ะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
(20783) 20783 ปรับปรุงหลังคาทางเดินเท้า 132 ม.โรงเรียนทับปุดวิทยา ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา
(20784) 20784 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานผนังห้องเรียน งานซ่อมตู้ โต๊ะโรงเรียนเมืองถลาง ต .เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.
ภูเก็ต
(20785) 20785 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั่วคราว งานผนัง ประตู ฝ้าเพดาน พืน้ สี คูระบายน้้าโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ต.บางริ้น
อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
(20786) 20786 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งานหลังคา ฝ้าเพดาน ผนัง ประตูหน้าต่าง ไฟฟ้า สีโรงเรียนกะเปอร์วิทยา ต.
กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
(20787) 20787 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก 350 ตร.ม.โรงเรียนดีบกุ พังงาวิทยายน ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
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(20788) 20788 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 75 ม.โรงเรียนทุง่ โพธิ์วิทยา ต.โคกกลอย อ.ตะกั่ว
ทุง่ จ.พังงา
(20789) 20789 ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น งานคูระบายน้้า 35 ม.โรงเรียนกะทูว้ ิทยา ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
(20790) 20790 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานฝ้าเพดาน หลังคา ประตู หน้าต่าง ผนังโรงเรียนสุขส้าราญราษฎร์รังสรรค์ ต.
ก้าพวน อ.สุขส้าราญ จ.ระนอง
(20791) 20791 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานประตู สี อ่างน้้า ผนัง โรงเรียนทุง่ มะพร้าววิทยา ต.ทุง่ มะพร้าว อ.ท้าย
เหมือง จ.พังงา
(20792) 20792 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานประตู หน้าต่าง บันได ประตูเหล็กม้วน งานพืน้ โรงเรียนสตรี
ระนอง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
(20793) 20793 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานประตูหน้าต่าง งานสี ฝ้าเพดาน เหล็กดัดโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุง่ จ.พังงา
(20794) 20794 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประกอบ งานหลังคา ประตู สุขภัณฑ์ ถังเก็บน้้าฝน งานหน้าต่างโรงเรียนตะกั่วทุง่
งานทวีวิทยาคม ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุง่ จ.พังงา
(20795) 20795 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ห้องโสตทัศนศึกษา งานพืน้ สี สุขภัณฑ์ รั้วโรงเรียนสตรีภเู ก็ต ต .ตลาดใหญ่ อ.
เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
(20796) 20796 ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น งานททางเชื่อมอาคาร 8.5 ม.โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม (จุต-ิ ก้องอนุสรณ์) ต.
เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
(20797) 20797 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานผนัง หน้าต่าง ประตู สีโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
(20798) 20798 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องวิทยาศาสตร์ งานฝ้าเพดาน โต๊ะอ่างล้างมือ พัดลม โคมไฟโรงเรียนวีรสตรี
อนุสรณ์ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
(20799) 20799 ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น งานพืน้ คูระบายน้้า คันกั้นดินโรงเรียนกระบุรีวิทยา ต.น้้าจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง
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(20800) 20800 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องโสตทัศศึกษา งานประตู ผ้า้าน
ม่ โต๊ะโรงเรียนปากจั่นวิทยา ต.ปากจั่น อ.กระ
บุรี จ.ระนอง
(20801) 20801 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนตะกั่วป่า (เสนานุกูล) ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
(20802) 20802 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานตกแต่งผนังห้องพร้อมกระดานไวท์บอร์ด งานสีโรงเรียนเกาะยาววิทยา ต .เกาะ
ยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา
(20803) 20803 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศิลปะและต่อเติมธนาคารขยะโรงเรียน งานเสา เหล็กโครงสร้าง ผนังก่ออิฐฉาบปูน
โครงสร้างหลังคา กระเบือ้ ง พืน้ สีโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
(20804) 20804 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม งานรางระบายน้้า วางท่อระบายน้้า งานพืน้ ค.ส.ล. งานวางท่อ งานดินโรงเรียนละอุ่น
วิทยาคาร ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง
(20805) 20805 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ ต.
ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
(20806) 20806 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว และทาสีโรงเรียนธัญธารวิทยา ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
(20807) 20807 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์
อนุสรณ์ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
(20808) 20808 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม 100/27 งานประตูเหล็กม้วนโรงเรียนนราสิกขาลัย ต.บางนาค อ.เมือง
นราธิวาส จ.นราธิวาส
(20809) 20809 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกงาน มพช.(3หน่วย) คร่าวไม้เนือ้ แข็ง และฝ้ากระเบือ้ งแผ่นเรียบโรงเรียนบาเจาะ ต.บา
เจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
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(20810) 20810 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ค งานฝ้าเพดาน งานประตูหน้าต่าง งานฝาผนัง ทาสีโรงเรียนธารโตวัฑฒน
วิทย์ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
(20811) 20811 ปรับปรุงห้องปฏิบตั ิการห้องปฏิบตั ิการทางภาษา ห้องวิทย์ ห้องน้้าห้องส้วม งานหลังคา งานสุขภัณฑ์ งานประตู
หน้าต่างโรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี
(20812) 20812 ปรับปรุงอาคารเรียนกึ่งถาวร งานผนังก่ออิฐ งานทาสีโรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
(20813) 20813 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูงานประตูหน้าต่าง ช่องลมโรงเรียนกาบังพิทยาคม ต .กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
(20814) 20814 ปรับปรุงห้องสมุด และปรับภูมิทสั น์และสภาพแวดล้อมเทพืน้ คอนกรีต งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์
ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
(20815) 20815 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ล งานทาสี โรงเรียนตากใบ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
(20816) 20816 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนกรมสามัญ 108ล งานทาสีโรงเรียนทุง่ ยางแดงพิทยาคม ต.ตะโละแมะนา อ.ทุง่ ยาง
แดง จ.ปัตตานี
(20817) 20817 ปรับปรุงภูมิทศั น์ งานถนนคอนกรีตร่วมคูระบายน้้าโรงเรียนเบตง(วีระราษฎร์ประสาน) ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
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(20818) 20818 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 216ล งานสีโรงเรียนแม่ลานวิทยา ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
(20819) 20819 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนสุคิรินวิทยา ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
(20820) 20820 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ค งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานหน้าต่างโรงเรียนโพธิ์คีรี
ราชศึกษา ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
(20821) 20821 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ108ล งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนเรียงราษฏร์อุปถัมภ์ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.
นราธิวาส
(20822) 20822 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้านักเรียน งานทาสี งานประตูหน้าต่างไฟเบอร์ งานสุขภัณฑ์ งานหลังคาโรงเรียนรือ
เสาะชนูปถัมภ์ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
(20823) 20823 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน 216ล งานพืน้ งานผนัง งานทาสี งานประตูหน้าต่างโรงเรียนศรีวารินทร์ ต.ตะมะยูง
อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
(20824) 20824 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ สปช. 205/26
งานโครงหลังคาอาคารเหล็กโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
(20825) 20825 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 108ล/30 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.
ยะลา
(20826) 20826 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ขนาด 8 ห้องเรียน สร้าง 2522
รายการปูกระเบือ้ งเซรามิคเคลือบสีผิวขนาด 12*12โรงเรียนสะนอพิทยาคม ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
(20827) 20827 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ ห้องประชาสัมพันธ์ งานฝาผนัง / พืน้ ซีเมนต์/ ประตูกระจก
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
งานฉาบปูนผนัง/งานประตู รื้อผนัง โรงเรียนสายบุรี (แจ้งประชาคาร) ต.ตะลุบนั อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

150,000
200,000
200,000

(20828) 20828 งานปรับปรุงภูมิทศั น์ ปรับปรุงคู่ระบายน้้าโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
(20829) 20829 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักครู งานหลังคา งานประตูหน้าต่าง งานฝ้า งานสีโรงเรียนสุไหงโกลก ต .สุไหงโก-ลก อ.สุ
ไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
(20830) 20830 งานปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยาภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เทพืน้ คสล. งานหลังคา
และบังแดดโรงเรียนสวนพระยาวิทยา ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
(20831) 20831 งานปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในเอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ ต.นาประดู่ อ.โคก
โพธิ์ จ.ปัตตานี

200,000
200,000

150,000
150,000
150,000
100,000
200,000
150,000
200,000

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
200,000

200,000
150,000

หน ้าที่ 866

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(20832) 20832 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน อาคารกึ่งถาวร งานเทพืน้ คสล . งานหลังคา ฝานฝ้าเพดาน ทาสี งานพืน้ ปู
กระเบือ้ งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ ต.บางปอ อ.เมือง
นราธิวาส จ.นราธิวาส

150,000

(20833) 20833 งานปรังปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยายกาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.
เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
(20834) 20834 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ปรับปรุงอาคารเรียน งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนคณะราษฎรบ้ารุง จังหวัดยะลา ต .สะเตง อ.
เมืองยะลา จ.ยะลา
(20835) 20835 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม 100/27 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนร่มเกล้า ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
(20836) 20836 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั่วคราว ,ปรับปรุงสภาพแวดล้อม งานซ่อมแซมถนนเทพืน้ คสล. งานทาสีโรงเรียนวัง
กะพ้อพิทยาคม ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
(20837) 20837 ปรับปรุงภูมิทศั น์สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา

200,000

(20838) 20838 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ก งานประตูหน้าต่าง งานสีโรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.
ปัตตานี
(20839) 20839 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักครู งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง งานประตูหน้าต่างอลูมีเนียมโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ต .ดอน อ.ปะ
นาเระ จ.ปัตตานี
(20840) 20840 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม 100/27 งานพืน้ งานไม้เชิงชายและบัวไม้เนือ้ แข็ง งานพืน้ ฉากหลังเวที
โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
(20841) 20841 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวัดปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
(20842) 20842 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ปรับปรุงถนนเท
คอนกรีต คสล.โรงเรียนตันหยงมัส ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
(20843) 20843 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั่วคราว งานพืน้ คสล. งานหลังคา โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม ต.แว้ง อ.แว้ง จ.
นราธิวาส
(20844) 20844 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร GS213B งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

150,000

(20845) 20845 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเทิดพระเกียรติ 9 งานยกระดับพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนสตรียะลา ต.สะเตง อ.เมือง
ยะลา จ.ยะลา
(20846) 20846 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 324 งานหลังคามุงด้วยเมทัลชีท , ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนเดชะปัตตนยานุ
กูล ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
(20847) 20847 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 318ล งานประตูหน้าต่าง งานฝาผนัง งานพืน้ ทาสีโรงเรียนคณะราษฎรบ้ารุง 2
ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
(20848) 20848 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
(20849) 20849 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ ยกระดับ ถนนหน้าอาคารเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
(20850) 20850 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน งานสี ปรับปรุงห้องน้้างานสุขภัณฑ์โรงเรียน
สพม.15 ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
(20851) 20851 ้อมแซมโรงฝึ
ซ่
กงาน งานพืน้ โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
(20852) 20852 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานพืน้ รางรับน้้าฝนโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิ ยา ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา
(20853) 20853 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล งานหลังคา รางน้้าโรงเรียนทับช้างวิทยาคม ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.
สงขลา
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จานวนเงิน

(20854) 20854 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ค งานพืน้ ฝนังโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.
สงขลา
(20855) 20855 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ ห้องศิลปะ ห้องดนตรี และห้องนาฎศิลป์ งานพืน้ อาคาร 318 ล งานห้องน้้าห้อง
ส้วมนักเรียน
โรงเรียนละงูพทิ ยาคม ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

150,000

(20856) 20856 รับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องดนตรี ห้องช่าง งานฝ้าเพดาน งานประตู ทาสีโรงเรียนพิมาน
พิทยาสรรค์ ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
(20857) 20857 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารขนาด 300 ทีน่ งั่ งานหลังคาโรงเรียนท่าศิลาบ้ารุงราษฎร์ ต.นาทอน อ.ทุง่ หว้า จ.สตูล

198,000

(20858)
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(20860)
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150,000
99,900
150,000
200,000
150,000
150,000
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(20866)
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(20871)
(20872)
(20873)
(20874)
(20875)
(20876)
(20877)
(20878)
(20879)

20858 ปรับปรุงซ่อมแซมลานเอนกประสงค์โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา
20859 ปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนคูเต่าวิทยา ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
20860 ซ่อมแซมอาคารชั่วคราว งานพืน้ งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนปากจ่าวิทยา ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา
20861 ปรับปรุงคูระบายน้้าคอนกรีตโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20862 ปรับปรุงซ๋อมแซมห้องเรียน งานพืน้ โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
20863 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 และหอประชุมแบบ 100/27 งานหลังคา ฝ้าเพดาน งานประตู
โรงเรียนสาครพิทยาคาร ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล
20864 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานประตูหน้าต่าง งานสี โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ต.พังลา อ.
สะเดา จ.สงขลา
20865 ปรับปรุงห้องน้้าในอาคารเรียนโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
20866 ปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ ห้องเรียน ทางเดินหน้าห้องเรียนและบันไดโรงเรียนสามบ่อ
วิทยา ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา
20867 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนรัตภูมิวิทยา ต.ก้าแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
20868 สร้างโครงหลังคาคร่อมทางเท้าโรงเรียนสทิงพระวิทยา ต.จะทิง้ พระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
20869 ปรับปรุงซ๋อมแซมห้องน้้าห้องส้วม ปรับปรุงอาคารเรียน งานเสา ระบบแสงสว่าง ซ๋อมแซมโรงฝึกงาน ฝ้าเพดาน
บ้านพักครูโรงเรียนคลองแดนวิทยา ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา
20870 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานพืน้ งานหลังคา ทาสีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา
20871 ปรับปรุงอาคารหอประชุม งานผนัง ทาสีโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
20872 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานพืน้ สีโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
20873 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคา งานประตู งานผนัง งานห้องน้้าห้องส้วม
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา
20874 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
20875 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าห้องส้วม ขนาด 6 ทีน่ งั่ โรงเรียนระโนดวิทยา ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา
20876 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา งานหน้าต่าง
หอประชุม งานประตู ประตูเเข้าโรงเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
20877 ก่อสร้างรั้วมาตรฐานคอนกรีตบล๊อก 9 ก้อน ฐานรากไม่ตอกเสาเข็มโรงเรียนธรรมโฆสิต ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม
จ.สงขลา
20878 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้านักเรียน งานหลังคา งานพืน้ งานประตู ทาสี สุขภัณฑ์ งานเดินท่อส้วม ท่อน้้าดีโรงเรียน
ก้าแพงวิทยา ต.ก้าแพง อ.ละงู จ.สตูล
20879 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงงานอุตสาหกรรมศิลป์ งานประตู งานพืน้ โรงเรียนเทพา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา
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(20880) 20880 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงรถนักเรียน งานฐานราก เสา งานหลังคา โครงหลังคาโรงเรียนสงขลาวิทยาคม ต .ชิงโค อ.สิง
หนคร จ.สงขลา
(20881) 20881 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องดนตรี งานผนัง งานประตูโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา
(20882) 20882 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานเสา งานผนังโรงเรียนระโนด ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา
(20883) 20883 งานซ่อมแซมห้องน้้าห้องส้วม ปูกระเบือ้ งพืน้ อาคารเรียนโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ ต .ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล

200,000

(20884) 20884 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ กันสาดอาคาร 216 ประตูอาคารฝึกงาน งานไฟฟ้าโรงเรียนควน
กาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
(20885) 20885 ซ่อมแซมโรงพละศึกษา งานหลังคาโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา
จ.สงขลา
(20886) 20886 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนร้ ปูแผ่นบล๋อคคอนกรีตโรงเรียนนาทวี
วิทยาคม ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา
(20887) 20887 ก่อสร้างคูระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล
(20888) 20888 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ทางเท้ามีโครงหลังคาโรงเรียนบางกล่้าวิทยา รัชมังคลาภิเษก ต .บางกล่้า อ.
บางกล้่า จ.สงขลา
(20889) 20889 ปรับปรุงพืน้ ห้องสมุดโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(20890) 20890 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานประตู หลังคากันสาด
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(20891) 20891 ปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ทาสี ซ่อมแซมทีพ่ กั นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่พทิ ยาคม ต .ทุง่ ใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(20892) 20892 ปรับปรุง้อมแซมห้
ซ๋
องเรียนกิจกรรมลูกเสือ และคูระบายน้้า งานรื้อถอน งานประตูหน้าต่าง ท้าคูระบายน้้า
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
(20893) 20893 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน งานผนัง งานประตู งานหน้าต่าง งานประตู งานสี ไฟฟ้าโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์
ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
(20894) 20894 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลีงคา ฝ้าเพดาน ซ่อมแซมห้องน้้าห้องส้วม งานหน้าต่าง ทาสี
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
(20895) 20895 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก งานรางน้้า งานไฟฟ้า ปรับปรุซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทศิ ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา
(20896) 20896 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าโครงหลังคาเหล็กโรงเรียนควนเนียงวิทยา ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา
(20897) 20897 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานประตูโรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) ต.สะเดา
อ.สะเดา จ.สงขลา
(20898) 20898 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ งานผนัง ทาสีโรงเรียนรัตนพลวิทยา ต.คลองหอยโข่ง อ.คลอง
หอยโข่ง จ.สงขลา
(20899) 20899 ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียนอาคารประกอบ (ห้องสมุด) งานโครงสร้างโรงเรียนทุง่ หว้าวรวิทย์ ต.ป่าแก่บอ่ หิน อ.ทุง่
หว้า จ.สตูล
(20900) 20900 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหน้าต่าง งานไฟฟ้า งานประตูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ต .บ่อยาง อ.
เมืองสงขลา จ.สงขลา
(20901) 20901 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงรถโรงเรียนสพม.16 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
(20902) 20902 ปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ และอาคารศิลปอุตสาหกรรม งานพืน้ โรงเรียนสตูลวิทยา ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล

150,000

200,000
200,000
150,000

300,000
200,000
199,100
150,000
299,800
300,000
150,000
150,000
150,000
200,000
150,000
200,000
200,000
150,000
200,000
300,000
300,000
200,000

หน ้าที่ 869

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(20903) 20903 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ทาสีโรงเรียนนวมินทราชูทศิ ทักษิณ ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.
สงขลา
(20904) 20904 ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคา ทาสี ฝ้าเพดาน งานพืน้ โรงเรียนจะนะวิทยา ต.สะกอม อ.จะนะ
จ.สงขลา
(20905) 20905 ห้องเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด
(20906) 20906 ห้องเรียน งานพืน้ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
(20907) 20907 ห้องเรียน งานพืน้ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
(20908) 20908 ห้องโสตทัศนศึกษา งานประตู -หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนโป่งน้้าร้อนวิทยาคม ต.ทับไทร อ.โป่งน้้าร้อน จ.จันทบุรี

300,000

(20909) 20909 ห้องปฏิบตั ิการดนตรีสากล งานหน้าต่าง งานฝ้าเพดาน งานทาสี ห้องปฏิบตั ิการการงานอาชีพ งานพืน้ งาน
หน้าต่างโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด
(20910) 20910 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ งานประตู ห้องคอมพิวเตอร์ งานประตู -หน้าต่าง ห้องสื่อการเรียนการสอน งานประตู หน้าต่าง งานพืน้ โรงเรียนบ่อวิทยาคาร ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
(20911) 20911 ห้องดนตรี งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี
(20912) 20912 ห้องดนตรี งานประตู -หน้าต่าง ห้องศิลปะ งานประตู-หน้าต่าง ห้องนาฏศิลป์ งานประตู -หน้าต่าง ห้องพยาบาล
งานประตู-หน้าต่าง ห้องปกครอง งานประตู -หน้าต่าง ห้อง 236 งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

150,000

(20913) 20913 ห้องดนตรี งานผนัง งานพืน้ งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ต.ทุง่ เบญจา อ.ท่าใหม่ จ.
จันทบุรี
(20914) 20914 อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนประณีตวิทยาคม ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด
(20915) 20915 อาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวัดจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
(20916) 20916 อาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
(20917) 20917 อาคารหอประชุม งานประตู อาคารฝึกงาน งานประตูโรงเรียนทุง่ ขนานวิทยา ต.ทุง่ ขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

150,000

(20918) 20918 อาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนเครือหวายวิทยาคม ต.โป่งน้้าร้อน อ.โป่งน้้าร้อน จ.จันทบุรี
(20919) 20919 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานทาสี งานถมดินโรงเรียนมัธยมท่าแคลง ต .สนามไชย อ.
นายายอาม จ.จันทบุรี
(20920) 20920 อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนอ่าวใหญ่พทิ ยาคาร ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด
(20921) 20921 ส้วมนักเรียน งานประตู งานสุขภัณฑ์โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด
(20922) 20922 อาคารหอประชุม งานพืน้ งานหลังคา งานห้องน้้าชาย-หญิง โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่
จ.จันทบุรี
(20923) 20923 อาคารอุตสาหกรรม งานฝ้าเพดานโรงเรียนบางกะจะ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
(20924) 20924 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนเนินทรายวิทยาคม ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด

150,000
150,000

(20925)
(20926)
(20927)
(20928)
(20929)

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

20925 โรงอาหาร งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนวัดคลองสน ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด
20926 อาคารเรียน งานผนัง งานทาสีโรงเรียนคลองพลูวิทยา ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
20927 อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
20928 โรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
20929 อาคารหอประชุม งานพืน้ งานหลังคา งานผนังโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ ต.ช้าราก อ.เมืองตราด จ.ตราด

(20930) 20930 อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด

150,000
100,000
300,000
200,000
200,000

100,000
150,000
200,000

100,000
300,000
200,000
200,000

150,000
150,000
150,000
100,000
100,000

200,000

หน ้าที่ 870

หน่วย : บาท

รายการ
(20931)
(20932)
(20933)
(20934)
(20935)
(20936)
(20937)
(20938)
(20939)
(20940)
(20941)
(20942)
(20943)
(20944)
(20945)
(20946)
(20947)
(20948)
(20949)
(20950)
(20951)

20931 อาคารเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
20932 อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
20933 อาคารกึ่งถาวร งานพืน้ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
20934 สภาพแวดล้อม งานกันสาดโรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม ต.ทุง่ เบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
20935 อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนตราษตระการคุณ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
20936 ส้วม งานพืน้ งานสุขภัณฑ์ งานผนัง งานทาสี งานหลังคาโรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ต .สะตอ อ.
เขาสมิง จ.ตราด
20937 บ้านพักนักเรียน งานทาสีโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
20938 ถนนคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.00 ม.โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์) ต.
พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
20939 ถนนคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค..ส.ล. หนา 10 ซ.ม.โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) ต.ท่าใหม่
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
20940 ถนนคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.00 ม.โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ต.หนองตาคง อ.โป่งน้้าร้อน
จ.จันทบุรี
20941 รั้ว งานทาสีโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี
20942 รั้ว รั้วคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนสอยดาววิทยา ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
20943 ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หนา 10 ซม. โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์) ต.เขาสมิง อ.เขา
สมิง จ.ตราด
20944 รั้ว รั้วคอนกรีตชนิดฐานรากมีเสาเข็ม รั้วลวดตาข่ายฐานรากมีเสาเข็มโรงเรียนสพม.17 ต.บางกะจะ อ.เมือง
จันทบุรี จ.จันทบุรี
20945 ห้องเรียน
งานหน้าต่าง งานประตูโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20946 ห้องเรียน
งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนเกาะจันทร์พทิ ยาคาร ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
20947 ห้องเรียน
งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนสิงห์สมุทร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
20948 ห้องปฏิบตั ิการคณิตศาสตร์
งานผนัง งานฝ้าเพดาน งานพืน้ โรงเรียนบ้านบึง (อุตสาหกรรมนุเคราะห์) ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
20949 ห้องสมุด
งานผนัง งานประตู งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านบึง (มนูญวิทยาคาร) ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
20950 ห้องโสตทัศนูปกรณ์
งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนช้าฆ้อพิทยาคม ต.ช้าฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
20951 ห้องศูนย์นวัตกรรม
งานพืน้ งานผนัง งานทาสี งาผนัง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

(20952) 20952 ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนห้วยยางศึกษา ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
(20953) 20953 ห้องอุตสาหกรรม งานหลังคา งานรื้อถอน ติตตั้งเกล็ดระบายอากาศ งานขูล้างผนังภายนอกโรงเรียนพนัสพิทยา
คาร ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
(20954) 20954 อาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
(20955) 20955 อาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พทิ ยาคาร ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
(20956) 20956 อาคารเรียน งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนเกาะสีชัง ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

จานวนเงิน
200,000
200,000
200,000
100,000
200,000
150,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
300,000
150,000
150,000
299,500
298,000
200,000
150,000
200,000

200,000
291,000
200,000
300,000
150,000

หน ้าที่ 871

หน่วย : บาท

รายการ
(20957)
(20958)
(20959)
(20960)
(20961)
(20962)
(20963)
(20964)
(20965)
(20966)
(20967)
(20968)
(20969)
(20970)
(20971)
(20972)
(20973)
(20974)
(20975)
(20976)
(20977)
(20978)
(20979)
(20980)
(20981)
(20982)
(20983)
(20984)
(20985)
(20986)

20957 อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
20958 อาคารเรียน งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนอุทกวิทยาคม ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
20959 อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนทุง่ เหียงพิทยาคม ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
20960 อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20961 อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
20962 อาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
20963 อาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
20964 อาคารเรียน งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20965 อาคารเรียน (อาคารวิทยาศาสตร์ ) งานทาสีโรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
20966 อาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20967 โรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนชลกันยานุกูล ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
20968 โรงฝึกงาน งานหลังคา งานฝ้า และตาข่ายกันนกโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ต.มาบตาพุด อ.เมือง
ระยอง จ.ระยอง
20969 อาคารหอพักนักเรียน งานทาสี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
20970 อาคารหอพักนักเรียน งานผนังโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง
20971 อาคารอเนกประสงค์ งานติดตั้งรางน้้าฝน งานคสล. งานพืน้ งานโครงหลังคา งานท่อน้้าทิง้
อาคารเรียน งานพืน้ งานราวบันไดโรงเรียนระยองวิทยาคม ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
20972 โรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
20973 อาคารหอประชุม
งานทาสีโรงเรียนพานทอง ต.หนองต้าลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
20974 โรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนบ้านค่าย ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
20975 ห้องน้้าในอาคาร 100/27 งานผนัง งานพืน้ โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
20976 ห้องส้วมชาย งานประตู งานพืน้ งานสี งานฝ้าเพดาน งานระบบประปา งานไฟฟ้า งานสุขภัณฑ์โรงเรียนช้านาญ
สามัคคีวิทยา ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง
20977 ห้องน้้านักเรียน งานประตู ระบบประปา งานสุขภัณฑ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ต.
นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
20978 อาคารฝึกงาน งานโครงหลังคา ติดตั้งรางน้้า งานปูน งานตกแต่งโรงเรียนนิคมวิทยา ต .นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา
จ.ระยอง
20979 อาคารแนะแนว งานพืน้ งานผนัง งานติดตั้งระบบกันซึมดาดฟ้าโรงเรียนชลราษฎรอ้ารุง ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี
20980 สภาพแวดล้อม งานพืน้ งานหลังคา โรงเรียนบางละมุง ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20981 โรงอาหาร งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
20982 บ้านพักครู งานทาสี อาคารส้านักงาน งานฝ้าเพดานโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.
ระยอง
20983 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
20984 อาคารเรียน งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ อาคารประกอบ งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ งานทาสี โรงเรียนชลบุรี (สุข
บท) ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
20985 ซ่อมแซมกันสาดทางเชื่อมอาคาร
งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
20986 ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์
งานประตู งานหน้าต่าง โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จานวนเงิน
148,900
100,000
150,000
200,000
200,000
200,000
200,000
299,800
300,000
200,000
299,200
200,000
200,000
200,000
300,000
198,800
200,000
199,600
179,000
200,000
200,000
200,000
280,600
300,000
200,000
150,000
200,000
300,000
166,600
146,600

หน ้าที่ 872

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(20987) 20987 อาคารประกอบ
งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ งานผนัง งานทาสีโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

149,900

(20988) 20988 อาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนวัดป่าประดู่ ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
(20989) 20989 ปรับปรุงห้องสมุด งานผนัง จ้างท้าชั้นวางหนังสือ จ้างท้าเคาเตอร์รับส่งหนังสือโรงเรียนสุนทรภูพ่ ทิ ยา ต.กร่้า อ.
แกลง จ.ระยอง
(20990) 20990 อาคารหอประชุม 100/27 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง เปลี่ยนประตูโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม ต.ผาสามยอด อ.
เอราวัณ จ.เลย
(20991) 20991 อาคารโรงฝึกงาน 102/27 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ต.ธาตุ อ.
เชียงคาน จ.เลย
(20992) 20992 อาคารเรียนแบบ108ล ปรับปรุงห้องคหกรรม ห้องงานประดิษฐ์ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู โรงเรียนเขา
หลวงวิทยา ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย
(20993) 20993 อาคารเรียนแบบ318 งานขูดสีผนังเดิมภายนอก ทาสีโรงเรียนเลยพิทยาคม ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย
(20994) 20994 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม งานถนนคสล.กว้าง5 ม.โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย
(20995) 20995 อาคารเรียนแบบ 216 ล ปรับปรุงห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ต .โคกขมิน้ อ.วังสะพุง จ.
เลย
(20996) 20996 อาคารแบบ 108ล ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานผนัง งานฝ้าเพดาน เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(20997) 20997 อาคารเรียนแบบ ปรับปรุงห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี งานผนัง งานประตู
หน้าต่างโรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(20998) 20998 อาคารแบบคสล. 216ล 2/ป29 งานขูดล้างสีเดิม ทาสีโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(20999) 20999 อาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร งานฝ้าเพดานโรงเรียนผาน้อยวิทยาคม ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
(21000) 21000 อาคารหอประชุม 100/27 งานรื้อถอน เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กโรงเรียนเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

300,000
200,000

(21001) 21001 อาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร เปลี่ยนประตู, อาคารคหกรรม 102/27 ทาสี เปลี่ยนหน้าต่าง , อาคารเรียนแบบ
318ล/38 พิเศษ เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนปากชมวิทยา ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย
(21002) 21002 ปรับปรุงห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี ไฟฟ้าภายใน เปลี่ยน ประตู หน้าต่างโรงเรียนเลยอนุกูล
วิทยา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย
(21003) 21003 อาคารเบ็ดเสร็จ ก ปรับปรุงห้องเรียน เปลี่ยนผนัง คอนกรีต เปลี่ยนประตูหน้าต่างโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ต.
ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล้าภู
(21004) 21004 บ้านพักนักการภารโรง ปรับปรุงเปลี่ยนผนัง ประตู หน้าต่าง บันได ระเบียง ,บ้านพักครูสามัญ ปรับปรุงถมดิน
รื้อถอนหลังคา รื้อถอนผนังเปลี่ยนโครงหลังคา มุงหลังคาเมทัลซีล เปลียนเสา ผนังคอนกรีต เปลี่ยนฝ้าเพดาน
ประตู ก้าจัดปลวกโรงเรียนหนองเรือพิทยาคม ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู

150,000

(21005) 21005 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภุมิทศั น์หน้าอาคารเรียน 318ล งานคอนกรีต ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ ต.
ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย
(21006) 21006 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ318ล ต่อเติมหลังคากันสาดหน้าห้องสมุด งานโครงหลังคา มุงหลังคาแผ่นเหล็ก ทาสี
โรงเรียนภูเรือวิทยา ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย
(21007) 21007 ปรับปรุงห้องน้้านักเรียน เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็ก ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานคอนกรีต งานผนัง เปลี่ยนสุขภัณฑ์
เปลี่ยนระบบท่อน้้า เปลี่ยนประตูโรงเรียนกุดดินจี่พทิ ยาคม ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
(21008) 21008 อาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร ปรับปรุงห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนธาตุพทิ ยาคม ต .ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
(21009) 21009 ปรับปรุงโรงอาหาร งานคอนกรีต งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ ต .เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
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รายการ

จานวนเงิน

(21010) 21010 ปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์ เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนนาอ้อวิทยา ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย
(21011) 21011 อาคารเรียน108ล ปรับปรุงห้องพิเศษ งานรื้อถอนผนัง เปลี่ยนผนัง งานฝ้าเพดาน งานปูพนื้ งานหลังคา งานก่ออิฐ
งานเหล็ก เปลี่ยนระบบไฟฟ้าภายใน งานสุขภัณฑ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวล้าภู
ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู

150,000
150,000

(21012) 21012 ปรับปรุงห้องน้้านักเรียน เปลี่ยนหลังคา แผ่นเหล็ก เปลี่ยนประตู ปูพนื้ กระเบือง งานผนัง ทาสี เปลี่ยนสุขภัณฑ์
เปลี่ยนระบบไฟฟ้าภายใน งานคอนกรีตทางเดินโรงเรียนนาด้วงวิทยา ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย
(21013) 21013 อาคารเรียนแบบ208ล ปรับปรุงห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนเชียงกลมวิทยา ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย

200,000

(21014) 21014 ปรับปรุงอาคารเรียน 108ล เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนรางน้้า เปลี่ยนประตู หน้าต่าง
เปลี่ยนไฟฟ้าภายในโรงเรียนวังทรายขาววิทยา ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
(21015) 21015 ปรับปรุงอาคารเรียน 108 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ห้องส้วมนักเรียน 6ทีน่ งั่ เปลี่ยนสุขภัณฑ์โรงเรียนผาอินทร์
แปลงวิทยา ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
(21016) 21016 ปรับปรุงอาคารหอประชุมแบบ107/27 งานรื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง งานไฟฟ้าภายใน ทาสี
โรงเรียนนาแห้ววิทยา ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
(21017) 21017 อาคารเรียน 108 ปรับปรุงห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนเซไลวิทยาคม ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย
(21018) 21018 ปรับปรุงบ้านพักครู รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร ต.ยางหล่อ อ.ศรีบญ
ุ เรือง
จ.หนองบัวล้าภู
(21019) 21019 ปรับปรุงบ้านพักนักการภารโรง ปรับพืน้ ถมดิน เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งเทพืน้ คอนกรีต ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนเสา
เปลี่ยนสุขภัณฑ์ เปลี่ยนบันไดปรับปรุงระเบียง เปลี่ยนประตู เปลี่ยนรางน้้า โรงเรียนภูหลวงวิทยา ต.ภูหอ อ.ภู
หลวง จ.เลย

148,300

(21020) 21020 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภูมิทศั น์ ถนนเสริมเหล็ก คสล งานคอนกรีตโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา ต.ปากหมัน อ.
ด่านซ้าย จ.เลย
(21021) 21021 ปรับปรุงอาคารหอประชุม100/27 เปลี่ยนฝ้าเพดานหน้าเวทีทาสี, ปรับปรุงห้องน้้านักเรียน เปลี่ยนสุขภัณฑ์ งาน
ระบบน้้าภายใน งานวางท่อน้้าทิง้ เปลี่ยนกระเบือ้ งปูพนื้ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ ต .ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.
หนองบัวล้าภู

149,600

(21022) 21022 ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร ต่อเติมระเบียงชายคางานโครงหลังคาแผ่นเหล็ก งานคอนกรีตโรงเรียนนา
แกวิทยา ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวล้าภู
(21023) 21023 ปรับปรุงห้องส้วมนักเรียน 6ทีน่ งั่ รือหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กเปลี่ยนประตู เปลี่ยนระบบไฟฟ้าภายใน ทาสี
โรงเรียนน้้าสวยพิทยาสรรพ์ ต.น้้าสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
(21024) 21024 อาคารเรียนแบบ216 ค ปรับปรุงอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนนาวังศึกษาวิช ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.
หนองบัวล้าภู
(21025) 21025 ปรับปรุงอาคารหอประชุม 100/27 เปลี่ยนประตู อาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร ปรับปรุงห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง
บ้านพักครู เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งโรงเรียนนากอกวิทยาคาร ต.นากอก อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู

150,000

(21026) 21026 ปรับปรุงรั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากตอกเสาเข็ม)โรงเรียนค้าแสนวิทยาสรรค์ ต.นากลาง อ.นากลาง จ.
หนองบัวล้าภู
(21027) 21027 ปรับปรุงบ้านพักครู งานโครงสร้าง เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็ก งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนกุดดู่พทิ ยาคม ต.กุดดู่ อ.
โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(21028) 21028 อาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก ปรับปรุงห้องเรียน เปลี่ยนประตู ปูพนื่ กระเบือ้ งโรงเรียนคอนสาวิทยา ต .เชียงกลม อ.ปาก
ชม จ.เลย
(21029) 21029 ปรับปรุงห้องสมุด ทาสี ปูพนื้ ไม้ เปลี่ยนรางน้้าโรงเรียนท่าลี่วิทยา ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
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จานวนเงิน

(21030) 21030 อาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ข เปลี่ยนหลังคา รางน้้า อาคารเรียน 216ล ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร ต.
หนองกุงแก้ว อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(21031) 21031 อาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก เปลี่ยนผนัง อาคารชั่วคราวกึ่งถาวร ปูกระเบือ้ ง อาคารห้องสมุด ทาสีโรงเรียนวังโพนงาม
วิทยา ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
(21032) 21032 อาคารเรียนแบบ 316ล เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็ก โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ต.ล้าภู อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.
หนองบัวล้าภู
(21033) 21033 ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษางานปรับถมดิน เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็ก งานโครงสร้าง งานพืน้ คอนกรีต ปูพนื้
กระเบือ้ งงานผนัง งานฝ้าเพดาน งานประตู งานสุขภัณฑ์ งานระบบไฟฟ้าโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ต .หนองหิน
อ.หนองหิน จ.เลย

150,000

(21034) 21034 บ้านพักครู งานรื้อถอนหลังคา พืน้ งานมุงหลังคางานฝ้าเพดาน งานไฟฟ้า ปูกระเบือ้ ง ระบบไฟฟ้าโรงเรียน
สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล้าภู
(21035) 21035 ปรับปรุงภูมืทศั น์ งานมุงหลังคา ทาสี งานผนังโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู

200,000

(21036) 21036 ปรับปรุงสภาดพแวดล้อม งานโครงสร้าง งานมุงหลังคาแผ่นเหล็ก งานฝ้า โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ต.ผานกเค้า
อ.ภูกระดึง จ.เลย
(21037) 21037 ปรับปรุงรั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.
หนองบัวล้าภู
(21038) 21038 อาคาร 216 ล ปรับปรุงห้องเรียน ปูกระเบือ้ งโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.
หนองบัวล้าภู
(21039) 21039 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร
(21040) 21040 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนศรีพฤฒา ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร
(21041) 21041 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.
กรุงเทพมหานคร
(21042) 21042 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ห้องเรียนโรงเรียนบางกะปิ ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร
(21043) 21043 ปรับปรุงห้องเรียน 632โรงเรียนหอวัง ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
(21044) 21044 ปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวิทยา ๒ ต.สามวาตะวันออก อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร

200,000

(21045) 21045 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้า เพดาน ประตูหอ้ งเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง จ.
กรุงเทพมหานคร
(21046) 21046 ปรับปรุงซ่อมแซมปูกระเบือ้ งพืน้ ห้องเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทศิ กรุงเทพมหานคร ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม จ.
กรุงเทพมหานคร
(21047) 21047 ปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนสิริรัตนาธร ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร
(21048) 21048 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร 9 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ต.คลองถนน อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร
(21049) 21049 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องดนตรีโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ้าเพ็ญ ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
(21050) 21050 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนราชวินิตบางเขน ต.ทุง่ สองห้อง อ.หลักสี่ จ.
กรุงเทพมหานคร
(21051) 21051 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ต.พระโขนงเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร
(21052) 21052 ปรับปรุงห้องเรียนศิลปะโรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย ต.สามวาตะวันตก อ.คลองสามวา จ.
กรุงเทพมหานคร
(21053) 21053 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนวิทยาศาสตร์และซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์หอ้ งสมุดโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ต.
วังทองหลาง อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร
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(21054) 21054 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ต.คลองสามประเวศ อ.ลาดกระบัง จ.
กรุงเทพมหานคร
(21055) 21055 ปรับปรุงห้องคหกรรมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร
(21056) 21056 ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร
(21057) 21057 ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาห้องแนะแนวและหอประชุมโรงเรียนพรตพิทย
พยัต ต.ลาดกระบัง อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
(21058) 21058 ปรับปรุงห้องศูนย์ปฎิบตั ิการวิชาสังคมศึกษาโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร
(21059) 21059 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าห้องส้วมโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ต.ทุง่ วัดดอน อ.สาธร จ.กรุงเทพมหานคร
(21060) 21060 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้านักเรียนโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร
(21061) 21061 ปรับปรุงห้องน้้านักเรียน งานรื้อถอน งานพืน้ งานผนัง งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ต.ล้า
ต้อยติ่ง อ.หนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร
(21062) 21062 งานท้าตาข่ายเสริมรั้วคอนกรีตโรงเรียนราชด้าริ ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร
(21063) 21063 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้านักเรียนโรงเรียนเทพลีลา ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร
(21064) 21064 ปรับปรุงห้องน้้าชายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ ต.ล้าผักชี อ.หนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร
(21065) 21065 ปรับปรุงพืน้ ผิวลานกิจกรรมโรงเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ต.ท่าแร้ง อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร

300,000

(21066)
(21067)
(21068)
(21069)

200,000
200,000
200,000
200,000

(21070)
(21071)
(21072)
(21073)
(21074)

21066 ปรับปรุงห้องน้้าอาคาร 418 คโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร
21067 ปรับปรุงห้องน้้าครูโรงเรียนปทุมคงคา ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
21068 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วหน้าโรงเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยา ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
21069 ปรับปรุงห้องส้วมนักเรียนชายโรงเรียนนวมินทราชินูทศิ บดินทรเดชา ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง จ.
กรุงเทพมหานคร
21070 ปรับปรุงห้องน้้านักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
21071 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้วโรงเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ต.ยานนาวา อ.สาธร จ.กรุงเทพมหานคร
21072 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้านักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ต.สายไหม อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร
21073 ปรับปรุงพืน้ ทีด่ ้านหลังอาคาร 3โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ต.ห้วยขวาง อ.ห้วยขวาง จ.
กรุงเทพมหานคร
21074 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้านักเรียนโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ้ารุง ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร

300,000
300,000
299,800
300,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000

200,000
200,000
200,000
300,000
300,000

(21075) 21075 ปรับปรุงห้องน้้าในห้องประชุมเพชรรัตน์โรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.
กรุงเทพมหานคร
(21076) 21076 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลและสนามเปตองโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ต.กระทุม่ ราย อ.หนองจอก จ.
กรุงเทพมหานคร
(21077) 21077 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียนโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
(21078) 21078 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและเดินท่อประปา ตึก 2โรงเรียนพุทธจักรวิทยา ต.สี่พระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร

300,000

(21079) 21079 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องธนาคารโรงเรียนโรงเรียนเศรษฐบุตรบ้าเพ็ญ ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
(21080) 21080 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียนโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ต.ลาดพร้าว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร
(21081) 21081 ปรับปรุงซ่อมแซมเวทีและทาสีอาคารเอนกประสงค์ และทาสีอาคารอุตสาหกรรมโรงเรียนจันทร์หนุ่ บ้าเพ็ญ ต.สาม
เสนนอก อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร
(21082) 21082 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม จ.
กรุงเทพมหานคร

300,000
200,000
199,800

300,000
200,000
139,400

300,000

หน ้าที่ 876

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(21083) 21083 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายในห้องเรียนโรงเรียนสารวิทยา ต.เสนานิคม อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
(21084) 21084 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ต.คลองจั่น อ.บึงกุ่ม จ.
กรุงเทพมหานคร
(21085) 21085 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนอาคารประกอบโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.
กรุงเทพมหานคร
(21086) 21086 ปรับปรุงห้องห้องน้้านักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง จ.
กรุงเทพมหานคร
(21087) 21087 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ต.คลองสองต้นนุน่ อ.
ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
(21088) 21088 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารคหกรรมโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ต.มหาพฤฒา
ราม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
(21089) 21089 ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งเป็นหลังคาเหล็กรีดรอนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ต.ยานนาวา อ.สาธร จ.
กรุงเทพมหานคร
(21090) 21090 ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งเป็นหลังคาเหล็กรีดรอนโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ต.ลาดพร้าว อ.ลาดพร้าว จ.
กรุงเทพมหานคร
(21091) 21091 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารส้านักงานโรงเรียนสพม.2 ต.สามเสนนอก อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร
(21092) 21092 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ฝ้า เพดานโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
(21093) 21093 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน พืน้ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ต.นากว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(21094) 21094 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน พืน้ โรงเรียนทุง่ ฝนพัฒนศึกษา ต.ทุง่ ฝน อ.ทุง่ ฝน จ.อุดรธานี
(21095) 21095 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน พืน้ โรงเรียนหนองหานวิทยา ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(21096) 21096 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน พืน้ โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
(21097) 21097 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน พืน้ ประตู หน้าต่างโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี ต.เชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี
จ.อุดรธานี
(21098) 21098 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ฝ้า เพดาน ผนัง ทาสีโรงเรียนหนองแดงวิทโยดม ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

300,000
200,000

(21099)
(21100)
(21101)
(21102)
(21103)

150,000
200,000
300,000
100,000
200,000

(21104)
(21105)
(21106)
(21107)
(21108)

21099 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน พืน้ โรงเรียนสามัคคีพทิ ยาคาร ต.สามัคคี อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี
21100 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน พืน้ โรงเรียนทุง่ ฝนวิทยาคาร ต.ทุง่ ฝน อ.ทุง่ ฝน จ.อุดรธานี
21101 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน พืน้ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พทิ ยา ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
21102 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน พืน้ โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
21103 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนพิเศษ บ้านพักครู หลังคา โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร ต .ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.
อุดรธานี
21104 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนพิเศษ ประตู หน้าต่างกรอบบานอลูมิเนียมโรงเรียนตาดทองพิทยาคม ต.ตาดทอง อ.
ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
21105 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนพิเศษ พืน้ ทาสีโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
21106 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ประตู /ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียนจอมศรีพทิ ยาคาร ต.จอม
ศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
21107 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หลังคาโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.
อุดรธานี
21108 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ผนัง ประตูโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ต .นาไหม อ.
บ้านดุง จ.อุดรธานี

200,000
300,000
200,000
200,000
299,200
300,000
300,000
150,000
146,600
200,000
300,000
150,000
150,000
150,000

150,000
150,000
150,000
200,000
150,000

หน ้าที่ 877

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(21109) 21109 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หลังคาโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.
อุดรธานี
(21110) 21110 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ โรงเรียนจ้าปาโมงวิทยาคาร ต.จ้าปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

150,000

(21111) 21111 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ โรงเรียนพิบลู ย์รักษ์พทิ ยา ต .บ้านแดง อ.พิบลู ย์รักษ์ จ.อุดรธานี

200,000

(21112) 21112 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

200,000

(21113) 21113 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หลังคา ประตู ทาสีโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา ต.โพนสูง อ.ไชย
วาน จ.อุดรธานี
(21114) 21114 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หลังคา ฝ้า พืน้ โรงเรียนทมนางามวิทยาคม ต .ทมนางาม อ.โนน
สะอาด จ.อุดรธานี
(21115) 21115 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ ทาสีโรงเรียนภูพานวิทยา ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
(21116) 21116 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสีโรงเรียนสตรีราชินูทศิ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000

(21117) 21117 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หลังคา ฝ้า เพดานหน้าต่าง พืน้ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ต .ศรีสุทโธ
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(21118) 21118 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ โรงเรียนค้ายางพิทยา ต .ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
(21119) 21119 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หลังคา พืน้ โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม ต.หนองนาค้า อ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธานี
(21120) 21120 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หลังคา ฝ้า ผนังโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล ต.บ้านยวด อ.สร้าง
คอม จ.อุดรธานี
(21121) 21121 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ฝ้า เพดาน ประตู พืน้ ทาสี โถส้วมโรงเรียนสามพาดพิทยาคาร ต .
ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
(21122) 21122 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หลังคาโรงเรียนกุมภวาปี ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(21123) 21123 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ผนัง ประตู โรงเรียนไชยวานวิทยา ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.
อุดรธานี
(21124) 21124 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ ผนัง ทาสีโรงเรียนน้้าโสมพิทยาคม ต .นางัว อ.น้้าโสม จ.
อุดรธานี
(21125) 21125 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ ทาสีโรงเรียนกุมภวาป์พทิ ยาสรรค์ ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.
อุดรธานี
(21126) 21126 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ/ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม หลังคา พืน้ ทาสี โรงเรียนกุดจับประชา
สรรค์ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
(21127) 21127 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ประตู ทาสีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ต.หนองบัว อ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธานี
(21128) 21128 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ โถส้วม อ่างล้างหน้า ก๊อกน้้าโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา ต .
นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(21129) 21129 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ฝ้า เพดาน ประตู กระดาน ช่องตาข่ายโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม ต .
เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(21130) 21130 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ฝ้า เพดาน ผนัง ประตูโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ต.เสอเพลอ อ.
กุมภวาปี จ.อุดรธานี

300,000

150,000

150,000
150,000
300,000

150,000
150,000
150,000
150,000
300,000
199,900
200,000
149,600
200,000
300,000
149,200
200,000
150,000

หน ้าที่ 878

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(21131) 21131 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ กรงเหล็กดัดโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 ต.บ้านจั่น อ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธานี
(21132) 21132 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ผนัง ประตู หน้าต่าง พืน้ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
(21133) 21133 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ฝ้า เพดาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี ต.บ้าน
ผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
(21134) 21134 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ ทาสีโรงเรียนราชินูทศิ 2 ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000

(21135) 21135 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ ประตู หน้าต่าง โถชักโครก อ่างล้างมือ กระจกเงาโรงเรียนกู่
แก้ววิทยา ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
(21136) 21136 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หลังคา ฝ้า เพดาน ประตู หน้าต่าง ช่องตาข่ายโรงเรียนสร้างคอม
วิทยา ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
(21137) 21137 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(21138) 21138 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
(21139) 21139 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(21140) 21140 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วโรงเรียนศรีธาตุพทิ ยาคม ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
(21141) 21141 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(21142) 21142 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วโรงเรียนยูงทองพิทยาคม ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
(21143) 21143 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนโรงเรียนอุดรธานีพทิ ยาคม ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(21144) 21144 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
(21145) 21145 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนโรงเรียนสามพร้าววิทยา ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(21146) 21146 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ทาสีโรงเรียนนานกชุมวิทยาคม ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

200,000

(21147) 21147 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
(21148) 21148 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(21149) 21149 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.
อุดรธานี
(21150) 21150 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หลังคา ฝ้า เพดานโรงเรียนภูพระบาทวิทยา ต.เมืองพาน อ.บ้าน
ผือ จ.อุดรธานี
(21151) 21151 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสีโรงเรียนอุดรพัฒนาการ ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

200,000
196,000
300,000

(21152) 21152 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.
อุดรธานี
(21153) 21153 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

150,000

(21154) 21154 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

150,000

(21155) 21155 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน หลังคาโรงเรียนสพม.20 ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(21156) 21156 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วสนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(21157) 21157 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนหินโงมพิทยาคม ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
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รายการ

จานวนเงิน

(21158) 21158 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนเวียงค้าวิทยาคาร ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

150,000

(21159) 21159 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน และห้องเรียนพิเศษโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ต .หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย
จ.หนองคาย
(21160) 21160 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการคหกรรมโรงเรียนพระธาตุบงั พวนวิทยา ต.พระธาตุบงั พวน อ.เมืองหนองคาย จ.
หนองคาย
(21161) 21161 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.
หนองคาย
(21162) 21162 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
(21163) 21163 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
(21164) 21164 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนถ่อนวิทยา ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
(21165) 21165 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการอุตสาหกรรมโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม ต .โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
(21166) 21166 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนหนองนางพิทยาคม ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
(21167) 21167 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการศิลปศึกษาโรงเรียนพานพร้าว ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
(21168) 21168 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
(21169) 21169 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องนาฎศิลป์โรงเรียนโนนค้าพิทยาคม ต.ค้าแก้ว อ.โซ่พสิ ัย จ.บึงกาฬ
(21170) 21170 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
(21171) 21171 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด E-Libraryโรงเรียนบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(21172) 21172 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ต.หนองเข็ง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(21173) 21173 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการอุตสาหกรรมโรงเรียนสังคมวิทยา ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย
(21174) 21174 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนนาสวรรค์พทิ ยาคม ต.นาสวรรค์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(21175) 21175 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(21176) 21176 ปรับปรุงลานเอนกประสงค์โรงเรียนเซกา ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
(21177) 21177 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย
(21178) 21178 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงานและหอประชุมโรงเรียนหนองหิง้ พิทยา ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
(21179) 21179 ปรับซ่อมแซมห้องเรียนพิเศษโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ
(21180) 21180 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ต .น้้าจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
(21181) 21181 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนภูทอกวิทยา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
(21182) 21182 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนน้้าสวยวิทยา ต.สระ
ใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
(21183) 21183 ปรับปรุงลานสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ต.บ้าน
ต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
(21184) 21184 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
(21185) 21185 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนฝางพิทยาคม ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
(21186) 21186 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนโสกก่ามวิทยา ต.
โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
(21187) 21187 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
(21188) 21188 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนท่าดอกค้าวิทยาคม ต.ท่าดอกค้า อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
(21189) 21189 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ต .หนองยอง อ.ปาก
คาด จ.บึงกาฬ
(21190) 21190 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

200,000
150,000
95,900
200,000
150,000
150,000
200,000
150,000
200,000
150,000
150,000
150,000
300,000
150,000
200,000
200,000
150,000
200,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
200,000
150,000
200,000
150,000
150,000
200,000
150,000
150,000
300,000

หน ้าที่ 880

หน่วย : บาท

รายการ
(21191)
(21192)
(21193)
(21194)
(21195)
(21196)
(21197)
(21198)
(21199)
(21200)
(21201)
(21202)
(21203)
(21204)
(21205)
(21206)

21191 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนบุง่ คล้านคร ต.บุง่ คล้า อ.บุง่ คล้า จ.บึงกาฬ
21192 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสมสนุกพิทยาคม ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
21193 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องดนตรีนาฏศิลป์โรงเรียนเซิมพิทยาคม ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
21194 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนนาดีพทิ ยาคม ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
21195 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนปากสวยพิทยาคม ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
21196 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
21197 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการภาษาต่างประเทศโรงเรียนพรเจริญวิทยา ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
21198 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
21199 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนประชาบดีพทิ ยาคม ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
21200 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
21201 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
21202 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พทิ ยาคม ต .พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี
จ.หนองคาย
21203 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนศรีวิไลวิทยา ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
21204 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ ต.เหล่าต่างค้า อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
21205 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนโซ่พสิ ัยพิทยาคม ต.โซ่ อ.โซ่พสิ ัย จ.บึงกาฬ
21206 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ ต.หนองพันทา อ.โซ่พสิ ัย จ.บึงกาฬ

จานวนเงิน
200,000
150,000
200,000
150,000
200,000
200,000
200,000
150,000
200,000
200,000
200,000
150,000
200,000
150,000
200,000
150,000

(21207) 21207 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ต .ศรีชมภู
อ.โซ่พสิ ัย จ.บึงกาฬ
(21208) 21208 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนศรีส้าราญวิทยาคม ต.ศรีส้าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
(21209) 21209 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
(21210) 21210 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในส้านักงานโรงเรียนสพม.21 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง
หนองคาย จ.หนองคาย
(21211) 21211 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วส้านักงาน รางระบายน้้าโรงเรียนสพม.22 ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
(21212) 21212 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี ประตู หน้าต่างโรงเรียนดงหลวงวิทยา ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
(21213) 21213 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
(21214) 21214 ปรับปรุงซ่อมแซม งานประตูกระจก หน้าต่างกระจก งานฝ้าเพดานโรงเรียนรามราชพิทยาคม ต.รามราช อ.ท่าอุ
เทน จ.นครพนม
(21215) 21215 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานหลังคาโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ ต .บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร
จ.มุกดาหาร
(21216) 21216 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนพลังราษฎร์พทิ ยาสรรพ์ ต .บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

200,000

(21217) 21217 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสีโรงเรียนปลาปากวิทยา ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
(21218) 21218 ปรับปรุงซ่อมแซม งานเทพืน้ งานโครงหลังคาโรงเรียนมุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(21219) 21219 ปรับปรุงซ่อมแซม งานประตู งานฝ้าเพดาน งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนท่าจ้าปาวิทยา ต.ท่าจ้าปา อ.ท่าอุเทน จ.
นครพนม
(21220) 21220 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี งานโครงหลังคา โรงเรียนค้อวิทยาคม ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
(21221) 21221 ปรับปรุงซ่อมแซม งานผนังโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.
นครพนม
(21222) 21222 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล ต .หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม

200,000
300,000
150,000

150,000
200,000
300,000
270,300
200,000
150,000
150,000
149,700
150,000

200,000
200,000
150,000

หน ้าที่ 881

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(21223)
(21224)
(21225)
(21226)
(21227)
(21228)
(21229)
(21230)

21223 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนแวงใหญ่พทิ ยาสรรค์ ต.หนองแวง อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
21224 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม ต.ค้าอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
21225 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม
21226 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคาโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม
21227 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนดงมอนวิทยาคม ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
21228 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม
21229 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ต .บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
21230 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานประตูโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ ต.บ้านค้อ อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร

150,000
150,000
149,700
150,000
150,000
200,000
200,000
150,000

(21231)
(21232)
(21233)
(21234)

21231 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนสามผงวิทยาคม ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
21232 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ ต.ร่มเกล้า อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
21233 ปรับปรุงซ่อมแซม งานประตู งานหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนนาทมวิทยา ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
21234 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล ต .พุม่ แก อ.นาแก จ.
นครพนม
21235 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคาโรงเรียนลังกาพิทยาคม ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
21236 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
21237 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
21238 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
21239 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

150,000
150,000
200,000
100,000

(21240) 21240 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
(21241) 21241 ปรับปรุงซ่อมแซม งานฝ้าเพดาน งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวังยางวิทยาคม ต .วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม
(21242) 21242 ปรับปรุงซ่อมแซม งานฝ้าเพดาน งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานประตู หน้าต่างโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ต .นาขาม
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
(21243) 21243 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
(21244) 21244 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานฝ้าเพดาน งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม ต .บ้านผึ้ง อ.
เมืองนครพนม จ.นครพนม
(21245) 21245 ปรับปรุงซ่อมแซม งานซ่อมแซมถนนโรงเรียนวัดบึงเหล็ก ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
(21246) 21246 ปรับปรุงซ่อมแซม งานโครงสร้าง งานหลังคา งานถมดินโรงเรียนธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
(21247) 21247 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร ต .นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

149,000
150,000
150,000

(21248)
(21249)
(21250)
(21251)
(21252)

200,000
150,000
150,000
150,000
150,000

(21235)
(21236)
(21237)
(21238)
(21239)

21248 ปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม
21249 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
21250 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา งานโครงสร้างโรงเรียนหนองซนพิทยาคม ต .หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
21251 ปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
21252 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานฝ้าเพดานโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม ต .บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.
นครพนม
(21253) 21253 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม
(21254) 21254 ปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมแซมถนนโรงเรียนนวมินทราชูทศิ อีสาน ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(21255) 21255 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสี งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานประตูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.
มุกดาหาร

150,000
150,000
200,000
150,000
200,000

150,000
200,000
150,000
200,000
150,000

200,000
200,000
150,000

หน ้าที่ 882

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(21256) 21256 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานประตูโรงเรียนศรีบวั บานวิทยาคม ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม
จ.นครพนม
(21257) 21257 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหน้าต่าง โรงเรียนพะทายพิทยาคม ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
(21258) 21258 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปรับพืน้ โรงเรียนค้าชะอีพทิ ยาคม ต.ค้าชะอี อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
(21259) 21259 ปรับปรุงซ่อมแซม งานประตู หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
(21260) 21260 ปรับปรุงซ่อมแซม งานฝ้าเพดาน งานผนังโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(21261) 21261 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
(21262) 21262 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนค้าชะอีวิทยาคาร ต.น้้าเทีย่ ง อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
(21263) 21263 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม ต .นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
(21264) 21264 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
(21265) 21265 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานทาสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนค้าเตยอุปถัมภ์ ต.ค้าเตย อ.เมืองนครพนม
จ.นครพนม
(21266) 21266 ปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมแซมรั้วโรงเรียน และป้ายโรงเรียนโรงเรียนหนองโพธิ์พทิ ยาคม ต.หนองโพธิ์ อ.วังยาง จ.
นครพนม
(21267) 21267 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.
มุกดาหาร
(21268) 21268 ปรับปรุงซ่อมแซม งานผนัง งานฝ้าเพดานโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
(21269) 21269 ปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมแซมรางระบายน้้าโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
(21270) 21270 ปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมแซมรางระบายน้้า ซ่อมแซมถนนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ต .ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.
นครพนม
(21271) 21271 ปรับปรุงซ่อมแซม งานฝ้าเพดาน งานทาสี โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.
มุกดาหาร
(21272) 21272 ปรับปรุงซ่อมแซม งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานผนังโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
(21273) 21273 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานทาสี งานหลังคาโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.
นครพนม
(21274) 21274 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนอุเทนพัฒนา ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
(21275) 21275 ปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมแซมถนนโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พฒ
ั นา ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
(21276) 21276 ปรับปรุงซ่อมแซม งานห้องเรียน ฝ้าเพดาน งานไฟฟ้าโรงเรียนค้าสร้อยพิทยาสรรค์ ต.นากอก อ.นิคมค้าสร้อย จ.
มุกดาหาร
(21277) 21277 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ งานประตู หน้าต่างโรงเรียนเชียงยืนวิทยา ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
(21278) 21278 ปรับปรุงซ่อมแซม งานฝ้าเพดาน งานไฟฟ้าโรงเรียนนาแกพิทยาคม ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม
(21279) 21279 ปรับปรุงซ่อมแซม งานซ่อมแซมรั้ว งานทาสีโรงเรียนดอนตาลวิทยา ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
(21280) 21280 ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนโชคชัยวิทยา ต.โชคชัย อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร

200,000

(21281) 21281 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนอุดมวิทย์ ต.นาอุดม อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
(21282) 21282 ปรับปรุงซ่อมแซม งานเหล็ก งานทาสีโรงเรียนผาเทิบวิทยา ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
(21283) 21283 ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนค้าป่าหลายสรรพวิทย์ ต.ค้าป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

150,000
150,000
150,000

(21284) 21284 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนค้าบกวิทยาคาร ต.ค้าบก อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
(21285) 21285 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนนาค้าราษฎร์รังสรรค์ ต.นาค้า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
(21286) 21286 ปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมแซมถนนโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

150,000
150,000
150,000

200,000
150,000
150,000
200,000
150,000
200,000
150,000
200,000
200,000
150,000
200,000
200,000
300,000
200,000
200,000
150,000
150,000
200,000
200,000
200,000
150,000
200,000
200,000
150,000

หน ้าที่ 883

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(21287) 21287 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนเหล่าประชาอุทศิ ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร
(21288) 21288 ปรับปรุงซ่อมแซม งานถมดิน ปรับพืน้ ทีโ่ รงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
(21289) 21289 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(21290) 21290 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ต .ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร

150,000
150,000
200,000

(21291) 21291 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร
(21292) 21292 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานทาสีโรงเรียนนิคมน้้าอูนเจริญวิทยา ต.หนองปลิง อ.นิคมน้้า
อูน จ.สกลนคร
(21293) 21293 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานผนัง งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ต .ม่วง อ.
บ้านม่วง จ.สกลนคร
(21294) 21294 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานทาสีโรงเรียนค้าตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ต.ค้าตากล้า อ.
ค้าตากล้า จ.สกลนคร
(21295) 21295 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานผนัง งานประตู -หน้าต่าง งานพืน้ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
(21296) 21296 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.
สกลนคร
(21297) 21297 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
(21298) 21298 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานทาสีโรงเรียนส่องดาววิทยาคม ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.
สกลนคร
(21299) 21299 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานทาสีโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร
(21300) 21300 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานทาสีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
สกลนคร จ.สกลนคร
(21301) 21301 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานทาสีโรงเรียนสว่างแดนดิน ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร
(21302) 21302 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

150,000

(21303) 21303 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานรื้อถอน งานมุงหลังคาโรงเรียนอากาศอ้านวยศึกษา ต .
อากาศ อ.อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
(21304) 21304 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานรื้อถอน ประตู -หน้าต่าง งานผนัง งานพืน้ โรงเรียนวาริช
วิทยา ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
(21305) 21305 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ งานซ่อมแซมสภาพแวดร้อมและบรรยากาศภายใน
โรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ต.ขมิน้ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(21306) 21306 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคา งานผนัง งานพืน้ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ต .โคกสี
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
(21307) 21307 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคา งานผนัง งานทาสี งานพืน้ ปรับปรุงภูมิทศั น์
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

200,000

200,000

150,000
200,000
200,000
300,000
150,000
200,000
200,000
200,000
300,000
300,000
150,000

150,000
200,000
200,000
200,000

หน ้าที่ 884

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(21308) 21308 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคา งานทาสี งานสุขภัณฑ์โรงเรียนกุดเรือค้าพิทยาคาร
ต.กุดเรือค้า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
(21309) 21309 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานประตู -หน้าต่าง งานพืน้ โรงเรียนช้างมิง่ พิทยานุกูล ต.ช้างมิง่
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
(21310) 21310 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานรื้อถอน งานประตู -หน้าต่าง งานผนังโรงเรียนบ้านบัว
ราษฎร์บ้ารุง ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
(21311) 21311 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานผนัง งานประตูหน้าต่างโรงเรียนธรรมบวรวิทยา ต .ค้าบ่อ อ.
วาริชภูมิ จ.สกลนคร
(21312) 21312 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานทาสีโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร
(21313) 21313 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานประตู -หน้าต่าง งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยา
คม ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
(21314) 21314 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา ต .ท่าก้อน อ.อากาศอ้านวย จ.
สกลนคร
(21315) 21315 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์ค้านุสรณ์) ต.เจริญศิลป์ อ.
เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
(21316) 21316 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคา งานประตู -หน้าต่าง งานผนัง งานบันได โรงเรียน
มัธยมวาริชภูมิ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
(21317) 21317 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคา งานฝ้าเพดานและแผงบังแดด งานประตู -หน้าต่าง
งานสุขภัณฑ์ งานพืน้ งานรื้อถอน โรงเรียนด่านม่วงค้าพิทยาคม ต.ด่านม่วงค้า อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

200,000

(21318) 21318 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคา งานผนัง งานทาสีโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ต .
แพด อ.ค้าตากล้า จ.สกลนคร
(21319) 21319 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคา งานประตู -หน้าต่าง งานสุขภัณฑ์โรงเรียนกุดบาก
พัฒนาศึกษา ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร
(21320) 21320 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานทาสี งานผนัง งานพืน้ งานสุขภัณฑ์ งานกระจก งาน
สุขาภิบาล โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
(21321) 21321 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนภูริทตั ต์วิทยา ต .นาใน อ.พรรณานิคม
จ.สกลนคร
(21322) 21322 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคา งานรื้อถอนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ต .ธาตุเชิง
ชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(21323) 21323 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานประตู -หน้าต่าง งานผนังโรงเรียนแวงพิทยาคม ต.แวง อ.
สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
(21324) 21324 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานรื้อถอน งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานประตู -หน้าต่าง
งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(21325) 21325 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ง่ านหลังคา งานรื้อถอนโรงเรียนโพนงามศึกษา ต .โพนงาม อ.
อากาศอ้านวย จ.สกลนคร
(21326) 21326 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนค้าเพิม่ พิทยา ต .โคกภู อ.ภูพาน จ.
สกลนคร
(21327) 21327 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนหนองแวงวิทยา ต .หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.
สกลนคร

150,000

150,000
150,000
200,000
200,000
150,000
150,000
200,000
200,000
150,000

200,000
200,000
150,000
200,000
200,000
150,000
200,000
200,000
150,000

หน ้าที่ 885

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(21328) 21328 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร
จ.สกลนคร
(21329) 21329 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนล้าปลาหางวิทยา ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร

300,000

(21330) 21330 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึง่ บารมี ต .สร้างค้อ อ.ภูพาน
จ.สกลนคร
(21331) 21331 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานผนัง งานประตู -หน้าต่าง งานผนัง งานทาสี งานพืน้
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
(21332) 21332 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานพืน้ งานสุขภัณฑ์ งานเดินท่อน้้าดี
งานเดินท่อน้้าโสโครกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงครองรา ต.พังขว้าง อ.เมือง
สกลนคร จ.สกลนคร

150,000

(21333) 21333 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนร่มเกล้า ต .ตองโขบ อ.
โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
(21334) 21334 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ งานสุขภัณฑ์โรงเรียนโพนพิทยาคม ต .บ้านโพน อ.โพน
นาแก้ว จ.สกลนคร
(21335) 21335 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สนาม รั้ว และอื่นๆ (สภาพแวดล้อมและบรรยากาศฯ)โรงเรียนสพม.23 ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(21336) 21336 ปรับปรุงภูมิทศั น์ภายในบริเวณโรงเรียน : (ปรับปรุงถนนทางเดิน)
- คอนกรีตบล็อคซีเมนต์ 445 ตร.ม.
- ทราบหยาบ 3 ลบ.ม.โรงเรียนกมลาไสย ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

200,000

(21337) 21337 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
-ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องเรียน 320 ตร.ม. (5 ห้อง)โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
(21338) 21338 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั่วคราว :
เปลี่ยนฝ้าเพดาน ผนัง ประตู หน้าต่าง ระบบไฟฟ้า ปูพ้ นื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนค้าม่วง ต.ทุง่ คลอง อ.ค้าม่วง จ.
กาฬสินธุ์

150,000

(21339) 21339 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเบ็ดเสร็จ ข.
- งานฝ้าเพดาน เหล็กดัดหน้าต่าง
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอาคารชั่วคราว ห้องสมุด
- งานฝ้าเพดานโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

150,000

(21340) 21340 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ล : ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ 300 ตร.ม.โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ต.หลัก
เหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
(21341) 21341 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 306 ล : เปลี่ยนประตูเหล็กม้วน ,ประตูไม้ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม ต.โนนสูง อ.
ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
(21342) 21342 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกึ่งถาวร : ปูพ้ นื้ กระเบือ้ งเคลือบ, ทาสี เปลี่ยนประตู, หน้าต่าง โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม
ต.ค้าเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
(21343) 21343 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนศึกษา : งานฝ้าเพดาน, ระบบไฟฟ้า, ทาสีโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม ต.โนนศิลา
อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
(21344) 21344 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและพืน้ โรงฝึกพลศึกษาโรงเรียนกาฬสินธุ์พทิ ยาสรรพ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000

(21345) 21345 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดทรุดโทรมโรงเรียนกุฉินารายณ์ ต.บัวขาว
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

200,000

150,000

200,000
150,000

150,000
300,000
200,000

200,000

150,000
150,000
150,000
300,000

หน ้าที่ 886

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(21346) 21346 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าห้องส้วม อาคาร 216 ลโรงเรียนแก่งนาจารย์พทิ ยาคม ต.นาจารย์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.
กาฬสินธุ์
(21347) 21347 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (อาคารหอพักนักเรียน)โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
(21348) 21348 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.
กาฬสินธุ์
(21349) 21349 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนค้าเจริญวิทยาคม ต.ค้าใหญ่ อ.ห้วยเม็ก
จ.กาฬสินธุ์
(21350) 21350 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนโคกศรีเมือง ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
(21351) 21351 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ล ปรับปรุง 46โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

150,000

(21352) 21352 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จ้านวน 2 หลังโรงเรียนจ้าปาหลวงวิทยาคม ต.นาจ้าปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
(21353) 21353 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนดอนจานวิทยาคม ต.ดอนจาน อ.ดอน
จาน จ.กาฬสินธุ์
(21354) 21354 ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.
กาฬสินธุ์
(21355) 21355 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.2/28:เปลี่ยนประตู
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ล เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท
จ.กาฬสินธุ์

150,000
200,000

(21356) 21356 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ก : ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.
กาฬสินธุ์
(21357) 21357 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์และห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนนาไคร้พทิ ยาสรรพ์ ต .กุดหว้า อ.
กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
(21358) 21358 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารหอประชุม 100/27 โรงเรียนนามนพิทยาคม ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.
กาฬสินธุ์
(21359) 21359 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น : ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนนามะเขือพัฒน
ศึกษา ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
(21360) 21360 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล ปรับปรุงกรมสามัญ : เปลี่ยนโถสุขภัณฑ์, ปรับปรุงคารเรียนชั่วคราว :
ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
(21361) 21361 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ : เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา ประตู หน้าต่างโรงเรียนโนนค้าวิทยา
ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
(21362) 21362 ปร่้บปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพฒ
ั นา ต.บ่อแก้ว อ.นา
คู จ.กาฬสินธุ์
(21363) 21363 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนบัวสามัคคีพทิ ยาสรรพ์ ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
(21364) 21364 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนาคูพฒ
ั นา(กรป.กลางอุปถัมภ์) ต.
นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
(21365) 21365 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ก ทาสีภายนอกอาคารเรียนโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา ต.หมูม่น อ.สมเด็จ
จ.กาฬสินธุ์
(21366) 21366 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น : ปูพนื้ ก่รเบือ้ งเคลือบ ทาสีโรงเรียนพุทโธภาวนา
ประชาสรรค์ ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
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(21367) 21367 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 318 ล :ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร ต.หนองแปน อ.
กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
(21368) 21368 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม ต .มหาไชย อ.สมเด็จ
จ.กาฬสินธุ์
(21369) 21369 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้งอื่นโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ ต.ดงมูล อ.หนองกุง
ศรี จ.กาฬสินธุ์
(21370) 21370 ปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทศั น์ภายในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

150,000

(21371) 21371 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ข โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

100,000

(21372) 21372 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ต .ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.
กาฬสินธุ์
(21373) 21373 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 324ลโรงเรียนร่องค้า ต.ร่องค้า อ.ร่องค้า จ.กาฬสินธุ์
(21374) 21374 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวังมนวิทยาคาร ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.
กาฬสินธุ์
(21375) 21375 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น :เปลี่ยนหลังคาห้องสมุด ซ่อมแซมบ้านพักครู
อาคารเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
(21376) 21376 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ก:ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.
กาฬสินธุ์
(21377) 21377 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ ต.สามขา อ.กุฉิ
นารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
(21378) 21378 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทีจ่ อดรถนักเรียนโรงเรียนสามชัย ต.ส้าราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
(21379) 21379 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 318ล (ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ )โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ต.หนองกุง
ศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
(21380) 21380 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเบ็ดเสร็จ ก : เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนหนองบัวไชยวาร
พิทยาสรรพ์ ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
(21381) 21381 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน:เปลี่ยนหลังเมทัลชีสโรงเรียนหนองสอพิทยาคม ต.ล้าปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.
กาฬสินธุ์
(21382) 21382 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ต .นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
(21383) 21383 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.
กาฬสินธุ์
(21384) 21384 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 108ล : ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม ต.เหล่ากลาง อ.
ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
(21385) 21385 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ ต.เชียงเครือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
(21386) 21386 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว่โรงเรียนโรงเรียนอนุกูลนารี ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
(21387) 21387 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.
กาฬสินธุ์
(21388) 21388 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารโรงฝึกงานโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
(21389) 21389 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216ล:ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ 325 ตร.ม.โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ ต.ผาเสวย
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
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(21390) 21390 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน : ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ 674 ตร.ม.โรงเรียนสพม.24 ต.โพนทอง อ.เมือง
กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
(21391) 21391 อาคาร 324 ล/55-ก งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
(21392) 21392 ปรับปรุงซ่อมแซมลานเอนกประสงค์โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
(21393) 21393 หอประชุม งานซ่อมแซมประตูหอประชุมโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
(21394) 21394 อาคารคหกรรม-อุตสาหกรรม,อาคารพยาบาล งานปูกระเบือ้ ง ซ่อมซอมฐานหน้าเสาธงชาติ โรงเรียนหนองนาค้า
วิทยาคม ต.บ้านโคก อ.หนองนาค้า จ.ขอนแก่น
(21395) 21395 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ งานฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า ทาสี เปลี่ยนบานประตู หน้าต่าง
ห้องสมุด งานฝ้าเพดานโรงเรียนหนองขามพิทยาคม ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
(21396) 21396 อาคาร 216 ค งานปูพนื้ กระเบือ้ ง, งานปรับปรุงห้องน้้า
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ งานซ่อมบานเลื่อน ซ่อมลูกฟูกอลูมิเนียมฯ
หอประชุม งานพืน้ ปาเก้ , หลังคาโรงเรียนจระเข้วิทยายน ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

300,000

(21397) 21397 อาคาร 216 ล งานทาสีอาคารโรงเรียนนาจานศึกษา ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
(21398) 21398 อาคารเรียนถาวร แบบ ก งานหลังคา,เพดาน, งานปูพนื้ กระเบือ้ ง ห้องโสตทัศนศึกษา งานหลังคา,เพดาน ผนัง
หน้าต่าง, งานสีโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา ต.พังทุย อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
(21399) 21399 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ,ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ,ห้องสมุด โรงเรียนสีหราชเดโชชัย ต.ศิลา อ.
เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
(21400) 21400 บ้านพักครู งานหลังคา,โครงสร้างโรงเรียนท่านางแนววิทยายน ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
(21401) 21401 อาคารเรียน 316 ล งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
(21402) 21402 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
(21403) 21403 อาคารเรียนกึ่งถาวร งานปูพนื้ กระเบือ้ ง,งานสี,ฝาผนังก่อบล๊อคโรงเรียนยางค้าพิทยาคม ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.
ขอนแก่น
(21404) 21404 อาคารเรียน 216 ล งานหลังคา ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนทุง่ ใหญ่รัตนศึกษา ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.
ขอนแก่น
(21405) 21405 อาคารเรียน 108 ล งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
(21406) 21406 อาคารเรียนแบบ 216 ค ,CS217 งานหลังคาบันไดอาคารเรียนโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.
ขอนแก่น
(21407) 21407 ปรับปรุงโรงจอดรถจักรยานยนต์โรงเรียนฝางวิทยายน ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
(21408) 21408 ลานอเนกประสงค์ งานปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบัวใหญ่พทิ ยาคม ต.บัวใหญ่ อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
(21409) 21409 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมแบบ 100/27 งานเปลี่ยนประตูเหล็กม้วนเคลือบระบบมือดึงแบบทึบโรงเรียนบ้าน
ไผ่พทิ ยาคม ต.หนองน้้าใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
(21410) 21410 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบชั้นเดียว (สร้างเอง) งานปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา ต.ส้าโรง อ.
หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
(21411) 21411 อาคารฝึกงานคหกรรม งานหลังคา อาคารฝึกงานแบบ 102/27 งานหลังคาโรงเรียนหนองเรือวิทยา ต.หนองเรือ
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
(21412) 21412 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
(21413) 21413 บ้านพักครู แบบ 205 งานหลังคา,ฝ้าเพดาน,งานผนัง,งานประตู,งานสุขภัณฑ์,งานสี,งานไฟฟ้า,งานพืน้ ,งานรื้อถอน
โรงเรียนภูผาม่าน ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
(21414) 21414 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
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(21415) 21415 อาคารแบบ 216 ล งานปูพนื้ กระเบือ้ ง, อาคารกึ่งถาวร งานปูพนื้ กระเบือ้ ง บ้านพักครูชาย งานปูพนื้ กระเบือ้ ง
บ้านพักครูหญิง งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนซ้ายางวิทยายน ต .ซ้ายาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
(21416) 21416 อาคารแบบ 216 ปรับปรุง 46 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.
ขอนแก่น
(21417) 21417 อาคารแบบ 216 ล งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ต .หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

150,000

(21418) 21418 อาคารเรียนกึ่งถาวร งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา ต.ยางค้า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
(21419) 21419 ห้องปฏิบตั ิการ (ฟิสิกส์, สังคมศึกษา) งานปูพนื้ กระเบือ้ ง หอประชุมอเนกประสงค์ งานติดตั้งลูกหมุนระบาย
อากาศหลังคาโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
(21420) 21420 อาคารเรียนแบบ 216 ค งานเปลี่ยนผนังห้องเรียน ประตู หน้าต่าง ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนอุบลรัตน์พทิ ยาคม ต .
เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
(21421) 21421 ห้องส้วมแบบ 6 ที่ งานหลังคา, ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนโคกสีพทิ ยาสรรพ์ ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
(21422) 21422 ห้องน้้า-ห้องส้วมนักเรียนแบบ 6 ที่ 2 หลัง งานประตู,งานปูพนื้ กระเบือ้ ง,งานสุขภัณฑ์, งานสีโรงเรียนเหล่าใหญ่
นาข่าวิทยาคม ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
(21423) 21423 อาคารแบบ 216 ล งานเปลี่ยนพืน้ ไม้, บานหน้าต่าง,ประตู
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนมัญจาศึกษา ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
(21424) 21424 ระบบไฟฟ้าอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวรโรงเรียนผาขามวิทยายน ต.บริบรู ณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
(21425) 21425 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนขามแก่นนคร ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
(21426) 21426 ทาสีรั้วโรงเรียนโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
(21427) 21427 อาคาร 216 ล งานหลังคาโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
(21428) 21428 อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก ข ค งานปูพนื้ กระเบือ้ ง,หลังคา,ผนัง,ประตูหน้าต่าง,ถมดินโรงเรียนขัวเรียงศึกษา ต.
ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
(21429) 21429 อาคารเรียนแบบ 216 ล (ปรับปรุง 29) งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนนครขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น
(21430) 21430 อาคารเรียน ก ข ค งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ ต .โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น
(21431) 21431 อาคารเรียน คสล.แบบ 324 ล งานหลังคาโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา ต.ส้าราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
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(21432) 21432 ปรับปรุงผิวจราจรภายในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนน้้าพองศึกษา ต.วังชัย อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
(21433) 21433 ห้องน้้า-ห้องส้วม ชาย 6 ที่ งานอุปกรณ์หอ้ งน้้า, งานสี
ห้องน้้า-ห้องส้วมชาย -หญิง 6 ที่ งานอุปกรณ์หอ้ งน้้า,ปูพนื้ กระเบือ้ ง ห้องน้้า -ห้องส้วมหญิง 6 ที่ งานประตู,
อุปกรณ์หอ้ งน้้า,ปูพนื้ กระเบือ้ ง,งานสี โรงฝึกงานอุสาหกรรม งานหลังคาโรงเรียนสาวะถีพทิ ยาสรรพ์ ต.สาวะถี อ.
เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
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(21434) 21434 บ้านพักครู งานประตูหน้าต่าง,งานพืน้ บ้านพักนักเรียน งานหลังคาโรงเรียนค้าแคนวิทยาคม ต.ค้าแคน อ.มัญจา
คีรี จ.ขอนแก่น
(21435) 21435 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
(21436) 21436 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการฟิสิกส์ งานโครงสร้าง,งานทาสี,ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนดงมันพิทยาคม ต.สะอาด
อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
(21437) 21437 อาคาร 208 (2523) งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล ต.ค้าม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
(21438) 21438 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
(21439) 21439 บ้านพักครูแบบ 207 และแบบ 203/27 งานประตูหน้าต่าง
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน รั้ว รางระบายน้้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
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รายการ

จานวนเงิน

(21440) 21440 อาคาร 216 ล (ปรับปรุง 29) งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
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(21441) 21441 อาคารเรียนแบบ 216 ล งานปูพนื้ กระเบือ้ ง,บานประตูหน้าต่างโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย
จ.ขอนแก่น
(21442) 21442 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
(21443) 21443 อาคารแบบ 324 ล และอาคารแบบ 216 ก งานเปลี่ยนประตู วงกบ ,ทาสี,โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ต.หนอง
โก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
(21444) 21444 ปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 216 ล งานฝ้าเพดาน,ประตู,ปรับปรุงเวทีโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร ต.นา
เพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
(21445) 21445 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนชุมแพวิทยายน ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
(21446) 21446 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
(21447) 21447 ปรับปรุงห้องส้วมแบบมาตรฐาน 6 ทีน่ งั่ /27 งานปูพนื้ กระเบือ้ ง,ประตูวงกบโรงเรียนล้าน้้าพอง ต.ท่ากระเสริม อ.
น้้าพอง จ.ขอนแก่น
(21448) 21448 อาคารแบบ 216 ล (ปรับปรุง 2546) งานปูพนื้ กระเบือ้ งใต้ถุนอาคารโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม ต.ศรีสุขส้าราญ อ.
อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
(21449) 21449 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด งานหน้าต่าง,ระบบไฟฟ้าห้องเรียนโรงเรียนสันติพฒ
ั นกิจวิทยา ต.หนองปลาหมอ อ.
โนนศิลา จ.ขอนแก่น
(21450) 21450 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งานประตูหน้าต่าง,งานอุปกรณ์และสุขภัณฑ์,ประตูหอ้ งเรียน,บานประตูหอ้ งประชุม
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา ต.ม่วงหวาน อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
(21451) 21451 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องวิทยาศาสตร์ งานปูกระเบือ้ ง,ระบบประปา,
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
(21452) 21452 อาคารอุตสาหกรรม งานประตู ,ทาสี,เปลี่ยนกระดานชานอ้อยโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ต.ในเมือง อ.เมือง
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
(21453) 21453 โรงอาหารแบบสร้างเอง งานหลังคา,ทาสีโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
(21454) 21454 อาคารแบบ 318 ล งานฝ้าเพดานโรงเรียนพล ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น
(21455) 21455 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบสร้างเอง งานปูพนื้ กระเบือ้ ง,ผนังฉาบปูน,สุขภัณฑ์,ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน
งานทาสี โรงเรียนไตรคามวิทยา ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
(21456) 21456 อาคารแบบ 216 ล งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมประตูโรงเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ต.
เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
(21457) 21457 อาคารเรียนแบบ 318 (คมภ.) งานทาสี อาคารเรียนแบบ 316 ล งานทาสีโรงเรียนชุมแพศึกษา ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น
(21458) 21458 อาคารแบบ 216 ก,ค งานปรับปรุงกันสาดอาคารเรียนโรงเรียนชนบทศึกษา ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
(21459) 21459 ปรับปรุงห้องน้้าหอประชุมแบบ 100/27 งานปูพนื้ กระเบือ้ ง,อุปกรณ์สุขภัณฑ์,ประตูหน้าต่าง,ทาสีโรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน 2 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
(21460) 21460 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งานหลังคา ซ่อมแซมระบบประปาโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร ต.หนองเสาเล้า
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
(21461) 21461 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงานคหกรรม A.Hc. งานฝ้าเพดาน,ประตู,ระบบไฟฟ้า,ปูพนื้ กระเบือ้ ง,ทาสี,โรงเรียนโนน
ศิลาวิทยาคม ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
(21462) 21462 อาคาร 216 ค งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนน้้าพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ต.น้้าพอง อ.น้้าพอง จ.ขอนแก่น
(21463) 21463 อาคาร 324 ล งานปรับปรุงถนนรอบอาคารโรงเรียนบ้านไผ่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

100,000
99,200
300,000
200,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
300,000
200,000
200,000
150,000
150,000
240,500
200,000
200,000
150,000
199,500
200,000
300,000
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(21464) 21464 ปรับปรุงห้องน้้าชายแบบ 6ทีน่ งั่ งานสุขภัณฑ์ ,ทาสี,ประตูโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
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(21465) 21465 ปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณส้านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25โรงเรียนสพม.25 ต.ศิลา อ.เมือง
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
(21466) 21466 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องวิทยาศาสตร์ อาคารเบ็ดเสร็จ ก งานปูพนื้ กระเบือ้ ง ,ทาสี,โครงเก้าอี้เหล็กฉากโรงเรียนชุม
แพพิทยาคม ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
(21467) 21467 อาคารเบ็ดเสร็จ ก ข ค งานปูพนื้ กระเบือ้ ง,ฝ้าเพดาน,ทาสี,ผนัง,กระจกบานโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก ต.โพนเพ็ก อ.
มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
(21468) 21468 ปรับปรุงห้องเรียนภาษาไทย ห้องเรียนสุขศึกษา งานหน้าต่างกระจก,ทาสี,พืน้ ไม้ปาเก้โรงเรียนกัลยาณวัตร ต.ใน
เมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
(21469) 21469 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 204 และอาคารโรงฝึกงาน 102/27 งานผนัง,ปูพนื้ กระเบือ้ ง,ระบบไฟฟ้า,หน้าต่าง
ประตู,ทาสี,งานฝ้าเพดานโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
(21470) 21470 อาคารแบบเบ็ดเสร็จ ก งานปรับปรุงซ่อมแซมประตูเหล็กม้วนบานทึบ ,เหล็กดัด,ประตูเหล็กม้วนโปร่งโรงเรียนดง
บังวิทยายน ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
(21471) 21471 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศิลปะ งานประตูหน้าต่าง,ปูพนื้ กระเบือ้ ง,ทาสีโรงเรียนโนนข่าวิทยา ต.โนนข่า อ.พล จ.
ขอนแก่น
(21472) 21472 อาคารแบบ 216 (ปรับปรุง 46) งานทาสีอาคารโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.
ขอนแก่น
(21473) 21473 อาคารแบบ 216 ล และอาคารชั่วคราวแบบสร้างเอง งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนพลพัฒนศึกษา ต.หนองแวงนางเบ้า
อ.พล จ.ขอนแก่น
(21474) 21474 อาคารแบบ 216 ล ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์และห้องส้านักงาน งานปูพนื้ กระเบือ้ ง ,ประตูกระจก หน้าต่างโรงเรียน
ป่าหวายวิทยายน ต.ป่าหวายนัง่ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
(21475) 21475 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ประตูบานสวิง โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.
มหาสารคาม
(21476) 21476 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 318 ค ขูดล้างสีผนังเดิม ทาสีภายนอก ทาสีน้ามัน โรงเรียนมหาวิชานุกูล ต.แวง
น่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(21477) 21477 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหน้าต่างอะลูมิเนียม คอนกรีต เหล็กกลมโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ ต.กุดรัง
อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
(21478) 21478 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกงานวิชาชีพคหกรรมและงานช่าง เทพืน้ คอนกรีต ก่อผนังคอนกรีต ฉาบปูนเรียบ ทาสี
น้้าพลาสติกโรงเรียนยางวิทยาคม ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(21479) 21479 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ216ล ติดตั้งเหล็กดัดห้องอาเซียน ห้องคณิตศาสตร์ ห้องภาษาอังกฤษ
โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(21480) 21480 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการทางภาษา ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสีน้าอะครีลิค โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(21481) 21481 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216ค ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม จ.
มหาสารคาม
(21482) 21482 ปรับปรุงห้องน้้าภายในอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โถส้วมนัง่ ยองมีฐานราก อ่างล้างหน้า เปลี่ยนวงกบ
และประตู ทาสีน้าอะคริลิคโรงเรียนเขวาใหญ่พทิ ยาสรรค์ ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(21483) 21483 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด ผนังไม้อัดสัก โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังเพดานโรงเรียนสารคาม
พิทยาคม ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
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รายการ
(21484) 21484 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสีน้าอะคลีลิค ทาสีน้ามัน โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ต.เชียงยืน
อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
(21485) 21485 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร แบบ 216ล ปูพนื้ กระเบือ้ ง ติดตั้งประตูกรอบอลูมิเนียม คอนกรีตผสมส้าเร็จ โรงเรียน
แกด้าวิทยาคาร ต.แกด้า อ.แกด้า จ.มหาสารคาม
(21486) 21486 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องศิลปะ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ฝ้ายิปซั่มบอร์ด โรงเรียนนาภูพทิ ยาคม ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.
มหาสารคาม
(21487) 21487 ปรัปบรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนูปกรณ์ ฝ้ายิปซั่มบอร์ด ผนังไม้กรุลามิเนต ทาสีน้าอะครีลิค เปลี่ยนระบบไฟฟ้า
โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
(21488) 21488 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216 ก ซ่อมพืน้ ไม้ปาเก้ เปลี่ยนประตู ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนโกสุม
วิทยาสรรค์ ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(21489) 21489 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสีน้าอะคริลิค โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล ต.
โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(21490) 21490 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยรประตูเหล็กม้วน ติดตั้งเหล็กดัด คร่าวอลูมิเนียมทีบาร์ ทาสี
โรงเรียนมิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.แกด้า จ.มหาสารคาม
(21491) 21491 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เปลี่ยนระบบไฟฟ้า โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ต.ดงบัง อ.
นาดูน จ.มหาสารคาม
(21492) 21492 เปลี่ยนแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนกันทรวิชัย ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
(21493) 21493 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ล หลังคาทรงไทย ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ทาสีน้าพลาสติกโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(21494) 21494 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216ค ขัดพืน้ หินอ่อน
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
(21495) 21495 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบเบ็ดเสร็จ ข ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ต.โนนแดง
อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(21496) 21496 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน คอนกรีต ผนังคอนกรีตบล๊อก ประตูอลูมิเนียมบานสวิง ระบไฟฟ้า โรงเรียน
มัธยมยางสีสุราช ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
(21497) 21497 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร 100/27 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ ต.วังยาว อ.โกสุม
พิสัย จ.มหาสารคาม
(21498) 21498 ปรับปรุงโรงอาหาร แบบ 100/27 ทาสีพลาสติก สีกันเปือ้ น โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม
(21499) 21499 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 418 ค ระบบไฟฟ้า ทาสีน้าอะคริลิค ขูดล้างสีผนังโรงเรียนผดุงนารี ต.ตลาด
อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(21500) 21500 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ CS217B เปลี่ยนประตูอะลูมิเนียมบานสวิง เปลี่ยนหน้าต่างอะลูมิเนียมบาน
เลื่อน ทาสีน้าอะคริลิคโรงเรียนบรบือ ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(21501) 21501 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ทาสีน้าพลาสติก ทาสีน้ามัน เปลี่ยนหลอดไฟโรงเรียนบรบือวิทยาคาร ต.หนองสิม
อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(21502) 21502 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216ค จ้านวน 2 หลัง ทาสีภายนอกโรงเรียนวาปีปทุม ต.หนองแสง อ.วาปี
ปทุม จ.มหาสารคาม
(21503) 21503 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
(21504) 21504 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนประชาพัฒนา ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
(21505) 21505 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ พืน้ ผิวหินขัด โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
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รายการ
(21506) 21506 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร ต.ก้าพี้ อ.บรบือ จ.
มหาสารคาม
(21507) 21507 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนโนนราษีวิทยา ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.
มหาสารคาม
(21508) 21508 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี แปหลังคาส้าเร็จรูป เชิงชายไม้ส้าเร็จรูป ฝ้ายิปซั่มบอร์ด
ทาสีน้าอะครีลิคโรงเรียนนาโพธิ์พทิ ยาสรรพ์ ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
(21509) 21509 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ โครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคา Metal sheet เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียน
พยัคฆภูมิวิทยาคาร ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
(21510) 21510 ปรับปรุงภูมิทศั น์ภายในส้านักงาโรงเรียนสพม.26 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(21511) 21511 อาคารเรียนแบบ 216 ล.,ค. กระเบือ้ งพืน้ ทาสี โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(21512) 21512 อาคารเรียนและอาคารประกอบ หลังคา ผนัง หน้าต่ง สุขภัณฑ์หอ้ งน้้า ทาสี โรงเรียนทุง่ หลวงพลับพลาไชย ต.ทุง่
หลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(21513) 21513 ห้องน้้าห้องส้วมนักเรียน พืน้ หินขัด พืน้ กระเบือ้ ง ประตู สุขภัณฑ์หอ้ งน้้า โรงเรียนเชียงขัวญพิทยาคม ต.เชียงขวัญ
อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
(21514) 21514 อาคารหอประชุมแบบ 005/27 พืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนหัวโทนวิทยา ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(21515) 21515 ซ่อมแซมถนนในโรงเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(21516) 21516 อาคารเรียนแบบ 216ล. กระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ต.รอบเมือง อ.หนองพอก
จ.ร้อยเอ็ด
(21517) 21517 อาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ กระเบือ้ ง ผนังกระจกอลูมิเนียม พร้อมปรับปรุงภูมิทศั น์ ถมดินปรับระดับ
โรงเรียนน้้าใสวรวิทย์ ต.กุดน้้าใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(21518) 21518 ปรับปรุงภูมิทศั น์ ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล็อกโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(21519) 21519 อาคารเรียนและอาคารประกอบ พืน้ หินขัด โรงเรียนขัติยะวงษา ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(21520) 21520 ปรับปรุงห้องกิจกรรมนักเรียน ประตูกระจก หน้าต่าง ทาสี โรงเรียนทรายทองวิทยา ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.
ร้อยเอ็ด
(21521) 21521 อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก พืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(21522) 21522 อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก,ข,ค และ 108 ล หน้าต่างกระจกเลื่อน ทาสีโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม ต.ท่าม่วง อ.
เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(21523) 21523 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(21524) 21524 อาคารเรียนแบบ 316 ล พืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.
ร้อยเอ็ด
(21525) 21525 อาคารเรียนแบบ 216 ล พืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
(21526) 21526 ซ่อมแซมสนามบาสเกตบอล พืน้ คสล.โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม ต.เทอดไทย อ.ทุง่ เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
(21527) 21527 อาคารหอประชุมแบบ 100/27 ประตูเหล็กม้วน ไฟฟ้าโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.
ร้อยเอ็ด
(21528) 21528 อาคารเรียนและอาคารประกอบ หลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี ระบบน้้าเสียห้องน้้า ประตูหอ้ งน้้า ประตูเหล็ก หน่าต่าง
กระจกเลื่อนโรงเรียนธงธานี ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(21529) 21529 อาคารโรงอาหาร โครงเหล็กหลังคา วัสดุมุง พืน้ คสลโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.
ร้อยเอ็ด
(21530) 21530 อาคารเรียนแบบ 424 ล (พิเศษ) พืน้ กระเบือ้ ง สุขภัณฑ์หอ้ งน้้า วัสดุมุงหลังคาโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พฒ
ั นา
วิทยา ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
(21531) 21531 ซ่อมแซมหลังคาทางเดินเชื่อมอาคารโรงเรียนโพนทองวิทยายน ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
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รายการ

จานวนเงิน

(21532) 21532 ซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(21533) 21533 อาคารเรียนอาคารประกอบ พืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนหนองหมืน่ ถ่านวิทยา ต.หนองหมืน่ ถ่าน อ.อาจสามารถ จ.
ร้อยเอ็ด
(21534) 21534 ซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(21535) 21535 ปรับปรุงภูมิทศั น์ ซ่อมแซมถนน คสล. ระบบห้องน้้าโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ต.จังหาร อ.จังหาร จ.
ร้อยเอ็ด
(21536) 21536 อาคารหอประชุม 101/27 ทาสีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(21537) 21537 อาคารเรียนกึ่งถาวร พืน้ กระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่างอลูมิเนียม ไฟฟ้า ทาสี โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี
ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
(21538) 21538 ปรับปรุงห้องโสต,พยาบาล ประดู หน้าต่าง ผนัง ทาสี โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.
ร้อยเอ็ด
(21539) 21539 ห้องปฏิบตั ิการคอมฯ ประตู รื้อย้ายระบบคอมฯโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.
ร้อยเอ็ด
(21540) 21540 ห้องศิลป์ดนตรี พืน้ กระเบือ้ ง ประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ทาสี โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ต.เชียงใหม่ อ.
โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
(21541) 21541 ห้องศิลป์ดนตรี พืน้ กระเบือ้ ง ว่อมแซมรั้วหอพักนักเรียน โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

150,000
200,000

(21542) 21542 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(21543) 21543 อาคารเรียนกึ่งถาวร ซ่อมหลังคาและวัสดุมุงหลังคาโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

150,000
150,000

(21544) 21544 โรงอาหาร 300 ทีน่ งั่ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ต.ขามเบีย้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
(21545) 21545 ห้องศิลป์ดนตรี เลี่ยนวัสดุมุงหลังคาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
(21546) 21546 ห้องน้้าส้วมนักเรียน โครงหลัง วัสดุมุง พืน้ กระเบือ้ ง สุขภัณฑ์หอ้ งน้้า ทาสี โรงเรียนหินกองวิทยาคาร ต.หินกอง
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(21547) 21547 อาคารเรียนและอาคารประกอบ พืน้ กระเบือ้ ง ผนังกันห้องโรงเรียนเมยวดีพทิ ยาคม ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.
ร้อยเอ็ด
(21548) 21548 อาคารโรงฝึกงาน ประตู หน้างต่างกระจกอลูมิเนียมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
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(21549) 21549 อาคารแบบเบ็ดเสร็จ ก และสิ่งก่อสร้างประกอบ โครงหลังคา วัสดุมุง ซ่อมพืน้ คสล.โรงเรียนเหล่าหลวงประชา
นุสรณ์ ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(21550) 21550 อาคารแบบเบ็ดเสร็จ ก กระดานด้า พืน้ กระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน ไฟฟ้า สุขภัณฑ์หอ้ งน้้า โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ
ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(21551) 21551 อาคารเรียนแบบ 216 ล. ประตู หน้าต่าง ผนังกั้นห้อง กระจกอลูมิเนียม ทาสีโรงเรียนผาน้้าทิพย์วิทยา ต.ผาน้้า
ย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
(21552) 21552 อาคารเรียนแบบ CS 208 ประตู หน้าต่างกระจกอลูมิเนียม ทาสีโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม ต.โคกล่าม อ.จตุร
พักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
(21553) 21553 อาคารเรียนอาคารประกอบ พืน้ กระเบือ้ ง ประตู หน้าต่าง เหล็กดัด ทาสี สุขภัณฑ์หอ้ งน้้านักเรียน โรงเรียน
พลับพลาวิทยาคม ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
(21554) 21554 อาคารเรียน อาคารประกอบ ผนังกั้นห้อง ประตูกระจกอลูมิเนียม หน้าต่างบานเกล็ด ไฟฟ้า ทาส่ โรงเรียนสตรี
ศึกษา ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(21555) 21555 ปรับปรุงภูมิทศั น์ ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล็อกโรงเรียนขวาววิทยาคาร ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
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จานวนเงิน

(21556) 21556 อาคารเรียนแบบ 216 ก ระบบไฟฟ้าโรงเรียนอาจสามารถวิทยา ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
(21557) 21557 ปรับปรุงภูมิทศั น์ อาคารสวนพฤกษศาสตร์ หน้าต่างอลูมิเนียม ระบบไฟฟ้า พืน้ กระเบือ้ งโรงเรียนปทุมรัตต์
พิทยาคม ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
(21558) 21558 บ้านพักครู พืน้ ไม้ หลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี โรงเรียนค้านาดีพทิ ยาคม ต.ค้านาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
(21559) 21559 อาคารเรียน กระเบือ้ ง ประตู โถส้วม กระจกเงา อาคาเรียน 108ล สุขภัณฑ์หอ้ งน้้า ส้วมนักเรียน หลังคาเหล็ก
กระเบือ้ ง สีน้า สีน้ามันโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
(21560) 21560 ห้องน้้า หลังคากระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน ทาสีฝ้า เทพืน้ คอนกรีต กระเบือ้ ง ก่ออิฐบล็อค ฉาบ ปูกระเบือ้ ง ทาสี ประตู
ไม้อัด, PVC กระจก โถส้วม อ่างล้างหน้า โคมไฟ เดินท่อน้้า โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.
ร้อยเอ็ด

200,000
200,000

(21561) 21561 "อาคารเรียนอาคารประกอบ กระเบือ้ งพืน้
ตาข่ายช่องลมกันนก"โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
(21562) 21562 ห้องคอมพิวเตอร์ กระจก ประตูกระจก ห้องประกันคุณภาพ กระจก ประตูกระจก เวทียิปซั่ม เวทีไม้ ผ้าม่านเวที
โรงเรียนสตรีศึกษา 2 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(21563) 21563 ห้องคอมพิวเตอร์ กระเบือ้ ง ก่ออิฐ หน้าต่าง ประตู ทาสี โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน
จ.ร้อยเอ็ด
(21564) 21564 "อาคารเรียนอาคารประกอบ ฝ้าเพดาน ประตู บ้านพักครู
หลังคา ฝ้าเพดาน ผนัง กระเบือ้ งพืน้ ห้องน้้า พืน้ สุขภัณฑ์ประกอบ ทาสีอาคาร ระบบไฟฟ้า "โรงเรียนสุวรรณภูมิ
พิทยไพศาล ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

200,000

(21565) 21565 ศูนย์เรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา พืน้ คสล ประตู หน้าต่าง กระจกบานเลื่อน ฝ้าเพดาน ทาสี ระบบไฟฟ้า โรงเรียน
พลาญชัยพิทยาคม ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(21566) 21566 ซ่อมแซมถนน คสลโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
(21567) 21567 ห้องประชุม ผนังคาน เสาฝ้า ชักโครก ประตู คอนกรีต โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.
ร้อยเอ็ด
(21568) 21568 ระบบไฟฟ้าในอาคารโรงเรียนเสลภูมิ ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(21569) 21569 เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนพยาบาลโรงเรียนเสลภูมิพทิ ยาคม ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(21570) 21570 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ล(ปรับปรุง 29)โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

200,000

(21571) 21571 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ลโรงเรียนกันทรารมณ์ ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
(21572) 21572 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบโรงเรียนทุง่ สิมวิทยาคม ต.โคกจาน อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะ
เกษ
(21573) 21573 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ต.เขิน อ.น้้าเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
(21574) 21574 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมโรงเรียนสวายพิทยาคม ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
(21575) 21575 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนน้้าค้าวิทยา ต.น้้าค้า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
(21576) 21576 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนกู่จานวิทยาคม ต.กู่จาน อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(21577) 21577 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนปรางค์กู่
ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
(21578) 21578 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(21579) 21579 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม 100/27โรงเรียนนครศรีล้าดวนวิทยา ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
(21580) 21580 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
(21581) 21581 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ ต.โพนทัน
อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

300,000
150,000

150,000
150,000
150,000

150,000
150,000
300,000

150,000
100,000
200,000
300,000
200,000

200,000
150,000
149,500
149,900
200,000
150,000
200,000
200,000
150,000

หน ้าที่ 896

หน่วย : บาท

รายการ
(21582)
(21583)
(21584)
(21585)
(21586)
(21587)

จานวนเงิน

21582 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
21583 ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ต.คูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
21584 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 108 ล โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
21585 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
21586 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 314ลโรงเรียนพยุหว์ ิทยา ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
21587 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม ต .ไผ่
อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
21588 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
21589 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
21590 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล่อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนละลมวิทยา ต.ละลม
อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
21591 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

200,000
150,000
150,000
200,000
199,500
150,000

21592 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนหนองคูวิทยา ต.ดู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
21593 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนกระแชงวิทยา ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
21594 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
21595 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ ปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ต .ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะ
เกษ
(21596) 21596 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะ
เกษ
(21597) 21597 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนค้าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ต.ลุมพุก อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

150,000
200,000
200,000
199,900

(21598) 21598 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนค้าเตยวิทยา ต.ค้าเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
(21599) 21599 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ต .ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะ
เกษ
(21600) 21600 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะ
เกษ จ.ศรีสะเกษ
(21601) 21601 ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ต.ดงแคนใหญ่ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

200,000
200,000

(21602)
(21603)
(21604)
(21605)
(21606)
(21607)

150,000
200,000
149,300
199,700
150,000
150,000

(21588)
(21589)
(21590)
(21591)
(21592)
(21593)
(21594)
(21595)

21602 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม รั้วโรงเรียนโรงเรียนจตุรภูมิพทิ ยาคาร ต.แต้ อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
21603 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องศิลปะโรงเรียนเบญจลักษ์พทิ ยา ต.เสียว อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
21604 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
21605 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ลานเอนกประสงค์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
21606 ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
21607 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 104/27โรงเรียนบัวน้อยวิทยา ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

200,000
150,000
199,600
200,000

150,000
300,000

199,700
200,000

(21608) 21608 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมโรงเรียนก้าแพง ต.ส้าโรง อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(21609) 21609 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 216ลโรงเรียนละทายวิทยา ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

200,000
200,000

(21610) 21610 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงฝึกงาน /27โรงเรียนบุง่ ค้าวิทยาคม ต.บุง่ ค้า อ.เลิงนกทา จ.
ยโสธร

150,000

หน ้าที่ 897

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(21611) 21611 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ แบบ ก ขโรงเรียนมัธยมโพนค้อ ต.โพนค้อ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรี
สะเกษ
(21612) 21612 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ต .ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะ
เกษ
(21613) 21613 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ห้องดนตรี โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร ต .โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
(21614) 21614 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 108ลโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.
ยโสธร
(21615) 21615 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงฝึกงาน 102/27โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ต.หนองใหญ่ อ.เมือง
จันทร์ จ.ศรีสะเกษ
(21616) 21616 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 216 คโรงเรียนก้าแมดขันติธรรมวิทยาคม ต.ก้าแมด อ.กุดชุม จ.
ยโสธร
(21617) 21617 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สปช.105/29โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม ต.ลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรี
สะเกษ
(21618) 21618 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 108ล/30โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.
ศรีสะเกษ
(21619) 21619 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรี
สะเกษ จ.ศรีสะเกษ
(21620) 21620 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ แบบ 216ลโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ต.หนองค้า อ.พยุห์ จ.ศรีสะ
เกษ
(21621) 21621 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนบึงบูรพ์ ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
(21622) 21622 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามรั้ว และอื่น ๆ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
(21623) 21623 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
(21624) 21624 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนศิลปะโรงเรียนป่าติ้ววิทยา ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
(21625) 21625 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด และบ้านพักครูโรงเรียนน้้าเกลี้ยงวิทยา ต.น้้าเกลี้ยง อ.น้้าเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
(21626) 21626 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนทรายมูลวิทยา ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
(21627) 21627 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ถนนคอนกรีตโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(21628) 21628 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ แบบ 101ล/27โรงเรียนขุขันธ์ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

150,000

(21629) 21629 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา ต.ตองปิด อ.น้้าเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
(21630) 21630 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ แบบ ก ข โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ต .ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรี
สะเกษ
(21631) 21631 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 216 ลโรงเรียนน้้าค้าวิทยาคม ต.น้้าค้า อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
(21632) 21632 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
(21633) 21633 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

150,000
150,000

(21634) 21634 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

150,000

(21635) 21635 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา ต.โคกหล่าม อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

150,000

(21636) 21636 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม 100/27โรงเรียนทุง่ ไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ต.ทุง่
ไชย อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

150,000

197,200
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
145,000
150,000
300,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
300,000

150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 898

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(21637) 21637 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน โสตทัศนศึกษาโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(21638) 21638 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ต .ตาดทอง อ.เมือง
ยโสธร จ.ยโสธร
(21639) 21639 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
(21640) 21640 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงจอดรถโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ต .กู่ อ.ปรางค์กู่
จ.ศรีสะเกษ
(21641) 21641 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
(21642) 21642 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ต .ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(21643) 21643 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องดนตรีโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
(21644) 21644 ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
(21645) 21645 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ถนนเสริมเหล็กโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย
จ.ยโสธร
(21646) 21646 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะ
เกษ
(21647) 21647 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ต.น้้าอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
(21648) 21648 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ต.กุดชุม อ.กุดชุม
จ.ยโสธร
(21649) 21649 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
(21650) 21650 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนเลิงนกทา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(21651) 21651 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม 100/27โรงเรียนสตรีสิริเกศ ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะ
เกษ จ.ศรีสะเกษ
(21652) 21652 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 318โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
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(21653) 21653 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าห้องส้วมโรงเรียนสพม.28 ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
(21654) 21654 ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนแบบ 216 ล รายการปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนนารีนุกูล 2 ต.หัวเรือ อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(21655) 21655 ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนแบบ 108 ล/30 รายการปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนสะพือวิทยาคาร ต.สะพือ
อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(21656) 21656 ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนแบบ 216 ล รายการทาสีน้าพลาสติก โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
(21657) 21657 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ 216 ล รายการ ผ้าแพดาน ทาสีน้าพลาสติก ประตู หน้าต่างโรงเรียนม่วง
สามสิบอัมพวันวิทยา ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
(21658) 21658 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ รายการทาสีโรงเรียนหนองขอนวิทยา ต .หนองขอน อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(21659) 21659 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ 216 ล รายการทาสี ปูกระเบือ้ ง เหล็กดัดโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ต.ขุ
หลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(21660) 21660 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ 216 ล รายการทาสีน้าพลาสติกโรงเรียนสหธาตุศึกษา ต.สหธาตุ อ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี
(21661) 21661 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ 216 ล รายการปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม ต.บ้านไทย
อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
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(21662) 21662 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบกึ่งถาวร รายการปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนทุง่ ศรีอุดม ต .โคกช้าแระ อ.ทุง่
ศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
(21663) 21663 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ 216 ล รายการฝ้าเพดาน
ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนกุดข้าวปุน้ วิทยา ต.ข้าวปุน้ อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี
(21664) 21664 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ 216 ล รายการทาสีน้าพลาสติกโรงเรียนจิกดู่วิทยา ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.
อ้านาจเจริญ
(21665) 21665 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก รายการทาสีน้าพลาสติก โรงเรียนนากระแซงศึกษา ต .นากระ
แซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(21666) 21666 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ 324 ล รายการทาสีน้าพลาสติกโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา ต.คึมใหญ่ อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(21667) 21667 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ รายการเปลี่ยนหลังคาเมทัลชีตโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ ต.จาน
ลาน อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ
(21668) 21668 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ 108 ล/30 รายการปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา ต.
หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(21669) 21669 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ 216 ล รายการทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนศรีน้าค้าศึกษา ต.เตย อ.
ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
(21670) 21670 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ 216ล ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบทาสีโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม
อุบลราชธานี ต.หนองบก อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
(21671) 21671 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนส้าโรงวิทยาคาร ต .โนนกลาง อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
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(21672) 21672 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ 216 ล เปลี่ยนหลังคาเป็นเมทัลชีลโรงเรียนนาจะหลวย ต.นาจะหลวย อ.นา
จะหลวย จ.อุบลราชธานี
(21673) 21673 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ 108 ล ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนพะลานวิทยาคม ต.พะลาน อ.นาตาล จ.
อุบลราชธานี
(21674) 21674 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ 324 ล ทาสีพราสติกโรงเรียนทุง่ เทิงยิ่งวัฒนา ต.ทุง่ เทิง อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี
(21675) 21675 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ 216ล ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนนาส่วงวิทยา ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี
(21676) 21676 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ 108ล ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนอ่างศิลา ต.อ่างศิลา อ.พิบลู มังสาหาร จ.
อุบลราชธานี
(21677) 21677 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบเบ็ตเสร็จ ทาสีโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี
(21678) 21678 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ 108ล/30 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนพังเคนพิทยา ต.พังเคน อ.นาตาล
จ.อุบลราชธานี
(21679) 21679 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ กขค ทาสีพราสติกโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.
อ้านาจเจริญ
(21680) 21680 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ 324ล ฟ้าเพดาน กันสาดโรงเรียนเดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี
(21681) 21681 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบเบ็ตเสร็จ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ ต .โนนสวาง อ.กุด
ข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี
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(21682) 21682 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ 216 ค ทาสี โรงเรียนน้้าปลีกศึกษา ต.น้้าปลีก อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.
อ้านาจเจริญ
(21683) 21683 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ 324 ล ทาสี เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนนารีนุกูล ต.ในเมือง อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(21684) 21684 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ 324 ล หลังคาทรงไทย เปลี่ยนฝ้าเพดานห้องเรียน โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
(21685) 21685 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ ก ข ค ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนนาจิกพิทยาคม
ต.นาจิก อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(21686) 21686 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสีโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.
อุบลราชธานี
(21687) 21687 ปรับปรุงโรงจอดรถ เทคอนกรีต ท้าทางเดิน Cover way ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนสพม.29 ต.กุดลาด อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(21688) 21688 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียน ปรับปรุงหลังคา กันสาดโรงเรียนปทุมพิทยาคม ต .ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.
อุบลราชธานี
(21689) 21689 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ 316 ล ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนเสียมทองพิทยาคม ต.หัวดอน อ.เขื่อง
ใน จ.อุบลราชธานี
(21690) 21690 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบเปลี่ยนประตู ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ต.ปลาค้าว
อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(21691) 21691 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ฟ้าเพดานโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม ต .สร้างนกทา
อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(21692) 21692 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ 216ล เทพืน้ ห้องเรียน เทพืน้ คอนกรีตห้องเรียนใต้ถุนอาคาร พืน้ หินขัด
โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
(21693) 21693 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ อาคารเรียนนานาชาติ ทาสีโรงเรียนอ้านาจเจริญ ต.บุง่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ
จ.อ้านาจเจริญ
(21694) 21694 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ 216ล ทาสีโรงเรียนชานุมานวิทยาคม ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ
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(21695) 21695 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนนาวังวิทยา ต .นาวัง อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.
อ้านาจเจริญ
(21696) 21696 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ เปลี่ยนประตู ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนนายมวิทยาคาร ต.นายม อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(21697) 21697 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์โรงเรียนค้าเขื่อนแก้ววิทยาคม ต.ค้าเขื่อนแก้ว อ.ชานุ
มาน จ.อ้านาจเจริญ
(21698) 21698 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตูหน้าต่างโรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ต.โนนกุง อ.
ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(21699) 21699 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ วอล์เปเปอร์ ผนังผ้ากราบบัวโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ต.ห้วยขะยุง อ.วาริน
ช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(21700) 21700 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ต .
ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(21701) 21701 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ เปลี่ยนประตูหน้าต่าง กระจกอะลูมิเนียมโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
ต.โคกสว่าง อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(21702) 21702 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนมัธยมแมด ต.แมด อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ

150,000

(21703) 21703 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ต .หนองแก้ว อ.หัวตะพาน
จ.อ้านาจเจริญ
(21704) 21704 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ปรังปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพทิ ยา ต .ท่า
โพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(21705) 21705 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ ปูพนื้ คอนกรีต เปลี่ยนสังกะสีสันไทย ถมทีโ่ รงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ต .
นิคมล้าโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
(21706) 21706 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสีโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้้า
ยืน จ.อุบลราชธานี
(21707) 21707 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียน เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.
อุบลราชธานี
(21708) 21708 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนหน้าต่าง ทาสี และปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนเส
นางคนิคม ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ
(21709) 21709 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ เปลี่ยนประตู กระจกบานเลื่อนอะลูมิเนียมโรงเรียนลืออ้านาจวิทยาคม ต.
อ้านาจ อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ
(21710) 21710 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียน ติดตั้งกระจกบานเลื่อนอะลูมิเนียมโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก ต.นาเยีย
อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
(21711) 21711 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ31ค พืน้ ซีเมนต์ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนลือค้าหาญวารินช้าราบ ต.แสน
สุข อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(21712) 21712 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ ผนังคอนกรีต ฉาบปูนประตูหน้าต่างโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา ต.นาโพธิ์ อ.
บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
(21713) 21713 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ ทาสี เปลี่ยนแผ่นหลังคาเมทอลซีส โรงเรียนอ้านาจเจริญพิทยาคม ต.บุง่ อ.
เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(21714) 21714 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ ทาสี ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม ต .เหล่าแดง อ.ดอน
มดแดง จ.อุบลราชธานี
(21715) 21715 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบเบร็ดเสร็จ ก, อาคาร 108ล ทาสี ปูกระเบือ้ ง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียน
ลือวิทยาคม ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ
(21716) 21716 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ ปรับปรุงห้องน้้า -ห้องส้วมโรงเรียนตาลสุมพัฒนา ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.
อุบลราชธานี
(21717) 21717 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ ปรับปรุงห้องน้้า ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ต .ไผ่ใหญ่ อ.ม่วง
สามสิบ จ.อุบลราชธานี
(21718) 21718 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ เปลี่ยนหลังคา และฝ้าเพดานโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ต.โพนงาม อ.
บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
(21719) 21719 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียน คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ต.กระโสบ อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(21720) 21720 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ รั้วคอนกรีตก่ออิฐฉาบเรียบโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี
(21721) 21721 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ รั้วซีเมนต์บอ็ กโรงเรียนเก่าขามวิทยา ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(21722) 21722 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนปทุมราชวงศา ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ
(21723) 21723 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ รั้วโรงเรียนศรีเจริญศึกษา ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
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หน ้าที่ 902

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(21724) 21724 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ ทาสีน้าอะคลีลิค มอก.โรงเรียนพนาศึกษา ต.พระเหลา อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ

200,000

(21725) 21725 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารหอประชุม อาคารเรียนแบบ 216 ล เปลี่ยนประตูเหล็กบานทึบ ถนนคอนกรีตโรงเรียน
สว่างวีระวงศ์ ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
(21726) 21726 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ 216ล ผนัง ประตูโรงเรียนขุมค้าวิทยาคาร ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุน้ จ.
อุบลราชธานี
(21727) 21727 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ 216ล ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนดงยางวิทยาคม ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วง
สามสิบ จ.อุบลราชธานี
(21728) 21728 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ต.นาค้า อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
(21729) 21729 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ 216ล ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี ต.ชีทวน อ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี
(21730) 21730 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ 216ล มุงหลังคา เปลี่ยนเชิงชายโรงเรียนวารินช้าราบ ต.วารินช้าราบ อ.วา
รินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(21731) 21731 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียน ปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ต .โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.
อุบลราชธานี
(21732) 21732 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ถนนคอนกรีตพืน้ ทางเดิน เปลี่ยนหลังคาโรงจอดรถโรงเรียนวิจิตราพิทยา ต.แสนสุข อ.วา
รินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(21733) 21733 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียน ปูกระเบือ้ งระเบียงอาคารโรงเรียนเอือดใหญ่พทิ ยา ต .เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.
อุบลราชธานี
(21734) 21734 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบ รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนน้้ายืนวิทยา ต.สีวิเชียร อ.น้้ายืน จ.
อุบลราชธานี
(21735) 21735 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ เปลี่ยนหลังคาเมทอลชีสโรงเรียนดงสว่างวิทยา ต.โนนสวรรค์ อ.นา
จะหลวย จ.อุบลราชธานี
(21736) 21736 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน และห้องน้้า อาคารเรียน 4 ชั้นแบบพิเศษโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ต.บางพูด อ.ปาก
เกร็ด จ.นนทบุรี
(21737) 21737 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนเสนา(เสนาประสิทธิ)์ ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
(21738) 21738 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคารเรียน 424 ลโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
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21739 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทศิ หอวัง นนทบุรี ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
21740 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน และห้องพิเศษโรงเรียนบางปะหัน ต.บ้านลี่ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
21741 ปรับปรุงห้องคหกรรม และห้องหลักสูตรโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
21742 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน และห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนบางปะอิน ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา
21743 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคณิตศาสตร์โรงเรียนบางไทรวิทยา ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
21744 ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา และห้องประชุมโรงเรียนบางบาล ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
21745 ปรับปรุงห้องคหกรรม และหอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
21746 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียนลาดงาประชาบ้ารุง ต.ลาดงา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
21747 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 108 ลโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
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หน ้าที่ 903

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(21748) 21748 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 424 ล/27โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ต.บางกร่าง อ.เมือง
นนทบุรี จ.นนทบุรี
(21749) 21749 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
(21750) 21750 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ลโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ต.ล้าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

300,000

(21751) 21751 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 424 ลโรงเรียนสตรีนนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
(21752) 21752 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน คสล. 2 ชั้น และอาคารหอประชุมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ต.ประตูชัย อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
(21753) 21753 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบางปะอิน (ราชานุเคราะห์ ๑) ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

300,000
300,000

(21754) 21754 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานโรงเรียนสาคลีวิทยา ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
(21755) 21755 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานโรงเรียนปากกรานพิทยา ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
(21756) 21756 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมโรงเรียนภาชี (สุนทรวิทยานุกูล) ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
(21757) 21757 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ 102/27โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
(21758) 21758 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนผักไห่ (สุทธาประมุข) ต.อมฤต อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
(21759) 21759 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนอุดมศีลวิทยา ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
(21760) 21760 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงเรียนท่าเรือ(นิตยานุกูล) ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
(21761) 21761 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเมทัลชีล (สี)โรงเรียนนนทบุรีพทิ ยาคม ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
(21762) 21762 ปรับปรุงหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์โรงเรียนมหาราช (ประชานิมิต) ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

150,000
149,000

(21763) 21763 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าห้องส้วมโรงเรียนบางบัวทอง ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
(21764) 21764 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าห้องส้วมโรงเรียนศรีบณ
ุ ยานนท์ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
(21765) 21765 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าชาย และเทพืน้ โรงจอดรถโรงเรียนนครหลวง(อุดมรัชต์วิทยา) ต.นครหลวง อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
(21766) 21766 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าห้องส้วมโรงเรียนบางซ้ายวิทยา ต.แก้วฟ้า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
(21767) 21767 ปรับปรุงห้องน้้านักเรียนหญิงโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
(21768) 21768 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าห้องส้วมโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี ต.จักราช อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
(21769) 21769 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าห้องส้วมโรงเรียนหนองน้้าส้มวิทยาคม ต.หนองน้้าส้ม อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา
(21770) 21770 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
(21771) 21771 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยการถมดินและเทหินคลุกโรงเรียนราษฎร์นิยม ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
(21772) 21772 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้าโรงเรียนไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
(21773) 21773 ปรับปรุงซ่อมแซมลานเอนกประสงค์โรงเรียนอุทยั ต.อุทยั อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา
(21774) 21774 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ ต.ส้าพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
(21775) 21775 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
(21776) 21776 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
(21777) 21777 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้า และซ่อมแซมถนนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
(21778) 21778 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการงานอาชีพโรงเรียนปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
(21779) 21779 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าในหอประชุมโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.
นนทบุรี

200,000
200,000
200,000

300,000
200,000

175,600

200,000
200,000
200,000
149,800
200,000
200,000
150,000

200,000
150,000
149,900
100,000
300,000
150,000
196,900
199,800
146,600
150,000
150,000
299,900
300,000
199,900

หน ้าที่ 904

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(21780) 21780 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
(21781) 21781 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
(21782) 21782 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน พืน้ กระเบือ้ งเคลือบ หน้าต่างบานเลื่อน วงกบอลูมิเนียมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
(21783) 21783 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน ห้องน้้า อาคาร 216 ลโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

200,000
150,000
200,000

(21784) 21784 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคาร 108 ล และอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา ต.หนองบัวบาน อ.
จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
(21785) 21785 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ งานทาสี งานสุขาภิบาลโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ต .หนองคอนไทย
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
(21786) 21786 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนนาหนองทุม่ วิทยา ต.นาหนองทุม่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
(21787) 21787 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนกึ่งถาวร งานประตู ทาสีรั้วโรงเรียนโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมืน่ ต.บ้านแก้ง อ.ภู
เขียว จ.ชัยภูมิ
(21788) 21788 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในห้องเรียน และบริเวณรอบโรงเรียน ห้องน้้านักเรียนชาย เปลี่ยนหลังคา
โรงเรียนภูพระวิทยาคม ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
(21789) 21789 ปรับปรุงซ่อมแซมงานฝ้าเพดาน งานไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ งานผนัง งานพืน้ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ต .
บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
(21790) 21790 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้านักเรียนชาย รั้วโรงเรียนโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ต.หนองบัวระเหว อ.หนอง
บัวระเหว จ.ชัยภูมิ
(21791) 21791 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ ต.บ้านเพชร อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
(21792) 21792 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม แบบ 100/27 งานฝ้ายิปซัม โรงเรียนคูเมืองวิทยา ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัว
แดง จ.ชัยภูมิ
(21793) 21793 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานประตู -หน้าต่าง งานผนังโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ต.โนน
สะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
(21794) 21794 ปรับปรุงซ่อแซมห้องดนตรี งานผนัง งานกระจก งานทาสีโรงเรียนชีลองวิทยา ต .ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
(21795) 21795 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม แบบ 107 งานไฟฟ้า บ้านพักครู งานทาสี โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ต.วะ
ตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
(21796) 21796 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน 216 ล งานทาสี,งานปูพนื้ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล
จ.ชัยภูมิ
(21797) 21797 ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้้าทิง้ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
(21798) 21798 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร1 งานทาสี ภายนอก-ภายในโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ต.บ้านเล่า อ.เมือง
ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
(21799) 21799 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนห้วยแย้วิทยา ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

150,000

(21800) 21800 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม งานฝ้าเพดาน ทาสีฝ้าเพดานโรงเรียนคอนสารวิทยาคม ต.ทุง่ นาเลา อ.คอนสาร จ.
ชัยภูมิ
(21801) 21801 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน งานปูพนื้ ,งานทาสีโรงเรียนปูด่ ้วงศึกษาลัย ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
(21802) 21802 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
(21803) 21803 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนูปกรณ์ งานผนังโรงเรียนคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
(21804) 21804 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมเก่า งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนชัยภูมิภกั ดีชุมพล ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

200,000

200,000

150,000
200,000
150,000
100,000
200,000
200,000
150,000
150,000
150,000
100,000
200,000
200,000
200,000
200,000
150,000

150,000
200,000
200,000
300,000

หน ้าที่ 905

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(21805) 21805 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ต.กุดน้้าใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
(21806) 21806 ปรับปรุงซ่อมแซม เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กพืน้ ลานวิชาการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

200,000
150,000

(21807) 21807 ปรับปรุงซ่อมแซม เทพืน้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ต.โคกเริงรมย์ อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.
ชัยภูมิ
(21808) 21808 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้า หลังที่ 1 งานมุงหลังคา,งานปูพนื้ กระเบือ้ ง,งานประตูหน้าต่าง,งานสุขภัณฑ์ ปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้้า หลังที่ 2 งานมุงหลังคา,งานปูพนื้ กระเบือ้ ง,งานประตูหน้าต่าง,งานสุขภัณฑ์ ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้้า หลังที่ 3 งานมุงหลังคาโรงเรียนละหานเจริญวิทยา ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

150,000

(21809) 21809 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วมนักเรียน ยกระดับพืน้ เทคอนกรีตเสริมเหล็ก , ปูพนื้ กระเบือ้ ง, ทาสีโรงเรียนบางอ้าพันธ์
วิทยาคม ต.บ้านตาล อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
(21810) 21810 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก งานหน้าต่างอลูมิเนียมโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม ต.นายางกลัก อ.
เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
(21811) 21811 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน งานฝ้าเพดานโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
(21812) 21812 ซ่อมแซมสนามกีฬา เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กสนามตะกร้อ โรงเรียนสามหมอวิทยา ต.วังสามหมอ อ.คอนสวรรค์
จ.ชัยภูมิ
(21813) 21813 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ล งานปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ต .นาง
แดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
(21814) 21814 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานฝ้าเพดาน ห้องสมุด เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมัง
คลาภิเษก ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
(21815) 21815 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม 100/27 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
(21816) 21816 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ห้องน้้า งานหลังคา งานผนัง งานพืน้ อาคารหอประชุม งานพืน้ โรงเรียน
หนองบัวแดงวิทยา ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
(21817) 21817 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคารเรียน 316 ล (ทรงไทยปรับปรุง) โรงเรียนภูเขียว ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

150,000

(21818) 21818 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน งานทาสี งานพืน้ รั้ว สภาพแวดล้อมโรงเรียนสพม.30 ต.ในเมือง อ.เมือง
ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
(21819) 21819 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารเรียน 7 ชั้น เปลี่ยนประตู - หน้าต่าง , ประตูเหล็กม้วน ,ทาสี , เปลี่ยนหลอดไฟ
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
(21820) 21820 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบพิเศษ โดยทาสี , อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น ฝ้ายิปซั่มบอร์ดโรงเรียนสุรนารี
วิทยา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
(21821) 21821 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเกษตรกรรม เปลี่ยนโครงหลังคา , หลังคาเมทัทชีท , เปลี่ยนฝ้า , แผงชายคา , ปูพนื้
กระเบือ้ ง ทาสี อาคารอุตสาหกรรม เปลี่ยนโครงหลังคา , หลังคาเมทัลชีท , ทาสี โรงเรียนบุญวัฒนา ต.หัวทะเล
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

300,000

(21822) 21822 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงาน (เกษตร) เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีท , ติดครอบสัน และเปลี่ยนโคมไฟไฟ้าโรงเรียน
มหิศราธิบดี ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
(21823) 21823 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 424 ล เทพืน้ คสล.โรงเรียนโคราชพิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา
(21824) 21824 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง โรงเรียนสุรธรรมพิทกั ษ์ ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
(21825) 21825 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 318 ล/30 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ต.หนองกระทุม่ อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

197,500

150,000

200,000
200,000
150,000
200,000
200,000
300,000
200,000
300,000

300,000
300,000
300,000

199,900
300,000
200,000

หน ้าที่ 906

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(21826) 21826 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ก ผนังกระเบือ้ ง , ทาสี อาคารเรียนแบบ 108 ล ฉาบปูนเรียบผนัง , ทาสี
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม ต.พุดซา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
(21827) 21827 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 7 ชั้น เปลี่ยนประตู - หน้าต่าง , ฝ้า , ทาสี โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช
วิทยาลัย นครราชสีมา ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
(21828) 21828 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ รอบอาคารเรียน 424 ล โดยปูบล็อคคอนกรีต โรงเรียนบุญวัฒนา 2 ต.หัวทะเล อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
(21829) 21829 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 218 ล ท้าผื้นหินขัด , กรอบบานอลูมิเนียม- กระจกใส โรงเรียนบุญเหลือ
วิทยานุสรณ์ ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
(21830) 21830 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมแบบ 101 ล/27 ทาสี โรงอาหาร-หอประชุม 2517 ติดกันสาดโรงเรียนโนนสูงศรีธานี
ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
(21831) 21831 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้า-ห้องส้วม นักเรียนชาย-นักเรียนหญิง แบบ 6 ที่ / 27 (2 หลัง) หลังคากระเบือ้ งลอนคู่ ,
ประตู , ติดแผงระแนง , เปลี่ยนสุขภัณฑ์ , ทาสี , เปลี่ยนหลอดไฟโรงเรียนศรีสุขวิทยา ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา

150,000

(21832) 21832 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 108 ล ติดตาข่ายเหล็ก , ทาสี , ผนังปุไม้อัดย้อมสีโรงเรียนธารปราสาทเพชร
วิทยา ต.ตลาดแค อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
(21833) 21833 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม แบบ 100/27 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่พร้อมครอบกระเบือ้ งโรงเรียนจักราช
วิทยา ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา
(21834) 21834 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
(21835) 21835 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้า-ห้องส้วม นักเรียนชาย-นักเรียนหญิง แบบ 6 ที/่ 27 (2 หลัง) หลังคาเหล็กรีดลอน , ติด
ฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ , ติดเชิงชาย , ทาสีโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วย
แถลง จ.นครราชสีมา

200,000

(21836) 21836 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 424 ล พิเศษ ปูพนื้ ลามิเนทห้องเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ต .ห้วย
แถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
(21837) 21837 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกงาน แบบ 102/27 เปลี่ยนฝ้า , ปูพนื้ กระเบือ้ ง , ประตูกระจกบานเลื่อน , หน้าต่าง
กระจกบานเลื่อน, เปลี่ยนโคมไฟชนิดฝังฝ้า โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุ
นนาก จ.นครราชสีมา

200,000

(21838) 21838 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการภาษาอังกฤษ เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ด , ปูพนื้ กระเบือ้ ง , ติดไวท์บอร์ด , ผนังไม้
อัด, ติดคิ้ว , ปรับปรุงห้องสมุด หลังคาเหล็กรีดลอน , ทาสีแล็กเกอร์โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บ้ารุง ต.ท่าช้าง
ราษฎร์บ้ารุง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

200,000

(21839) 21839 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216 ค หลังคาเมทัลชีท, ผนังก่ออิฐบล็อคฉาบเรียบ , กระจกบานเลื่อน
กรอบอะลูมิเนียม, เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนจระเข้หนิ สังฆกิจวิทยา ต.จระเข้หนิ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
(21840) 21840 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่ 49 หลังคากระเบือ้ งลอนคู่ , ผนังกันแดด, เปลี่ยนโถส้วม, ปู
กระเบือ้ ง, เปลี่ยนอ่างล้างหน้า , กระจกเงา , ทาสีโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.
นครราชสีมา

150,000

(21841) 21841 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216 ล ปูพนื้ กระเบือ้ ง , หน้าต่างอะลูมิเนียมพร้อมกระจก, ประตูอะลูมิเนียม
พร้อมกระจกโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
(21842) 21842 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216 ล เปลี่ยนประตู , ทาสี โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี ต.ตะคุ อ.ปัก
ธงชัย จ.นครราชสีมา
(21843) 21843 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบเบ็ดเสร็จ ก ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนหนองน้้าใสพิทยาคม ต .หนองน้้าใส อ.สี
คิ้ว จ.นครราชสีมา

300,000

300,000
200,000
200,000
300,000
200,000

200,000
300,000
150,000

199,000

200,000

78,900
200,000

หน ้าที่ 907

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(21844) 21844 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน 7 ชั้น หลังคาเมทัลชีท , ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนปากช่อง ต.หนองสาหร่าย อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา
(21845) 21845 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ต.หนองน้้าแดง อ.
ปากช่อง จ.นครราชสีมา
(21846) 21846 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216 เปลี่ยนฝ้า , ทาสี , หน้าต่างอะลูมิเนียม, ประตูอะลูมิเนียม, ปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
(21847) 21847 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 108 ต หลังคากระเบือ้ งลอนคู่ , ประตูพร้อมอุปกรณ์ , หน้าต่าง , อาคาร
ฝึกงาน แบบ 102/27 ติดประตูเหล็กม้วนบานทึบโรงเรียนหนองกราดวัฒนา ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา

300,000

(21848) 21848 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนหนองบัวละครวิทยา ต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา
(21849) 21849 ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้้าโรงเรียนขามสะแกแสง ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
(21850) 21850 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมแบบ 100/27 เปลี่ยนฝ้า , ทาสีโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ต.ขามทะเลสอ อ.ขาม
ทะเลสอ จ.นครราชสีมา
(21851) 21851 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ด , ทาสีเพดานโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ต.
หนองหอย อ.พระทองค้า จ.นครราชสีมา
(21852) 21852 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนเมืองคง ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา
(21853) 21853 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล ปูพนื้ กระเบือ้ ง , หน้าต่างเหล็ก , อาคารเกษตร เทพืน้ และปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนเทพาลัย ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา
(21854) 21854 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนศึกษา ปูพนื้ กระเบือ้ ง , ทาสี , หน้าต่างกรอบบานอะลูมิเนียมพร้อมกระจก ,
ผนังก่ออิฐบล็อกโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
(21855) 21855 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้า-ห้องส้วม นักเรียนชาย - หญิง แบบ 6 ที/่ 27 (2 หลัง) หลังคากระเบือ้ งลอนคู่ , ประตู,
เทพืน้ คอนกรีต , เปลี่ยสุขภัณฑ์โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
(21856) 21856 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล ปูพนื้ กระเบือ้ ง , อาคารเรียนแบบ 108 ล ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบึง
พะไล ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
(21857) 21857 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ก ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม ต .แก้งสนามนาง อ.แก้งสนาม
นาง จ.นครราชสีมา
(21858) 21858 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว โรงเรียนสีดาวิทยา ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา
(21859) 21859 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ กขค. ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม ต.หันห้วยทราย อ.
ประทาย จ.นครราชสีมา
(21860) 21860 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 324 ล ติดแผงตาข่าย , ทาสีน้ามันโรงเรียนพิมายวิทยา ต.ในเมือง อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา
(21861) 21861 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 424 ล พิเศษ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนพิมายด้ารงวิทยาคม ต.รังกาใหญ่
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
(21862) 21862 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 108 ล ปูพนื้ กระเบือ้ ง , ปรับปรุงลานจอดรถ โดยเทพืน้ คอนกรีต โรงเรียน
นิคมพิมายศึกษา ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
(21863) 21863 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนชุมพวงศึกษา ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
(21864) 21864 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 106 ต หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ โรงเรียนภูว่ ิทยา ต.โนนแดง อ.
โนนแดง จ.นครราชสีมา
(21865) 21865 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล กั้นห้องกระจก , ผนังก่ออิฐฉาบเรียบ , ปูพนื้ กระเบือ้ ง , ทาสี
โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
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(21866) 21866 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้า-ห้องส้วม แบบ 6 ที่ ปูพนื้ กระเบือ้ ง , เปลี่ยนโถส้วม , ทาสี , เปลี่ยนก๊อก โรงเรียน
กระเบือ้ งนอกพิทยาคม ต.กระเบือ้ งนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
(21867) 21867 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ คสล. 3 ชั้น ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนล้าทะเมนไชยพิทยาคม ต.ขุย อ.ล้าทะ
เมนชัย จ.นครราชสีมา
(21868) 21868 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บพัสดุ หลังคา , ฝ้า , ประตู - หน้าต่าง , ปูพนื้ กระเบือ้ ง , ก่อผนังฉาบเรียบ , ทาสี โรง
เรียนสพม.31 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
(21869) 21869 ปูกระเบือ้ ง 12x12 รวม 360 ตรม.โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
(21870) 21870 ติดตั้งตาข่ายป้องกันนกอาคาร 216ล/41 50 ม้วน ฝ่ายิบซั่มทีบาร์ จ้านวน 100 ตรม ผนังยิบวั่มบอร์ท 60 ตรม
โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
(21871) 21871 เสาธงขนาด 12 เมตร ตกแต่งภูมิทศั น์ รอบบริเวณเสาธง 150 ตรม. ถมดิน 180 คิว พันธ์ไม้ประดับ 100 ต้น
ทาสีตกแต่ง 355 ตรม.โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
(21872) 21872 ปูกระเบือ้ งเคลือบvk8ki 108ล ขนาด 16x16 295 ตรม.โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
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(21873) 21873 ปรับปรุงว่อมแซมห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 216 ค งานฝ่าเพดาน 182 ตรม. งานทาสี 182 ตรม. งานบุผนัง
83 ตรม.โรงเรียนพนมรุ้ง ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
(21874) 21874 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลส)กว้าง 5 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 12 ซม. จ้านวน 56 เมตร
โรงเรียนตลาดโพธิ์พทิ ยาคม ต.ตลาดโพธิ์ อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
(21875) 21875 ปรับปรุงซ่อมแซมใต้ถุนอาคารเบ็ดเสร็จ ก ผนังคอนกรีตบล๊อก หนา 7 ซม. 70 ตรม ผนังหน้าต่าง 12 ช่อง
ผนังประตู 4 ช่องโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
(21876) 21876 ปรับปรุงโรงจอดรถนักเรียน งานฐานราก งานโครงหลังคา งานพืน้ โรงเรียนกนกศิลป์พทิ ยาคม ต .ชุมเห็ด อ.เมือง
บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
(21877) 21877 ปูกระเบือ้ งอาคารเรียน 318/38(พิเศษ) จ้านวน 633 ตรม.โรงเรียนพุทไธสง ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
(21878) 21878 ซ่อมฝ่าเพดาน อาคาร 108ล ยิบซั่มบอร์ด จ้านวน 350 ตรม.โรงเรียนจตุราษฏร์พทิ ยาคม ต.แสลงพัน อ.ล้า
ปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
(21879) 21879 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าชาย 6 ที/่ 27 งานเทพืน้ ซ่อมโครงหลังคา ถมดิน ทาสี งานสุขภัณฑ์ งานไฟฟ้าโรงเรียน
ถนนหักพิทยาคม ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
(21880) 21880 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ล งานทาสี ขัดพืน้ ไม้ลงยูริเทนโรงเรียนหนองกี่พทิ ยาคม ต.ทุง่ กระตาด
พัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
(21881) 21881 ปูกระเบือ้ งเคลือบอาคาร 216ล จ้านวน 390 ตรม.โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
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(21882) 21882 ปูกระเบือ้ งเคลือบอาคารกึ่งถาวร จ้านวน 322 ตรม.โรงเรียนละหานทรายวิทยา ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.
บุรีรัมย์
(21883) 21883 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบ 203/27 งานมุงหลังคา งานฝ้า ประตูหน้าต่าง ทาสี ปรับปรุงถมดินสนาม
ฟุตบอลโรงเรียนสองห้องพิทยาคม ต.สองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
(21884) 21884 ปูกระเบือ้ งเคลือบอาคาร 216 ปรับปรุง 46 จ้านวน 352 ตรม.โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม ต.หนองตาด อ.เมือง
บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
(21885) 21885 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา งานฝ้า ประตุหน้าต่าง ซ่อมหลังคา
หอประชุม เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา ปรับปรุงห้องน้้าชาย เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา เปลี่ยนโถส้วม อ่างล้าง
หน้า ประตู ห้องน้้าหญิง ประตูอาคารหอประชุม ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเบ็ดเสร็จ คโรงเรียนทุง่ แสงทองพิทยาคม
ต.ทุง่ แสงทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
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(21886) 21886 ปูกระเบือ้ งเคลือบอาคาร 318ล ชั้น1และ2 จ้านวน 464 ตรม.โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ต.โนนดินแดง อ.โนนดิน
แดง จ.บุรีรัมย์
(21887) 21887 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม 100/27 งานฝ้า ทาสีฝ้าโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.
บุรีรัมย์
(21888) 21888 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล)กว้าง 5 เมตร จ้านวน 56 เมตรโรงเรียนโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ต.ถนนหัก
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
(21889) 21889 ปรับปรุงลานกีฬาเทพืน้ คอนกรีต ค.ส.ล. สนามวอลเลย์บอล บาสเกตบอล ตระกร้อ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ต.
กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
(21890) 21890 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนแบบพิเศษ 3 ชั้น รื้อถอนหน้าต่างกระจก จับเวื่อมขอบ
และฉาบผนัง ติดตั้งหน้าต่างกระจกบานเลื่อนคู่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
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21891 ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูกระเบือ้ งโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
21892 ปูกระเบือ้ ง อาคาร ก อาคาร 108ลโรงเรียนดงพลองพิทยาคม ต.ดงพลอง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
21893 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล)โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
21894 อาคาร 304ล งานรื้อถอน งานพืน้ งานผนัง งานสุขภัณฑ์ งานประปาโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ต .หนองแวง อ.
บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
21895 ปรับเปลี่ยนกระดานไวท์บอร์ด จ้านวน 11 ห้อง อาคาร 1และ 2โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ต.ละหานทราย
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
21896 ปรับปรุงห้องน้้าอาคารเรียน งานไม้ งานประตู งานสุขภัณฑ์โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม ต .บ้านดู่ อ.นาโพธิ์ จ.
บุรีรัมย์
21897 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ล/29 รื้อฝ้า งานฝ้า ทาสี ปูกระเบือ้ ง มุงหลังคา รางน้้าฝนโรงเรียนพลับพลา
ชัยพิทยาคม ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
21898 ปรับปรุงอาคารเรียนอาคาร 1 เปลี่ยนหลังคาสรรไท โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

(21899) 21899 ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องเรียน อาคาร ข และหอประชุม อาคาร กโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม ต .ทะเมนชัย อ.ล้าปลาย
มาศ จ.บุรีรัมย์
(21900) 21900 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานฝ้า ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ต .ประโคนชัย อ.
ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
(21901) 21901 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216ล/41 (หลังคาทรงไทย) ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานผนังคอนกรีต ทาสีโรงเรียน
แสลงโทนพิทยาคม ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
(21902) 21902 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ 318ล/30 อาคารเรียน 108ล ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม ต.พระครู อ.
เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
(21903) 21903 ปรับปรุงห้องน้้าห้องส้วม ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี มุงหลังคา เทพืน้ ซ่อมระบบน้้า เปลี่ยนอ่างล้างหน้า โถส้วม เท
พืน้ คอนกรีต โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
(21904) 21904 ปรับปรุงอาคารหอประชุม แบบ 100/27 ประตูเหล็กม้วนบานทึบ รวม 9 ชุด เสากลางแบ่งประตู 1 ชุดโรงเรียน
แคนดงพิทยาคม ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
(21905) 21905 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 318 ก รื้อถอนไม้ ท้าพืน้ ไม้เฌอร่า โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ต.ประโคนชัย
อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
(21906) 21906 ปรับปรุงอาคารเรียน 216 ล (หลังคาทรงไทย) ปูพนื้ กระเบือ้ ง 12 นิว้ x 12 นิว้ จ้านวน 270 ตร.ม.โรงเรียน
สามัคคีพทิ ยาคม ต.ทุง่ จังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
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(21907) 21907 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 108 ล ทาสี ซ่อมหน้าต่างอลูมิเนียมโรงเรียนปะค้าพิทยาคม ต.หูท้านบ อ.
ปะค้า จ.บุรีรัมย์
(21908) 21908 ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.
บุรีรัมย์
(21909) 21909 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ก และอาคารเรียน 216 ค งานแผงบังแดดกระเบือ้ งแผ่นเรียบ ทาสีรั้ว ก่อรั้ว
คอนกรีต โรงเรียนล้าปลายมาศ ต.ล้าปลายมาศ อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
(21910) 21910 ปรับปรุงอาคารเรียน 216 ล หลังคาทรงไทย ห้องสมุด งานหน้าต่าง วงกบอลูมิเนียมโรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
(21911) 21911 ปรับปรุงห้องน้้านักเรียนหญิง 8 ที/่ 49 งานหลังโครงหลังคา มุงหลังคา งานประตูหน้าต่าง งานผนังกระเบือ้ ง งาน
รางน้้า ทาสี อ่างล้างหน้า ซ่อมระบบน้้า โรงเรียนสตึก ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
(21912) 21912 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องวิทยาศาสตร์ /ห้องธรรมะ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ 185 ตร.ม.โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ต.
ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
(21913) 21913 ก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) 72 เมตรโรงเรียนนางรองพิทยาคม ต.นางรอง อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย์
(21914) 21914 ปรับปรุงห้องเรียน อาคาร 3 งานฝ้ายิปซั่ม วงกบอลูมิเนียม กุญแจฝันบานเลื่อน มือจับประตู ผนังคอนกรีต
ทาสี ซ่อมระบบไฟฟ้า โรงเรียนหนองหงส์พทิ ยาคม ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
(21915) 21915 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก ข และอาคารกึ่งถาวร งานปูพนื้ กระเบือ้ ง ประตูบานทึบ ทาสี รื้อถอน
ผนังคอนกรีต ประตูอลูมิเนียมโรงเรียนมัธยมพรส้าราญ ต.พรส้าราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
(21916) 21916 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียน 216 ล ปรับปรุง 29 /อาคารกึ่งถาวร 332 ตร.ม. โรงเรียนช้านิพทิ ยาคม ต.เมืองยาง
อ.ช้านิ จ.บุรีรัมย์
(21917) 21917 ปรับปรุงห้องดนตรี งานประตูหน้าต่าง ทาสี เทพืน้ ค.ส.ล. ปูพนื้ กระเบือ้ ง มุงกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบุรีรัมย์
พิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
(21918) 21918 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน 216 ล ทาสี กุญแจลูกบิดประตู กลอนอลูมิเนียม กระดานชานอ้อย หลอดไฟ
โรงเรียนกลันทาพิทยาคม ต.กลันทา อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
(21919) 21919 ปรับปรุงห้องเรียนศิลปะ งานโครงหลังคา มุงหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนสิงหวิทยาคม ต .บ้านสิงห์ อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย์
(21920) 21920 ปรับปรุงอาคารเรียน 216 ล(ปรับปรุง) ปูพนื้ กระเบือ้ ง 430 ตร.ม.โรงเรียนนาโพธิ์พทิ ยาคม ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์
จ.บุรีรัมย์
(21921) 21921 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ 320 ตร.ม. อาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ขโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

150,000

(21922) 21922 ปรับปรุงซุ้มประตูโรงเรียน เทปูน ค.ส.ล. ผนังกระเบือ้ งแกรนิต ตัวหนังสือสแตนเลส โรงเรียนสะแกพิทยาคม
ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
(21923) 21923 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 330 ตร.ม.โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม ต.เมืองแฝก อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
(21924) 21924 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ อาคารเรียน 4โรงเรียนธารทองพิทยาคม ต.ล้าปลายมาศ อ.ล้าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
(21925) 21925 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬา ทาสีรั้วโรงเรียน โรงเรียนนางรอง ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
(21926) 21926 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ 384 ตร.ม. อาคารเรียน 108 ล (อาคาร 4)โรงเรียนล้าดวนพิทยาคม ต.ล้าดวน อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย์
(21927) 21927 ปรับปรุงโรงจอดรถครู งานโครงสร้างหลังคา มุงหลังคา เทพืน้ ค.ส.ล. โรงเรียนไทยเจริญวิทยา ต.ไทยเจริญ อ.
ปะค้า จ.บุรีรัมย์
(21928) 21928 งานฝ้า ทาสี อาคารประกอบ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

150,000
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(21929) 21929 ปรับปรุงอาคารเรียน 318 ค และ 216 ค งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนภัทรบพิตร ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
(21930) 21930 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน 57 เมตร โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
(21931) 21931 ปรับปรุงห้องปฏิบตั ิการดาราศาสตร์ อาคารเรียน cs213b เปลี่ยนฝ้า ระบบไฟฟ้า ทาสี เปลี่ยนประตู ปูพนื้
กระเบือ้ ง โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
(21932) 21932 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียน โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
(21933) 21933 ปรับปรุงห้องเรียน ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ผนังคอนกรีตโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

200,000

(21934) 21934 ปรับปรุงห้องเรียนปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนรมย์บรุ ีพทิ ยาคม รัชมังคลาภิเษก ต .บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
(21935) 21935 ปรับปรุงอาคารส้านักงาน งานฝ้า 100,000 บาท งานโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคา 200,000 บาท โรงเรียน
สพม.32 ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
(21936) 21936 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนกึ่งถาวร ศาลาพักผู้ปกครอง งานพืน้ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา ต .โคกตะเคียน อ.
กาบเชิง จ.สุรินทร์
(21937) 21937 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ภายในอาคารเรียน 108ล 216ล งานพืน้ โรงเรียนตานีวิทยา ต.ตานี อ.ปราสาท จ.
สุรินทร์
(21938) 21938 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ล/41 งานขูดล้างสี งานทาสีโรงเรียนศรีสุขวิทยา ต.ศรีสุข อ.ส้าโรงทาบ จ.
สุรินทร์
(21939) 21939 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ กขค
งานเหล็กดัดโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(21940) 21940 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วลวดหนามกึ่งคอนกรีตโรงเรียนทับโพธิ์พฒ
ั นวิทย์ ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(21941) 21941 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคารเรียน
216ล/41 (หลังคาทรงไทย) งานประตูหน้าต่าง โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(21942) 21942 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว
งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา งานสถาปัตยกรรมโรงเรียนล้าพลับพลาวิทยาคาร ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
(21943) 21943 ปรับปรุงซ่อมแซมยกพืน้ อาคารเรียน
งานถมดิน คอนกรีตทับหน้า งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนสุรพินท์พทิ ยา ต .ล้าดวน อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์
(21944) 21944 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนูปกรณ์
งานสถาปัตยกรรมโรงเรียนดอนแรดวิทยา ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(21945) 21945 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ
อาคารเบ็ดเสร็จ ก งานปูกระเบือ้ ง
งานติดเหล็กดัด งานหน้าต่างโรงเรียนหนองสนิทวิทยา ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

200,000
300,000

(21946) 21946 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศภายในโรงเรียน เทพืน้ ลานคอนกรีต ถมบดอัดดิน งานคอนกรีต งานตะแกรงเหล็กส้าเร็จรูปโรงเรียน
จารย์วิทยาคาร ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

150,000

(21947) 21947 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกงาน งานหลังคา งานพืน้ งานผนัง งานทาสี งานรื้อถอน งานประตู -หน้าต่างโรงเรียน
บุแกรงวิทยาคม ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(21948) 21948 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ต.บะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(21949) 21949 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ค
งานทาสี งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนสวายวิทยาคาร ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

200,000

150,000
200,000
150,000
150,000

150,000
200,000
150,000
200,000
150,000
150,000
150,000
200,000
150,000
150,000
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จานวนเงิน

(21950) 21950 ปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ลวดตาข่ายถักขอบเหล็ก)ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม โรงเรียน
มัธยมทับทิมสยาม 04 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(21951) 21951 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนเบ็ดเสร็จ ก
งานพืน้ โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(21952) 21952 ปรับปุรงซ่อมแซมห้องพิเศษ
(ห้องดนตรี-นาฎศิลป์) งานปรับพืน้ ที่ งานทาสี งานก่อผนัง งานวงกบประตูหน้าต่าง งานฝ้าเพดานโรงเรียนขนาด
มอญพิทยาคม ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

150,000

(21953) 21953 ปรับปรุงซ่อมแซมลานเสาธงโรงเรียน
งานท้าพืน้ ลานเสาธง และผนัง งานปูพนื้ งานทาสีภายนอกโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ต .กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.
สุรินทร์

150,000

(21954) 21954 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ล งานพืน้ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

200,000

(21955) 21955 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตแบบโปร่ง
เสริมเหล็กดัดโรงเรียนนาบัววิทยา ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(21956) 21956 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
แบบเบ็ดเสร็จ ข งานรื้อถอน งานซ่อมแซมหลังคา โรงเรียนห้วยจริงวิทยา ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(21957) 21957 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว
(อาคารลูกเสือ อาคารดนตรี ) งานมุงหลังคา
งานพืน้ งานผนัง งานประตูหน้าต่าง
งานฝ้าเพดาน งานทาสี โรงเรียนรัตนบุรี ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

150,000

(21958) 21958 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วมาตรฐานแบบทึบ
คอนกรีตบล็อก 9 ก้อน ช่วงเสา 2.95 เมตร
ฐานรากไม่ตอกเข็มโรงเรียนเมืองบัววิทยา ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

200,000

(21959) 21959 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง
(ตาข่ายถักกรองเหล็ก) ช่วงเสา 2.95 ฐานรากไม่ตอกเข็มโรงเรียนมหิธรวิทยา ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.
สุรินทร์

150,000

(21960) 21960 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนพนาสนวิทยา ต.อู่โลก อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์
(21961) 21961 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว งานทาสีโรงเรียนแร่วิทยา ต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
(21962) 21962 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 108ล
อาคารเอนกประสงค์ สปช.201/26
งานพืน้ โรงเรียนโคกยางวิทยา ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

200,000
100,000
200,000

(21963) 21963 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเกตบอล งานคอนกรีต งานตะแกรงเหล็กเส้นโรงเรียนกระเทียมวิทยา ต .กระเทียม
อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(21964) 21964 ปรับปรุงพืน้ คอนกรีตโรงจอดรถนักเรียน
งานคอนกรีตโครงสร้างโรงเรียนสังขะ ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(21965) 21965 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเดิม
และขยายช่องจราจร งานคอนกรีต งานเหล็กโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(21966) 21966 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ
งานหลังคาโรงเรียนช้างบุญวิทยา ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(21967) 21967 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วลวดหนามมาตรฐาน
9 เส้นโรงเรียนวังข่าพัฒนา ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

200,000

150,000
200,000

200,000
300,000

200,000
300,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 913

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(21968) 21968 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(21969) 21969 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ 216ล/41
หลังคาทรงไทย งานฝ้าเพดาน งานผนัง
งานพืน้ งานสีโรงเรียนยางวิทยาคาร ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

150,000
150,000

(21970) 21970 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม 100/27 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก
จ.สุรินทร์
(21971) 21971 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก
งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนนาดีวิทยา ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(21972) 21972 ปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก
มาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนบัวเชดวิทยา ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
(21973) 21973 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนพระแก้ววิทยา ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(21974) 21974 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกงาน 102/27
(อุตสาหรรม) งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา
งานมุงหลังคา งานทาสีโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

200,000

(21975) 21975 ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้ารอบ
อาคารหอประชุม 101ล/27 (พิเศษ)
และลานอเนกประสงค์ งานพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

200,000

(21976) 21976 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
สิ่งปลูกสร้างอื่น งานพืน้ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(21977) 21977 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ
โรงอาหาร 100/27 งานประตูโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(21978) 21978 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งานผนัง
งานฉาบ งานประตู งานลูกกรงเหล็ก งานสีโรงเรียนหนองอียอวิทยา ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
(21979) 21979 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ล
งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
(21980) 21980 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเบ็ดสร็จ ก
งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(21981) 21981 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ล
(ปรับปรุง29) งานทาสีโรงเรียนสุรินทร์ภกั ดี ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(21982) 21982 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้า งานขุดดิน
งานวางท่อระบายน้้า งานวางบ่อพัก
งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนไทรแก้ววิทยา ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

150,000

(21983) 21983 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักครู
งานรื้อถอนประตู สุขภัณฑ์ กระเบือ้ ง หลังคา
งานขูดล้างสีเก่า งานโครงสร้างหลังคา
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์หอ้ งน้้าห้องส้วม
งานพืน้ งานประตู งานทาสี โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

200,000

(21984) 21984 ปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทศั น์ภายในโรงเรียน
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตามแบบมาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนตาเบาวิทยา ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

150,000

200,000
200,000
150,000
150,000

150,000
150,000
150,000
200,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 914

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(21985) 21985 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง
(ลวดตาข่ายถักกรอบเหล็ก)ฐานรากไม่ตอกเข็มโรงเรียนโชคเพชรพิทยา ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(21986) 21986 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ อาคาร 216ล งานรื้อถอน งานพืน้ งานเคาท์เตอร์อ่างล้างหน้า งาน
ทาสี งานติดตั้งกระดาน งานจัดท้าโต๊ะห้องปฏิบติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ ต.ราม อ.เมือง
สุรินทร์ จ.สุรินทร์

150,000

(21987) 21987 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบ แบบเบ็ดเสร็จ ก ข 108ล
หอประชุม 100/27 งานทาสี โรงเรียนแนงมุดวิทยา ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

200,000

(21988) 21988 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีต โดยติดตั้งเหล็กดัด โรงเรียนสิรินธร ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(21989) 21989 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง
(ลวดตาข่ายถักกรอบเหล็ก)ฐานรากไม่ตอกเข็มโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
(21990) 21990 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ (ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ) งานประตู-หน้าต่าง งานฝ้าเพาดานโรงเรียนธาตุศรีนคร ต.ธาตุ
อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(21991) 21991 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู อาคารโรงอาหาร 100/27 หอประชุม 102/24 ลานคอนกรีตและรางระบายน้้า
คสล.
งานเหล็กดัดประตู-หน้าต่างโรงเรียนสนมวิทยาคาร ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

300,000
100,000

(21992) 21992 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงอาหาร
100/27 งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา
งานมุงหลังคา งานพืน้ งานสุขภัณฑ์ งานทาสีโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์

150,000

(21993) 21993 ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีต
(ลานกีฬากลางแจ้ง) โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(21994) 21994 ปรับปรุงห้องน้้าห้องส้วม งานผนัง งานพืน้
งานประตู งานสุขภัณฑ์ งานระบบสุขา
ภิบาล งานเดินท่อโสโครก งานเดินท่อน้้าดีโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ต.ราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

100,000

(21995) 21995 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งานประตู
งานมุงหลังคา งานรางน้้า งานทาสีโรงเรียนพรมเทพพิทยาคม ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(21996) 21996 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถ
จักรยานยนต์ งานเหล็ก งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนมัธยมศรีล้าเภาลูน ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
(21997) 21997 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตามแบบมาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนกาบเชิงวิทยา ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
(21998) 21998 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 108ล/30 งานพืน้ ปูประเบือ้ ง งานเทพืน้ เสริมเหล็กตะแกรง
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(21999) 21999 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 108 ล งานฝ้าเพดาน งานติดตั้งประตูกระจก งานปูน งานพืน้ งานสี งานรื้อ
ถอนโรงเรียนเมืองลีงวิทยา ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(22000) 22000 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปรับพืน้ ถมดิน งานเหล็กเส้น งานคอนกรีตโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(22001) 22001 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ เบ็ดเสร็จ ก งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานสี งานสุขาภิบาลโรงเรียนสุรินทร์ราช
มงคล ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(22002) 22002 ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ งานโครงหลังคาโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.
สุรินทร์

150,000

150,000

150,000
200,000

200,000

150,000
200,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 915

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(22003) 22003 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งานรื้อถอน
วัสดุมุงหลังคา ฝ้ากระเบือ้ ง งานมุงหลัง
งานฝ้าเพดาน งานประตูหน้าต่างโรงเรียนส้าโรงทาบวิทยาคม ต.ส้าโรงทาบ อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์

200,000

(22004) 22004 ปรับปรุงซ่อมแซมเวทีหอ้ งประชุมและเทพืน้
คอนกรีต งานปูกระเบือ้ ง งานคอนกรีตโครงสร้าง งานผนัง งานฉาบ งานเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนพญารามวิทยา ต .
เพีย้ ราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

150,000

(22005) 22005 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนกึ่งถาวร
และอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ค งานมุงหลังคา งานทาสีโรงเรียนสุรินทร์พทิ ยาคม ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.
สุรินทร์

150,000

(22006) 22006 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด ห้องคณิต
ห้องคอมพิวเตอร์ งานรื้อถอนหน้าต่าง งานติดตั้งวงกบอลูมิเนียมพร้อมท้าหน้าต่างบานเลื่อน งานปิดช่องลม
โรงเรียนนารายณ์ค้าผงวิทยา ต.ค้าผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์

200,000

(22007) 22007 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
แบบเบ็ดเสร็จ ข งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(22008) 22008 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 108 ล งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานผนัง งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนตั้งใจ
วิทยาคม ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(22009) 22009 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ห้องเรียน อาคาร 216ล งานเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนศีขรภูมิพสิ ัย ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.
สุรินทร์
(22010) 22010 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน (โรงเรียนอาหาร)
งานทาสี งานกันสาดอาคาร งานปรับปรุง
ป้ายโรงเรียน รั้วลวดหนามโรงเรียนโรงเรียนศรีณรงค์พทิ ยาลัย ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์

150,000

(22011) 22011 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคารเรียน แบบเบ็ดเสร็จ ก งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนแกศึกษาพัฒนา ต.แก อ.
รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(22012) 22012 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนแตลศิริวิทยา ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(22013) 22013 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบเบ็ดเสร็จ ก ข ค และห้องน้้านักเรียนชาย งานหลังคา งานพืน้ งานทาสี งาน
ระบบสุขภิบาลโรงเรียนทุง่ กุลาพิทยาคม ต.ทุง่ กุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(22014) 22014 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 424ลพิเศษ งานขูดล้างสี งานทาสีโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพล
บุรี จ.สุรินทร์
(22015) 22015 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ล ห้องคอมพิวเตอร์ งานมุงหลังคา งานประตู งานทาสีโรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(22016) 22016 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างกัดสาดหลังคาเชื่อมอาคารเรียน 108ล กับอาคาร
เบ็ดเสร็จ ก และปรับปรุงซ่อมแซมรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง ฐานรากไม่ตอกเสาเข็มโรงเรียนโนนเทพ ต.หนองเทพ อ.
โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์

150,000

(22017) 22017 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งานฝ้าเพดาน งานประตู งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานทาสี งานระเบียงบันได งานพืน้
งานรื้อถอน งานรางน้้าฝนโรงเรียนทุง่ มนวิทยาคาร ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(22018) 22018 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์
และปรับปรุงถนนบดด้วยหินคลุก งานปรับพืน้ ถมดิน งานคอนกรีตโครงสร้าง งานเหล็กโรงเรียนแสงทรัพย์ประชา
วิทยาคาร ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

200,000

(22019) 22019 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วลวดหนาม 9 เส้น
ตามแบบมาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

200,000

150,000
200,000
150,000

200,000
150,000
200,000
300,000
150,000

100,000

หน ้าที่ 916

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(22020) 22020 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องวิทยาศาสตร์
อาคารเรียนแบบ พ323 งานประตู-หน้าต่าง
งานเหล็กดัด งานทาสีโรงเรียนสุรวิทยาคาร ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

300,000

(22021) 22021 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน สพม.33 ห้องรับรองชั้นล่าง ด้านทิศตะวันตก งานโครงสร้าง งานฝ้าเพดาน
งานพืน้ งานผนัง งานทาสี งานประตูหน้าต่าง โรงเรียนสพม.33 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(22022) 22022 ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องเรียนวิชาพืน้ ฐานการงานอาชีพฯ อาคารฝึกงาน 102/24 ทาสี ภายใน 200 ตร.ม.
ภายนอก 250 ตร.ม. ปูพนื้ กระเบือ้ ง 352 ตร.ม. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

300,000

(22023) 22023 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องศูนย์การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 จ้านวน 4 ห้อง ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ 256 ตร.ม. ทาสี
ภายใน 400 ตร.ม. ทาสีกันเปือ้ น 180 ตร.ม.โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
(22024) 22024 ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องศูนย์การเรียนสังคมศึกษา ปูพนื้ กระเบือ้ ง 192 ตร.ม. ห้องศูนย์การเรียนภาษาไทย ปูพนื้
กระเบือ้ ง 192 ตร.ม. ระบบน้้าและหลังคา 180 แผ่น ห้องน้้า ห้องส้วม ปูพนื้ กระเบือ้ ง 150 ตร.ม. สุขภัณฑ์
ห้องน้้า ห้องส้วม โถส้วม แบบนัง่ ยอง28 ชุดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ต.ศรีภมู ิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

200,000

(22025) 22025 ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องศูนย์ศิลปศึกษา อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง 100 ตร.ม ทาสี ภายใน 255 ตร.ม. ประตู
บานทึบไม้เนือ้ แข็ง 17 ชุด กรอบบานหน้าต่างไม้เนือ้ แข็ง 45 ชุด ระบบไฟฟ้า ห้องเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

299,900

(22026) 22026 ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม ปูพนื้ กระเบือ้ ง 192 ตร.ม. ประตู กรอบไม้ ลูกฟักประตูกระจก
4 ชุด หน้าต่าง กรอบไม้ ลูกฟักหน้าต่างกระจก 60 ชุด โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

200,000

(22027) 22027 ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องโสตทัศนศึกษา ฝ้าเพดาน 248 ตร.ม. พืน้ เวทีโรงเรียนไชยปราการ ต.หนองบัว อ.ไชย
ปราการ จ.เชียงใหม่
(22028) 22028 ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องสมุด พืน้ ขัดมันเรียบ 80 ตร.ม. กระเบือ้ งหลังคา 150 แผ่น ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 80 ตร.
ม. ฝ้าไม้ระแนง 16 ตร.ม. ทาสี ภายนอก 40 ตร.ม. ระบบไฟฟ้าโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ต.เชิงดอย อ.ดอย
สะเก็ด จ.เชียงใหม่

200,000

(22029) 22029 ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องเรียน กั้นผนังห้องเรียน 78 ตร.ม. ปูพนื้ กระเบือ้ ง 78 ตร.ม. ประตูไม้อัด 10 บาน กระดาน
ด้า 8 แผ่นโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
(22030) 22030 ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องปฏิบตั ิการภาษาจีน ปูพนื้ กระเบือ้ ง 74 ตร.ม. ห้องเรียนระดับชั้น ม. 3 ปูพนื้ กระเบือ้ ง 320
ตร.ม.โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
(22031) 22031 ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องเรียน อาคารเรียน แบบพิเศษ 6 ชั้น ประตูกรอบอลูมิเนียมกระจก แบบบานสวิงคู่ 8 ชุด
บานหน้าต่างกรอบอลูมิเนียม แบบบานสไลด์ 16 ชุดโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ต.หางดง อ.หางดง จ.
เชียงใหม่

150,000

(22032) 22032 ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องสมุด หลังคา แผ่นเมทัลซีทบูฟอยด์ 544 ตร.ม. โรงเรียนแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.
เชียงใหม่
(22033) 22033 ปรับปรุงซ่อมแซม หลังคาอาคารเรียน 216 ค ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด 220 ตร.ม. Metal Sheet 235 เมตร
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
(22034) 22034 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน (อาคารศิลปะ) โครงสร้างพืน้ 72 ตร.ม. ประตูไม้เนือ้ แข็ง 1 ชุด หน้าต่างไม้เนือ้ แข็ง
2 ชุด หลังคากระเบือ้ ง 224 แผ่น ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 72 ตร.ม. ระบบไฟฟ้า ทาสี 20 ตร.ม.โรงเรียนฮอด
พิทยาคม ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
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(22035) 22035 ปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรือนศูนย์เศาฃรษฐกิจพอเพียง โรงเรือนท้าปูย๋ หมัก โครงหลังคาเหล็ก หลังคาแผ่นเหล็กรีด
ลอน 50 ตร.ม. โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ 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 หลังคากระเบือ้ ง 290 แผ่น ฝ้า
เพดาน 160 ตร.ม. ก่อผนังบล็อก 50 ตร.ม. ทาสี 20 ตร.ม. ระบบไฟฟ้าโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ต.เมืองนะ อ.
เชียงดาว จ.เชียงใหม่

200,000

(22037) 22037 ปรับปรุงซ่อมแซม โครงหลังคาเหล็ก หลังคาเหล็กเมทัลชีล 45 ตร.ม. ก่อผนัง 40 ตร.ม. พืน้ ปูกระเบือ้ ง 40 ตร.ม.
ทาสี 40 ตร.ม. ระบบไฟฟ้า ประตูอลูมิเนียม 1 บานโรงเรียนสองแคววิทยาคม ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.
เชียงใหม่

200,000

(22038) 22038 ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องส้วมนักเรียนขาย หลังคาเหล็กรีดลอน 94 ตร.ม. รางน้้าสังกะสี 28 เมตร ทาสี 137 เมตร
พืน้ ปูกระเบือ้ ง 80 ตร.ม. ผนังปุกระเบือ้ ง 96 ตร.ม. สุขภัณฑ์ โถส้วมนัง่ ราบ 10 ที่ ท่อน้้าทิง้ อ่างล้างหน้า 17 ฃุด
ผนังไม้อัดสัก 28 ตร.ม. โรงเรียนหอพระ ต.ศรีภมู ิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

200,000

(22039) 22039 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน 108 ล ฝ้าเพดานกระเบือ้ งแผ่นเรียบ 30 แผ่น อาคารเรียน 216 ล ติดตั้งเหล็กดัด
หน้าต่าง 4 บาน โรงฝึกงาน 102/27 ติดตั้งประตูตะแกรงเหล็ก หอประชุม 100/27 ห้องเก็บวัสดุ คอนกรีต
โครงสร้างและคอนกรีตฐานราก 8 ลบ.ม. พืน้ ขัดมันเรียบ 30 ตร.ม. ผนังก่ออิฐบล๊อก 20 ตร.ม. อาคารเบเกอรี่
แบบสร้างเอง ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง โรงเก็บแทงค์น้าดื่ม แบบสร้างเอง พืน้ คอนกรีต 1 ลบ.ม. ผนังคอนกรีต 2
ตร.ม. โครงหลังคาเหล็ก ผนังตาข่ายเหล็ก ทาสี กระเบือ้ งหลังคา 30 แผ่นโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ต.อมก๋อย อ.
อมก๋อย จ.เชียงใหม่

199,700

(22040) 22040 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ 216 ล หลังที่ 1 พืน้ คอนกรีต 120 ตร.ม. ปูพนื้ กระเบือ้ ง 120 ตร.ม. ปู
บล็อคตัวหนอน 75 ตร.ม. หลังที่ 2 ผนังยิบซัมบอร์ดฉาบเรียบ 26 ตร.ม. ผนังไม้อัดสัก 26 ตร.ม. ทาสี 50 ตร.ม.
พืน้ ไม้เนือ้ แข็ง 14 ตร.ม. ระบบไฟฟ้า หอประชุม หลังคาโครงเหล็กมุงเมทลซีท 40 ตร.ม. พืน้ คอนกรีต 40 ตร.ม.
โรงเรียนจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

200,000

(22041) 22041 ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้้านักเรียน กระเบือ้ งหลังคา 505 แผ่น สุขภัณฑ์ กระจก 10 ชุด อ่างล้างหน้า แบบแขวน
10 ชุด ระบบท่อน้้าดี อ่างล้างหน้า 10 จุด ประตูหอ้ งน้้า 16 บาน ทาสี 250 ตร.ม. กระเบือ้ งโปร่งแสง 20 แผ่น
ระบบไฟฟ้า โรงอาหาร กั้นห้องร้านค้า 5 ห้องโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

200,000

(22042) 22042 ปรับปรุงซ่อมแซม โรงอาหาร โครงหลังคากันสาด รั้วราวเหล็กรอบโรงอาหาร โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ต .สะเมิง
ใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
(22043) 22043 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ปูพนื้ ปาเก้ไม้สักหนา 19 มม. 163 ตร.ม.โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.
พร้าว จ.เชียงใหม่
(22044) 22044 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ 216 ล และ แบบ 108 ล ปูพนื้ กระเบือ้ ง 360 ตร.ม.โรงเรียนเวียงแหง
วิทยาคม ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
(22045) 22045 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารเฉลิมร่มเกล้าพระภูมินทร์ (ชั้น 3) ปูพนื้ กระเบือ้ ง 400 ตร.ม.โรงเรียนนวมิ
นทราชูทศิ พายัพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
(22046) 22046 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารโรงอาหาร หอประชุม แบบ 101 ล ทาสีภายใน-ภายนอก 1,964 ตร.ม.โรงเรียนสารภี
พิทยาคม ต.ยางเนิง้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
(22047) 22047 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารโรงอาหาร ทาสี 1,093 ตร.ม. แผงปิด- เปิด ร้านอาหาร 24 ช่อง พืน้ ปูกระเบือ้ ง 52.5
ตร.ม.โรงเรียนสันก้าแพง ต.ทรายมูล อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่
(22048) 22048 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน 216 ล ทาสีภายใน-ภายนอก 2,500 ตร.ม.โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ต.ยุหว่า
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
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(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
(22050) 22050 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร ดินลูกรังปรับพืน้ ผิวถนน 39 ลบ.ม.
คอนกรีตผสมเสร็จ 49 ลบ.ม. เหล็กไวด์เม็ทด์ 350 ตร.ม.โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ต.บ้าน
จันทร์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

200,000

(22051) 22051 ปรับปรุงซ่อม ถนนคอนกรีตมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร 100 ตร.ม. โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ต.แม่หอพระ อ.แม่
แตง จ.เชียงใหม่
(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
(22053) 22053 ปรับปรุงซ่อม รั้วคอนกรีต แบบสร้างเอง (ฐานล่างคอนกรีต ด้านบนเหล็ก) สูง 2 เมตร ยาว 83 เมตร โรงเรียน
แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
(22054) 22054 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ 216 ล ปรับปรุง 2529 ต่อเติมโครงสร้างหลังคา หลังคา เมทัลชีท 33 แผ่น
ทาสีก้นสนิมโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ต.น้้าบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
(22055) 22055 ปรับปรุงซ่อมแซม สนามวอลเล่ย์บอล พืน้ สนามคอนกรีตเสริมเหล็ก 420 ตร.ม. บ้านพักครู จ้านวน 15 หลัง
กระเบือ้ งหลังคา 150 แผ่น หน้าต่างมุง้ ลวด จ้านวน 80 บาน ประตูมงุ้ ลวด จ้านวน 15 บานโรงเรียนเชียงดาว
วิทยาคม ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

150,000

(22056) 22056 ปรับปรุงซ่อมแซม พืน่ ห้องประชุม 2 ห้อง ห้องรองผู้อ้านวยการ 5 ห้อง ห้องส้วม 2 ห้อง สุขภัณฑ์ โรงเรียนสพม.
34 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
(22057) 22057 อาคารเรียน งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนล้าปางกัลยาณี ต.สวนดอก อ.เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง
(22058) 22058 อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนจักรค้าคณาทร จังหวัดล้าพูน ต.ในเมือง อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(22059) 22059 อาคารเรียน งานปูพนื้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง
(22060) 22060 อาคารเรียน งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง และ งานทาสีโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ต.อุโมงค์ อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(22061) 22061 ห้องคอมพิวเตอร์ งานปูพนื้ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ต.หัวเวียง อ.เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง
(22062) 22062 อาคารเรียน งานปูพนื้ กระเบือ้ ง และติดตั้งกระดานไวท์บอร์ดโรงเรียนป่าซาง ต .ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน
(22063) 22063 บ้านพักครู งานหลังคา, โรงฝึกงาน งานหลังคา , อาคารเรียน งานพืน้ ประตูหน้าต่าง ฝ้า เพดาน อุปกรณ์หอ้ งน้้า
ทาสีโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ล้าปาง
(22064) 22064 อาคารเรียน งานประตูโรงเรียนน้้าดิบวิทยาคม ต.น้้าดิบ อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน
(22065) 22065 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ งานประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนแม่สันวิทยา ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ล้าปาง
(22066) 22066 อาคารเรียน งานปูพนื้ กระเบือ้ ง และงานซ่อมเปลี่ยนประตูโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.
ล้าพูน
(22067) 22067 บ้านพักครู งานพืน้ ทาสี รื้อถอนพืน้ , อาคารเรียน งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนแม่ทะวิทยา ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.
ล้าปาง
(22068) 22068 อาคารเรียน งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ล้าพูน
(22069) 22069 อาคารเรียน งานผนัง ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่างโรงเรียนเถินวิทยา ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล้าปาง
(22070) 22070 อาคารเรียน งานทาสี ประตูโรงเรียนแม่ตืนวิทยา ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(22071) 22071 ห้องศิลปะ งานหลังคา เทพืน้ ฉาบผนัง ก่อผนังบล๊อค งานทาสีโรงเรียนเวียงมอกวิทยา ต .เวียงมอก อ.เถิน จ.
ล้าปาง
(22072) 22072 อาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนทุง่ หัวช้างพิทยาคม ต.ทุง่ หัวช้าง อ.ทุง่ หัวช้าง จ.ล้าพูน
(22073) 22073 อาคารเรียน งานผนัง ประตูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ล้าปาง
(22074) 22074 อาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ล้าพูน
(22075) 22075 อาคารเรียน งานประตู ราวบันไดโรงเรียนแม่พริกวิทยา ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ล้าปาง
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22076 อาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล้าพูน ต.ในเมือง อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
22077 อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนวังเหนือวิทยา ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง
22078 อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนแจ้หม่ วิทยา ต.แจ้หม่ อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง
22079 อาคารเรียน งานพืน้ ประตู หน้าต่างโรงเรียนเมืองปานวิทยา ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
22080 อาคารเรียน งานปูพนื้ รางน้้าฝนโรงเรียนทุง่ กว๋าววิทยาคม ต .ทุง่ กว๋าว อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
22081 อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน และงานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.
ล้าปาง
22082 อาคารเรียน งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนทุง่ อุดมวิทยา ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ล้าปาง
22083 ห้องน้้า ห้องส้วม งานพืน้ ผนัง อุปกรณ์หอ้ งน้้าโรงเรียนวชิรป่าซาง ต .นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน
22084 อาคารเรียน งานทาสี โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง
22085 อาคารเรียน งานพืน้ ,รางระบายน้้า คสล.โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองล้าปาง จ.
ล้าปาง
22086 โรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ต.บ้านแป้น อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
22087 โรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล้าปาง
22088 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ หลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนสบจางวิทยา ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ล้าปาง
22089 หอประชุม งานหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ล้าปาง
22090 หอประชุม งานพืน้ โรงเรียนไหล่หนิ วิทยา ต.ไหล่หนิ อ.เกาะคา จ.ล้าปาง
22091 ห้องน้้า ห้องส้วม งานพืน้ ประตู อุปกรณ์หอ้ งน้้า งานเดินท่อโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.
ล้าปาง
22092 บ้านพักครู งานพืน้ งานสุขภัณฑ์ อุปกรณ์หอ้ งน้้า ห้องส้วม และประตู ,โรงจอดรถ งานหลังคาโรงเรียนบ้านโฮ่งรัต
นวิทยา ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ล้าพูน
22093 บ้านพักนักเรียน งานพืน้ ฝ้าเพดาน มุง้ ลวดโรงเรียนประชาราชวิทยา ต .บ้านร้อง อ.งาว จ.ล้าปาง
22094 บ้านพักครู งานซ่อมผนัง ฝ้าเพดาน พืน้ ไม้ และงานทาสีโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพทิ ยา ต .บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ล้าพูน
22095 รั้วมาตรฐานแบบทึบโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ต.ทุง่ งาม อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง
22096 ถนน คสล.โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ล้าปาง
22097 สนามวอลเลย์บอล งานพืน้ คสล.โรงเรียนธีรกานท์บา้ นโฮ่ง ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ล้าพูน
22098 ถนนลาดยางโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ล้าปาง
22099 อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนปงแสนทองวิทยา ต.ปงแสนทอง อ.เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง
22100 อาคารส้านักงาน งานหลังคา พืน้ ผนัง ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง อุปกรณ์หอ้ งน้้า ทาสีโรงเรียนสพม.35 ต.ต้น
ธงชัย อ.เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง
22101 อาคารเบ็ดเสร็จ ก ปูพนื้ กระเบือ้ ง ภายในและภายนอกโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ต .ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

22102 อาคาร 216 ล ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องเรียน 5 ห้องโรงเรียนนครวิทยาคม ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย
22103 อาคารแบบ 424 ล (พิเศษ) ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
22104 อาคารแบบ 216 ก ซ่อมแซมห้องน้้าและสุขภัณฑ์โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
22105 บ้านพักครูแบบกรมสามัญ 3 หลัง ทาสีบา้ นพักครู มุงหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ และซ่อมแซมห้องน้้าโรงเรียนแม่
จันวิทยาคม ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
(22106) 22106 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต (ค.ส.ล.)ภายในโรงเรียน และซ่อมแซมลานเอนกประสงค์ (ค.ส.ล.)โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
(22107) 22107 ซ่อมแซมโรงอาหารปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ซ่อมแซมพืน้ คอนกรีตโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ต .หล่ายงาว อ.เวียง
แก่น จ.เชียงราย

จานวนเงิน
300,000
200,000
200,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
200,000
150,000
150,000
200,000
150,000
200,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
200,000
150,000
200,000
100,000
100,000
300,000
150,000
150,000
200,000
150,000
190,100
200,000
200,000

หน ้าที่ 920

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(22108) 22108 ซ่อมแซมปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
(22109) 22109 ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารหอประชุม และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ต.ดงเจน อ.ภูกาม
ยาว จ.พะเยา
(22110) 22110 ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารบ้านพักครู
ค่าครุภณ
ั ฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก้าหนด โรงเรียนวาวีวิทยาคม ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
(22111) 22111 ซ่อมแซมบ้านพักครู 203/27 3 หลัง
ซ่อมแซมบ้านพักครู 206/30 1 หลัง
ซ่อมแซมบ้านพักครู 205/26 1 หลังโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

200,000
200,000

(22112) 22112 ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ทาสีภายใน และภายนอกโรงเรียนจุนวิทยาคม ต.ห้วยข้าวก่า้ อ.จุน จ.พะเยา

200,000

(22113)
(22114)
(22115)
(22116)
(22117)

22113 ซ่อมแซมพืน้ สนามบาสเก็ตบอลโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ต.ท่าจ้าปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
22114 อาคารเรียนชั่วคราว ปูพนื้ กระเบือ้ ง และซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงเรียนขุนควรวิทยาคม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
22115 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลโรงเรียนพานพิทยาคมโรงเรียนพานพิทยาคม ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
22116 ซ่อมแซมอาคารเรียน 216 (ล29) งานทาสีโรงเรียนง้าเมืองวิทยาคม ต.ห้วยลาน อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา
22117 ซ่อมแซมอาคารโสตทัศนูปกร จ้านวน 1 หลังโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

150,000
150,000
200,000
150,000
150,000

(22118) 22118 ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ค่าครุภณ
ั ฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ต.บ้านมาง อ.เชียง
ม่วน จ.พะเยา
(22119) 22119 ซ่อมแซมหลังคา อาคาร 1 (บ้ารงกุมารี)
แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ 0.4 มม. ครอบมุม กว้าง 60 ซม. สกรู 2.5 นิว้ โรงเรียนด้ารงราษฎร์สงเคราะห์
ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

200,000

(22120) 22120 ซ่อมแซม(สนามตะกร้อ) ขนาดกว้าง 21*22 เมตร
คอนกรีตโครงสร้าง ความหนา 10 ซม., ตะแกรงเหล็กส้าเร็จรูป 4 มม.,งานพืน้ ผิวฟลอร์ฮารด์, งานพืน้ ทาสีอะครี
ลิค 100 %,งานรอยต่อ และไม้แบบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.
เชียงราย

200,000

(22121) 22121 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ)
ค่าครุภณ
ั ฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
(22122) 22122 ซ่อมแซมห้องเรียน (ในอาคารเรียน 216 ล)
วัสดุมวลรวมผิวพืน้ ปูกระเบือ้ งเซรามิค ขนา 12"*12"โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

200,000

(22123) 22123 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ โรงฝึกงานแบบ Gent (ห้องคหกรรม) ซ่อมแซมหลังคาและประตูโรงเรียนเวียง
เชียงรุ้งวิทยาคม ต.ทุง่ ก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
(22124) 22124 ซ่อมแซมพืน้ ห้องเรียน อาคาร 216 ล
กระเบือ้ งปูพนื้ ขนาด 30*30 ซม.โรงเรียนเชียงค้าวิทยาคม ต.หย่วน อ.เชียงค้า จ.พะเยา
(22125) 22125 ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารโรงอาหาร 005 งานรื้อถอนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ต.สันติสุข อ.
พาน จ.เชียงราย
(22126) 22126 ซ่อมแซมห้องเรียนในอาคาร 216 ล/29 และอาคารเรียน สพฐ.1 โรงเรียนภูซางวิทยาคม ต.สบบง อ.ภูซาง จ.
พะเยา
(22127) 22127 ซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร 216 ซ่อมผ้าเพดาน ทาสี ขัดพืน้ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
(22128) 22128 ซ่อมแซมห้องสมุด และห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ต .ฝายกวาง อ.เชียงค้า จ.พะเยา

150,000

199,500
150,000

292,400

150,000

300,000
150,000
200,000
300,000
200,000

หน ้าที่ 921

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(22129) 22129 ทาสีอาคารเรียน 216 ล และทาสีอาคารเรียน CS 217Bโรงเรียนพญาเม็งราย ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.
เชียงราย
(22130) 22130 ซ่อมหลังคาอาคารอุตสาหกรรมและคหกรรมโรงเรียนพญาลอวิทยาคม ต.ทุง่ รวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
(22131) 22131 ซ่อมแซมบ้านพักครู และอาคารหอนอนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ต.ห้วยแก้ว อ.ภู
กามยาว จ.พะเยา
(22132) 22132 ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องเรียน ในอาคาร 216 ลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ต.เวียงพางค้า อ.แม่สาย จ.เชียงราย
(22133) 22133 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนปล้องวิทยาคม ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย
(22134) 22134 ทาสีอาคารโรงฝึกงาน GEN-I,H และ อาคาร GEN Aโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

199,000

(22135) 22135 ทาสีอาคารเรียน 216 ค และอาคารเรียน 216 ล โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา
(22136) 22136 ซ่อมแซมหอประชุม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
(22137) 22137 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก ต .โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.
เชียงราย
(22138) 22138 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องคหกรรมโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ต .ผางาม อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย
(22139) 22139 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
(22140) 22140 ซ่อมแซมห้องเรียนในอาคารเรียน 108 ล/30โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
(22141) 22141 ซ่อมแซมบ้านพักนักเรียนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
(22142) 22142 ซ่อมแซมห้องเรียนในอาคารเรียน 108 ล/30 และอาคารประกอบโรงเรียนวัดถ้า้ ปลาวิทยาคม ต.โป่งงาม อ.แม่
สาย จ.เชียงราย
(22143) 22143 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนคหกรรม ห้องเรียนเกษตรกรรม ห้องดนตรี บ้านพักครู และรั้วโรงเรียนโรงเรียนแม่
ลาววิทยาคม ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
(22144) 22144 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ และอาคารโรงฝึกงานโรงเรียนแม่เจดีย์
วิทยาคม ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
(22145) 22145 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ ในอาคาร 108 ลโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
(22146) 22146 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ในอาคารเรียนโรงเรียนถ้า้ ปินวิทยาคม ต.บ้านถ้า้ อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา
(22147) 22147 ปรับปรุงพืน้ ห้องเรียนห้องพลศึกษาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
(22148) 22148 ซ่อมแซมพืน้ สนามวิลเลย์บอล ซ่อมแซมแท่นเครื่องท้าน้้าเย็น 3 จุด ซ่อมแซมพืน้ ลานเอนกประสงค์ 70 ปี
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
(22149) 22149 ทาสีอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ขโรงเรียนแม่ต๋้าวิทยา ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
(22150) 22150 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการ DLIT ทาสีอาคารเบ็ดเสร็จ และโรงอาหารโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.
พาน จ.เชียงราย
(22151) 22151 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหาร บ้านพักนักการภารโรง ซ่อมแซมผิวจราจรโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม ต .ยางฮ
อม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
(22152) 22152 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอลโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
(22153) 22153 ซ่อมแซมห้องเรียน ในอาคาร 216 ล ซ่อมแซมส้วมมาตรฐาน 6ทีน่ งั่ และซ่อมแซมผิวจราจรโรงเรียนห้วยซ้อ
วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
(22154) 22154 ซ่อมแซมบ้านพักครู และรั้วโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
(22155) 22155 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู และอาคารประกอบโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
(22156) 22156 ซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย

200,000
300,000
150,000

150,000
200,000
299,900
200,000
200,000

150,000
199,000
200,000
200,000
150,000
200,000
199,000
150,000
150,000
200,000
300,000
150,000
150,000
149,500
200,000
200,000
200,000
150,000
200,000

หน ้าที่ 922

หน่วย : บาท

รายการ
(22157)
(22158)
(22159)
(22160)
(22161)
(22162)
(22163)
(22164)
(22165)
(22166)
(22167)
(22168)
(22169)
(22170)
(22171)
(22172)
(22173)
(22174)
(22175)
(22176)
(22177)
(22178)
(22179)
(22180)
(22181)
(22182)
(22183)
(22184)
(22185)
(22186)

22157 ซ่อมแซมรั้วและทางเดินโรงเรียนดอยงามวิทยาคม ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
22158 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนดอกค้าใต้วิทยาคม ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา
22159 ซ่อมแซมอาคารประกอบ (หอประชุม)โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
22160 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว โรงเรียนสพม.36 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
22161 อาคารโรงฝึกงาน พืน้ ปูกระเบือ้ ง ผนัง ประตู ทาสีโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี ต.ปิงหลวง อ.นาหมืน่ จ.น่าน
22162 ห้องสมุด พืน้ ปูกระเบือ้ ง ผนัง ฝ้าเพดาน หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนเชียงกลาง(ประชาพัฒนา) ต.เชียงกลาง อ.เชียง
กลาง จ.น่าน
22163 อาคารเรียน แบบ 216 ค พืน้ ปูกระเบือ้ ง ห้องส้วมนักเรียน 6ทีน่ งั่ ประตู สุขภัณฑ์ ทาสีโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม
ต.ท่าข้าม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
22164 อาคารเรียน แบบ 216 ก รื้อถอนเพดาน ฝ้ายิปซั่มบอร์ด คร่าวโลหะ โรงเรียนลองวิทยา ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.
แพร่
22165 อาคารโรงฝึกงาน แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี ฝ้าเพดาน ประตูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา
จ.น่าน
22166 อาคารเรียน แบบ 216ล/29 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนเวียงเทพวิทยา ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
22167 อาคารเรียน แบบ 212 ทาสีโรงเรียนสา ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
22168 อาคารเรียนกึ่งถาวร ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด คร่าวไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนวังชิ้นวิทยา ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
22169 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
22170 บ้านพักครู จ้านวน 6 หลัง พืน้ ซีเมนต์คอนกรีต ทาสีโรงเรียนนาหมืน่ พิทยาคม ต.บ่อแก้ว อ.นาหมืน่ จ.น่าน
22171 โรงอาหาร พืน้ ปูกระเบือ้ ง ผนัง ฝ้าเพดาน ประตู ทาสีโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ต .นาไร่
หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
22172 รั้ว คสล.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
22173 อาคารเรียนชั่วคราว หลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
22174 ห้องปฏิบตั ิการทัศนศิลป์ ฝาผนังห้อง ประตู พืน้ คสล .โรงเรียนเมืองแงง ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน
22175 อาคารเรียนแบบ 216ล โรงฝึกงาน แบบ102/27 ฝ้าเพดาน หน้าต่าง สุขภัณฑ์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน
22176 อาคารหอพักนักเรียน หลังคามุงกระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี ประตู หน้าต่าง ไฟฟ้าโรงเรียนพระ
ธาตุพทิ ยาคม ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
22177 หอประชุม 100/27 หลังคามุงกระเบือ้ ง ไม้อัดยาง ทาสีโรงเรียนเมืองแพร่ ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
22178 ห้องสมุด ประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
22179 ส้วมนักเรียน แบบ 6ทีน่ งั่ /27 (ชาย-หญิง) ประตู พืน้ ปูกระเบือ้ งหลังคามุงกระเบือ้ ง ผนัง ทาสี สุขภัณฑ์โรงเรียน
ถิ่นโอภาสวิทยา ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
22180 รั้ว มาตรฐานแบบโปร่ง ทาสีโรงเรียนน่านประชาอุทศิ ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน
22181 โรงอาหาร พืน้ ปูกระเบือ้ ง หลังคาโรงเรียนบ่อเกลือ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
22182 อาคารคหกรรม พืน้ ปูกระเบือ้ ง หลังคามุงกระเบือ้ ง หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ต .ร้องเข็ม
อ.ร้องกวาง จ.แพร่
22183 อาคารเรียนแบบ 004 ขัดพืน้ ไม้ ทาสี ไฟฟ้าโรงเรียนม่วงไข่พทิ ยาคม ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
22184 อาคารเรียน พืน้ ปูกระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน พืน้ คสล.โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน
22185 โรงอาหาร โรงเก็บรถนักเรียน แผงลวดตาข่าย เหล็กท่อกลม เหล็กฉาก ประตู ทาสีโรงเรียนแม่จริม ต.หนองแดง
อ.แม่จริม จ.น่าน
22186 ห้องดนตรีไทย หลังคาเหล็กเมทัลชีท ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ ผนัง โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร ต .ตาลชุม
อ.ท่าวังผา จ.น่าน

จานวนเงิน
100,000
200,000
150,000
300,000
150,000
200,000
100,000
197,000
200,000
150,000
200,000
200,000
200,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
149,900
150,000
150,000
149,000
150,000
100,000
150,000
200,000
200,000
148,600
150,000
150,000

หน ้าที่ 923

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(22187) 22187 ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ ประตู หน้าต่าง กระจกช่องลมโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่

195,000

(22188) 22188 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ หลังคาเหล็กเมทัลชีท ผนังฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.
เมืองแพร่ จ.แพร่
(22189) 22189 อาคารวิทยาศาสตร์ หลังคามุงกระเบือ้ ง ประตู สุขภัณฑ์ พืน้ ปูกระเบือ้ ง ไฟฟ้า อาคารศิลปะ หลังคามุงกระเบือ้ ง
ฝ้าเพดาน ไฟฟ้าโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
(22190) 22190 รั้ว มาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็มโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
(22191) 22191 อาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก , ข , อาคารกึ่งถาวร พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน
(22192) 22192 ห้องสมุด ประตู ฝ้าเพดาน ทาสี ห้องดนตรี พืน้ ปูกระเบือ้ ง ประตู ไฟฟ้า ห้องคหกรรม เหล็กดัดหน้าต่างโรงเรียน
น่านนคร ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
(22193) 22193 อาคารเรียนมัธยมศึกษา หลังคามุงกระเบือ้ งโรงเรียนสองพิทยาคม ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
(22194) 22194 อาคารเรียน 216ค หลังคามุงกระเบือ้ ง ฝ้าเพดานโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่
(22195) 22195 อาคารเรียน ห้องภาษาไทย ฝาผนัง ทาสีโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
(22196) 22196 อาคารเรียน หลังคามุงกระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนสตรีศรีน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
(22197) 22197 อาคารเรียนภาษาไทย หลักคาเมทัลชีล ทาสี อาคารเรียนพยาบาล พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนมัธยมพระราชทาน
เฉลิมพระเกียรติ ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
(22198) 22198 อาคารเรียนห้องคหกรรม พืน้ ปูกระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน ห้องน้้าครูหญิง -ชาย พืน้ ปูกระเบือ้ ง ผนังโรงเรียนปัว ต.ปัว
อ.ปัว จ.น่าน
(22199) 22199 อาคารเรียน แบบ 216 ล พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนนาน้อย ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
(22200) 22200 อาคารเรียน แบบ 108ล ผนัง ทาสี ประตู พืน้ ปูกระเบือ้ ง สุขภัณฑ์ เสาธง พืน้ ปูกระเบือ้ ง พืน้ คสล .โรงเรียนสาธุ
กิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ต.น้้ามวบ อ.เวียงสา จ.น่าน
(22201) 22201 เสาธง ซุ้มพระพุทธรูป พืน้ ปูกระเบือ้ ง ผนัง หลังคาเมทัลชีล ทาสี เชิงชายไม้เ้น้อแข็งโรงเรียนทุง่ ช้าง ต.ทุง่ ช้าง อ.
ทุง่ ช้าง จ.น่าน
(22202) 22202 อาคารหอประชุม 204ล/27 หลังคามุงกระเบือ้ งโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
(22203) 22203 ห้องสุขศึกษาพลศึกษา พืน้ ปูกระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน ประตู ไฟฟ้า ห้องปฏิบตั ิการอุตสาหกรรม ฝ้าเพดาน ประตู ทาสี
ห้องน้้านักเรียนชาย ฝ้าเพดาน สุขภัณฑ์ ประตู ทาสี รางระบายน้้าโรงเรียนบ้านหลวง ต .ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง
จ.น่าน

300,000

(22204) 22204 สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน เทคอนกรีตทับทางเดิน ดิน หิน กรวด ไม้ดอกไม้ประดับโรงเรียนบ้านกาศประชานุ
เคราะห์ ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่
(22205) 22205 สภาพแวดล้อมภายใน และสนามบริเวณโรงเรียน หินคลุก พืน้ คสล.โรงเรียนศรีนครน่าน ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.
น่าน
(22206) 22206 ห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ทีน่ งั่ หลังคามุงกระเบือ้ ง พืน้ ปูกระเบือ้ ง สุขภัณฑ์ ประตู ผนัง ทาสี ห้องส้วมนักเรียน
หญิง หลังคามุงกระเบือ้ ง พืน้ ปูกระเบือ้ ง สุขภัณฑ์ ทาสี ระบบสุขภิบาล ไฟฟ้าโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา ต .สรอย อ.
วังชิ้น จ.แพร่

150,000

(22207) 22207 อาคารส้านักงาน พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนสพม.37 ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
(22208) 22208 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ห้องพิเศษโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
(22209) 22209 1.เปลี่ยนประตู,หน้าต่างห้องเรียนคณิตศาสตร์
2.ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 192 ตรม.
3.ปรับปรุงทางเดินโรงเรียนแม่กุวิทยาคม ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก

210,000
150,000
200,000

(22210) 22210 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคหกรรมโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก

100,000

200,000
150,000
200,000
150,000
200,000
200,000
150,000
300,000
150,000
200,000
175,600
150,000
200,000
300,000
200,000

100,000
150,000

หน ้าที่ 924

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(22211) 22211 ปรับปรุงประตู อาคารอุตสาหกรรม และ อาคารคหกรรมโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.
สุโขทัย
(22212) 22212 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนนาโบสถ์พทิ ยาคม ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
(22213) 22213 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง
จ.ตาก
(22214) 22214 เทพืน้ คอนกรีตโรงอาหารจ้านวน 748 ตร.ม.โรงเรียนวังประจบวิทยาคม ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
(22215) 22215 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและห้องพิเศษโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ต .ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
(22216) 22216 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนสรรพวิทยาคม ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
(22217) 22217 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ คโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

150,000

(22218) 22218 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและอื่นๆใหเอื้อต่อการเรียนรู้และปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียน
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
(22219) 22219 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียนโรงเรียนชัยมงคลพิทยา ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุง่ เสลี่ยม จ.สุโขทัย
(22220) 22220 ทาสีอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ข.และอาคารเรียนกึ่งถาวรโรงเรียนเมืองด้งวิทยา ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.
สุโขทัย
(22221) 22221 -ปรับปรุงห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง
-ปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
(22222) 22222 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าห้องส้วม นักเรียนโรงเรียนผดุงปัญญา ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
(22223) 22223 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนท่าชัยวิทยา ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(22224) 22224 ปรับปรุงระบบน้้าดื่ม ปรับปรุงห้องเรียน ห้องเรียนพิเศษ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโรงเรียน
บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
(22225) 22225 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาห้องสมุดและห้องส้วมนักเรียนโรงเรียนทุง่ เสลี่ยมชนูปถัมภ์ ต.ทุง่ เสลี่ยม อ.ทุง่ เสลี่ยม จ.
สุโขทัย
(22226) 22226 ปรับปรุงซ่อมแซมผนังห้องเปฏิบตั ิการอาคารเกษตรโรงเรียนศรีส้าโรงชนูปถัมภ์ ต.คลองตาล อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย

150,000

(22227) 22227 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าห้องส้วมนักเรียนโรงเรียนทุง่ ฟ้าวิทยาคม ต .ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก
(22228) 22228 ปรับปรุงพืน้ โรงอาหารนักเรียน
-ปูกระเบือ้ งขนาด 12 x 12 นิว้ พืน้ ที่ 456 ตร.ม.โรงเรียนเมืองเชลียง ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(22229) 22229 ทาสีอาคารเรียนภายนอก อาคารเรียนแบบ 108 และ 108 ล/30โรงเรียนหนองตูมวิทยา ต.หนองตูม อ.กงไกร
ลาศ จ.สุโขทัย
(22230) 22230 ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน และปรับปรุงภูมิทศั น์ลานวิชการโรงเรียนลิไทพิทยาคม ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.
สุโขทัย
(22231) 22231 ล้อมรั้วลวดหนาม จ้านวน 380 เมตร พร้อมค้ายันทุก 20.00 เมตร และเสามุมรั้วโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม
ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
(22232) 22232 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล็อกโรงเรียนถนอมราษฏร์บ้ารุง ต.หัวเดียด อ.เมืองตาก จ.ตาก
(22233) 22233 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมศรีเมือง อาคารประกอบโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
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(22234) 22234 อาคารเรียนอาคารประกอบ ปรับปรุงพืน้ ซ่อมแซมโครงสร้างและเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ต .บ้าน
กล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
(22235) 22235 ทาสีอาคารเรียนแบบ 318 ป/2509 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
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รายการ
(22236) 22236 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าห้องส้วมนักเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารประกอบโรงเรียนวังทองวิทยา ต .วังทอง อ.ศรี
ส้าโรง จ.สุโขทัย
(22237) 22237 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ข โรงอาหาร แบบ 300 ทีน่ งั่ และบ้านพักครูแบบโสดโรงเรียนบ้านใหม่
เจริญผลพิทยาคม ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
(22238) 22238 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้า-ห้องส้วมนักเรียน มาตรฐาน 6 ทีน่ งั่ / 27โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ต.บ้านด่าน
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
(22239) 22239 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด โรงฝึกงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบันไดทางเดินลงสนามกีฬา โรงเรียนแม่จะเรา
วิทยาคม ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
(22240) 22240 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ต.นาขุนไกร อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย
(22241) 22241 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพยาบาล อาคาร108ล ห้องคหกรรม อาคารโรงฝึกงาน 102/27 ทาสีหอ้ งน้้าชาย -หญิง
โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
(22242) 22242 ปรับปรุงอาคารเรียน 216 ล อาคารประกอบ และปรับปรุงถนน คสล.โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ต.ตลิ่งชัน อ.
บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
(22243) 22243 ปรับปรุงอาคารเรียน มพช. ปรับปรุงห้องส้วมนักเรียน แบบ 6 ทีน่ งั่ จ้านวน 3 หลัง โรงเรียนหนองปลาหมอ
วิทยาคม ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
(22244) 22244 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 คโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
(22245) 22245 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมัง
คลาภิเษก ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
(22246) 22246 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฎิบตั ิการวิทยาศาสตร์โรงเรียนอุดมดรุณี ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
(22247) 22247 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
(22248) 22248 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านไร่พทิ ยาคม ต .
บ้านไร่ อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย
(22249) 22249 ปรับภูมิทศั น์รอบอาคารเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก
(22250) 22250 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนักเรียนแบบกรมอาชีวะศึกษาและอาคารโรงฝึกงานแบบ 102/27โรงเรียนด่านแม่ละ
เมาวิทยาคม ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
(22251) 22251 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ต.เชียง
ทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
(22252) 22252 ปรับปรุง ซ่อมแซมโรงฝึกงานโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
(22253) 22253 ทาสีอาคารเรียน 216กโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
(22254) 22254 ซ่อมแซมอาคารฝึกงานโรงเรียนศรีนคร ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
(22255) 22255 อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก งานฝ้าเพดาน, โคมไฟ, งานประตูหน้าต่าง, งานพืน้ โรงเรียนดงประค้าพิทยาคม ต.
ดงประค้า อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
(22256) 22256 อาคารเรียน ห้องพิเศษ งานพืน้ โรงเรียนจ่านกร้อง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
(22257) 22257 ซ่อมแซมห้องพิเศษ ห้องคอมพิวเตอร์ งานพืน้ , งานทาสี, งานประตูหน้าต่างโรงเรียนหนองพระพิทยา ต.หนอง
พระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(22258) 22258 อาคารเรียน ห้องโสตทัศนศึกษา งานฝ้าเพดาน, งานรื้อถอนฝ้า, งานทาสี, งานระบบไฟฟ้า, งานกั้นห้องโรงเรียน
พิชัย ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(22259) 22259 อาคารเรียนหลังที่2 และหลังที่ 4 ทาสีภายนอกอาคารเรียน 3,375 ตร.ม.โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง
อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
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(22260) 22260 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ ห้องปฏิบตั ิการภาษาไทย, ห้องสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนทองแสน
ขันวิทยา ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
(22261) 22261 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 316ล ทาสี, เปลี่ยนประตูหน้าต่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ต.
ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(22262) 22262 อาคารเรียน 324ล/27 งานทาสีโรงเรียนอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(22263) 22263 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงฝึกงานอาชีพ ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนหลอดไฟโรงเรียนตรอนตรี
สินธุ์ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
(22264) 22264 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ แบบเบ็ดเสร็จ ก ข ค ปูพนื้ กระเบือ้ ง, ทาสี, ฝ้าเพดาน, ไฟฟ้าโรงเรียนวังพิกุล
วิทยศึกษา ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(22265) 22265 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ ห้องคหกรรม ปูพนื้ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม ต .บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
(22266) 22266 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ หอประชุมแบบ 100/27 เปลี่ยนประตูม้วนบานโปร่งใช้มือดึง 9 บาน
โรงเรียนนครไทย ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
(22267) 22267 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ หอประชุมแบบ 100/27 ระบบประปา, ระบบสุขาภิบาลโรงเรียนสฤษดิ์เสนา
ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(22268) 22268 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานพืน้ , รื้อถอน, งานโครงสร้าง, งานหลังคา, ไฟฟ้า, ทาสีโรงเรียนท่าปลา
ประชาอุทศิ ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
(22269) 22269 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ และสภาพแวดล้อม ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องส้วม ทาสี สุขภัณฑ์ , เทพืน้ ลาน
คอนกรีต, ปูกระเบือ้ งโรงเรียนลับแลศรีวิทยา ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
(22270) 22270 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา กั้นผนังปูน เทพืน้ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมัง
คลาภิเษก ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
(22271) 22271 โรงฝึกงาน กรมสามัญ งานหลังคา, งานทาสี, งานพืน้ , งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบางระก้าวิทยศึกษา ต.บางระก้า
อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก
(22272) 22272 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนสวนเมีย่ งวิทยา ต.สวนเมีย่ ง อ.ชาติตระการ จ.
พิษณุโลก
(22273) 22273 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงฝึกงานแบบ 102/27 ปูพนื้ กระเบือ้ ง, เปลี่ยนประตูหน้าต่าง,ระบบไฟฟ้า
ภายในอาคาร, ทาสีโรงเรียนชุมแสงสงคราม(อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์) ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก

200,000

(22274) 22274 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ข ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องเรียนโรงเรียนยางโกลนวิทยา ต .ยางโกลน อ.
นครไทย จ.พิษณุโลก
(22275) 22275 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ล ทาสีอาคารโรงเรียนชาติตระการวิทยา ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

150,000

(22276) 22276 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 216ก, 216ล ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตูหอ้ งน้้า สุขภัณฑ์ ประตูเหล็กม้วนโรงเรียน
วังทองพิทยาคม ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(22277) 22277 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 108ล ห้องศิลปศาสตร์ , ปูกระเบือ้ งโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ต.แก่งโสภา อ.
วังทอง จ.พิษณุโลก
(22278) 22278 อาคารเรียน 216ล, หอนอน35คน ปูพนื้ กระเบือ้ ง,ทาสีภายในภายนอกโรงเรียนนาบัววิทยา ต.นาบัว อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก
(22279) 22279 หอประชุม 100/27 งานทาสีโรงเรียนฟากท่าวิทยา ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
(22280) 22280 ทาสีหอ้ งเรียน สีน้าพลาสติก 960 ตร.ม.,ขูดสีเก่าโรงเรียนแสนตอวิทยา ต.แสนตอ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(22281) 22281 อาคารเรียน 108ล ทาสีอาคาร, ประตูกระจกใสโรงเรียนน้้าริดวิทยา ต.น้้าริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
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(22282) 22282 อาคารดนตรีไทยสากล,อาคารโรงฝึกงาน 102/270 งานทาสี, งานขูดสีโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ต.ในเมือง อ.
เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
(22283) 22283 อาคารเรียน4 อาคารเรียน8 ง่ านทาสีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
(22284) 22284 อาคารเรียน โรงฝึกงานโลหะ โรงฝึกงานไฟฟ้า งานทาสีโรงเรียนลับแลพิทยาคม ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

300,000

(22285) 22285 โรงอาหาร งานพืน้ ,งานสุขาภิบาลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.
พิษณุโลก
(22286) 22286 อาคารเรียน 216ล งานหลังคา, งานรื้อถอน, งานพืน้ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.
พิษณุโลก
(22287) 22287 อาคารเรียน108ล งานพืน้ โรงเรียนดอนทองวิทยา ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
(22288) 22288 อาคารเรียน 216ล งานทาสีโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
(22289) 22289 อาคารเรียนแบบพิเศษ งานพืน้ , งานทาสี, งานฝ้าเพดาน, งานรื้อถอนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ต.ในเมือง อ.
เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
(22290) 22290 หอพักนักเรียน งานโครงสร้าง, งานหลังคาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ต.มะขามสูง อ.เมือง
พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
(22291) 22291 อาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ , งานประตูหน้าต่างโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.
พิษณุโลก
(22292) 22292 อาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก งานโครงสร้าง,งานประตูหน้าต่าง, งานพืน้ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก
(22293) 22293 อาคารเรียนแบบ 324ล/41 เปลี่ยนหน้าต่างบานเลื่อน กั้นห้องโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ต.หนองกุลา อ.
บางระก้า จ.พิษณุโลก
(22294) 22294 ปรับปรุงห้องเรียน และภูมิทศั น์ งานสุขาภิบาลโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
(22295) 22295 ห้องปฏิบตั ิการผ้า และงานอาหาร งานปูพนื้ 240 ตร.ม., งานเทพืน้ ทางเท้า กว้าง 2.30 ม.ยาว 24 ม. หน้า .10
ม.โรงเรียนบางกระทุม่ พิทยาคม ต.บางกระทุม่ อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
(22296) 22296 อาคารเรียน 316ล งานฝ้าเพดาน, งานทาสีโรงเรียนดาราพิทยาคม ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(22297) 22297 อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
(22298) 22298 โรงฝึกงาน(คหกรรม) งานพืน้ , งานทาสีโรงเรียนทุง่ กะโล่วิทยา ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(22299) 22299 อาคารเรียน 216ล ปูพนื้ กระเบือ้ ง 12x12 360 ตร.ม.โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.
พิษณุโลก
(22300) 22300 อาคารเรียน 108ล/30 งานพืน้ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม ต.ท่าหมืน่ ราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(22301) 22301 อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก ห้องคหกรรม งานพืน้ , งานรื้อผนัง, งานประตูหน้าต่าง, งานสุขภัณฑ์โรงเรียนน้้าริน
พิทยาคม ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(22302) 22302 อาคารเรียน คสล 216ล งานพืน้ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.
พิษณุโลก
(22303) 22303 อาคารเรียนแบบ 108ลโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
(22304) 22304 อาคารเรียน 216 งานพืน้ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
(22305) 22305 อาคารเรียน CS213A และอาคาร 108ล งานฝ้าเพดาน, งานทาสี, งานรื้อถอน, งานประตูหน้าต่าง, งานโคมไฟ,
งานกั้นห้องโรงเรียนบ้านโคนพิทยา ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(22306) 22306 โรงอาหาร งานทาสี , งานขูดสีโรงเรียนน้้าปาดชนูปถัมภ์ ต.แสนตอ อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์
(22307) 22307 ปรับปรุงสนามและลู่วิ่ง งานถมดินโรงเรียนด่านแม่ค้ามันพิทยาคม ต.ด่านแม่ค้ามัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
(22308) 22308 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม งานเทพืน้ โรงเรียนวังน้้าคู้ศึกษา ต.วังน้้าคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
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(22309) 22309 ถนนคอนกรีต ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร 71 เมตรโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
(22310) 22310 อาคารเรียน งานพืน้ 348 ตร.ม.โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
(22311) 22311 ปรับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียน ถนนคอนกรีต ค.ส.ล. 75 ลบ.ม.โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ต.วัดโบสถ์
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
(22312) 22312 หอประชุม สพม. งานพืน้ ค.ส.ล.,งานหลังคา และปรับปรุงภูมิทศั น์โรงเรียนสพม.39 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก
(22313) 22313 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเปลี่ยนประตูหน้าต่างโรงเรียนทีปงั กรวิทยาพัฒน์ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
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(22314) 22314 ปรับปรุงห้องเรียนทาสี และปรับปรุงกระดานด้าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุม
แก้ว จ.ปทุมธานี
(22315) 22315 ทาสีหอ้ งเรียนโรงเรียนธัญรัตน์ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
(22316) 22316 ปรับปรุงห้องเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ต.คูคต อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี

200,000

(22317) 22317 ปรับปรุงห้องเรียนกิจกรรรมพัฒนาผู้เรียน(ห้องพระพุทธศาสนา) เปลี่ยนประตูหน้าต่าง ทาสี ท้าทีก่ ันนกโรงเรียน
บัวแก้วเกษร ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
(22318) 22318 ปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
(22319) 22319 ปรับปรุงห้องคหกรรมและอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชัยสิทธาวาส (พัฒน์สายบ้ารุง) ต.กระแชง อ.สาม
โคก จ.ปทุมธานี
(22320) 22320 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนหนองแค(สรกิจพิทยา) ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี
(22321) 22321 ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องน้้าห้องส้วม ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนโถปัสสาวะโรงเรียนคณะราษฎร์
บ้ารุงปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
(22322) 22322 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (ปูกระเบือ้ ง ทาสี ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า)โรงเรียนปทุมธานี (นันท
มุนีบ้ารุง) ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
(22323) 22323 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคาร 1 ชั้น 9โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(22324) 22324 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ประตูหน้าต่าง ติดเหล็กดัดโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุม
แก้ว จ.ปทุมธานี
(22325) 22325 ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องน้้านักเรียน หอประชุมในอาคาร 318 ติดตั้งโถปัสสาวะชาย ทาสี
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องน้้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

200,000

(22326) 22326 ซ่อมแซมเปลี่ยนหน้าต่างห้องเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ต.บึงคอไห อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี

200,000

(22327) 22327 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดและห้องน้้าห้องส้วมโรงเรียนดอนพุดวิทยา ต .ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
(22328) 22328 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปรับปรุงฝ้าเพดาน,กระเบือ้ งหลังคา และรางน้้าโรงเรียนสุธีวิทยา
ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
(22329) 22329 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปูกระเบือ้ ง ทาสี ปรับปรุงห้องน้้าในอาคารเรียน และระบบไฟฟ้า
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
(22330) 22330 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (ห้องน้้านักเรียนในอาคาร 216 จ้านวน 4 ห้อง)โรงเรียนหนองโดน
วิทยา ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี
(22331) 22331 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา) ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
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(22332) 22332 ปรับปรุงห้องเรียน ทาสี ขัดพืน้ ลงน้้ายาเคลือบแข็งโรงเรียนบ้านหมอ(พัฒนานุกูล) ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.
สระบุรี
(22333) 22333 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนวิชาช่างโรงเรียนเสาไห้ (วิมลวิทยานุกูล) ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
(22334) 22334 ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีหอ้ งเรียน 7 ห้องโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
(22335) 22335 ปรับปรุงซ่อมแซมผนัง ผ้าเพดาน ทาสี บ้านพักครูทถี่ ูกไฟไหม้โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ต.หนองสรวง อ.วิหาร
แดง จ.สระบุรี
(22336) 22336 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องน้้าชาย เปลี่ยนโถปัสสาวะ เค้าท์เตอร์อ่างล้างหน้า เปลี่ยน
ประตู ทาสีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี
(22337) 22337 ปรับปรุงห้องเรียนเปลี่ยนหน้าต่าง ฝ้าเพดาน ทาสีประตูไม้ สมาร์ทบอร์ดโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม ต.วังม่วง อ.วัง
ม่วง จ.สระบุรี
(22338) 22338 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนสองคอนวิทยาคม ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
(22339) 22339 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
(22340) 22340 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
(22341) 22341 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ต.ล้าพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
(22342) 22342 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน เปลี่ยนประตูหน้าต่างโรงเรียนธัญบุรี ต.ประชาธิปตั ย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
(22343) 22343 ปรับปรุงห้องน้้าอาคารเรียน โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ต .คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(22344) 22344 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้านักเรียนโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
(22345) 22345 ปรับปรุงซ๋อมแซมห้องน้้านักเรียนหญิงโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
(22346) 22346 ปรับปรุงพืน้ ถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
(22347) 22347 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ปูพนื้ กระเบีอ้ ง อาคาร 316)โรงเรียนปทุมวิไล ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.
ปทุมธานี
(22348) 22348 ปรับปรุงพืน้ ห้องเรียน (ปูพนื้ ลามิเนต)โรงเรียนสายปัญญารังสิต ต.ประชาธิปตั ย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
(22349) 22349 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ(ปูพนื้ กระเบีอ้ งห้องน้้า เปลี่ยนโถปัสสาวะ ปรับปรุงระบบน้้า ทาสี )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ต.ล้าลูกกา อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี
(22350) 22350 ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ(ห้องน้้านักเรียนชาย เปลี่ยนพืน้ กระเบ้้อง โถปัสสาวะ แผงกั้นห้องน้้า ทาสี
ระบบไฟฟ้า น้้า)โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ต.พืชอุดม อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี

200,000

(22351) 22351 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและห้องน้้านักเรียนโรงเรียนหนองแซงวิทยา ต .หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี

200,000

(22352) 22352 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 216 (ปูกระเบือ้ ง)โรงเรียนแก่งคอย ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
(22353) 22353 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา ต .ท่า
มะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
(22354) 22354 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนหินกองวิทยาคม ต .ห้วยทราย
อ.หนองแค จ.สระบุรี
(22355) 22355 ปรับปรุงพืน้ หน้าห้องน้้าหญิง เทพืน้ ปูกระเบือ้ ง ท้ารางระบายน้้า ปรับปรุงห้องปฏิบตั ิงานรอง ผอ .เขต (ปูพนื้
กระเบือ้ งแกรนิตโต้ กั้นห้อง ประตู )โรงเรียนสพม.4 ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.นนทบุรี
(22356) 22356 ปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(22357) 22357 อาคารชั่วคราว งานหลังคาและฝ้าเพดานโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
(22358) 22358 ส้วม ห้องน้้า งานหลังคา งานปูกระเบือ้ ง งานผนัง งานประตูและงานสีโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม ต .หนองไขว่ อ.
หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

300,000
200,000

300,000
150,000
200,000
200,000
150,000
150,000
200,000
200,000
200,000
300,000
300,000
200,000
300,000
200,000
300,000
200,000
200,000
200,000

200,000
300,000
100,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 930

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(22359) 22359 อาคารเรียน 216 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ ไม้และงานประตู โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ต.ชนแดน อ.ชน
แดน จ.เพชรบูรณ์
(22360) 22360 ส้วม ห้องน้้า 2 หลัง งานรื้อถอน งานวงกบ งานประตู งานปูกระเบือ้ งและงานสีโรงเรียนเพชรละครวิทยา ต.เพชร
ละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
(22361) 22361 อาคารเรียน งานผนังและงานสีโรงเรียนซับบอนวิทยาคม ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
(22362) 22362 อาคารเรียน 216ล งานติดตั้งตาข่ายกันนกโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
(22363) 22363 อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ค. งานรื้อถอน งานหลังคาและงานสีโรงเรียนนาสนุน่ วิทยาคม ต.นาสนุน่ อ.ศรีเทพ จ.
เพชรบูรณ์
(22364) 22364 อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก. งานวงกบ งานประตู งานหน้าต่างและงานกระจกโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ต.ท่าด้วง
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
(22365) 22365 อาคารเรียนแบบ CS213B งานรื้อถอน งานหลังคา งานฝ้าเพดานและงานสี โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ต.นา
เฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
(22366) 22366 อาคารโรงฝึกงาน งานโครงสร้างหลังคา งานหลังคา งานรางน้้าและงานปูกระเบือ้ งโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ต .
หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(22367) 22367 อาคารเรียน 216ล/27 งานประตู งานหน้าต่างและงานฝ้าเพดานโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทศิ ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี
จ.เพชรบูรณ์
(22368) 22368 อาคารเรียน 216ล งานปูกระเบือ้ งและงานหน้าต่างโรงเรียนผาแดงวิทยาคม ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

200,000

(22369) 22369 อาคารเรียนกึ่งถาวร งานฝ้าเพดาน งานประตูและงานสีโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.
เพชรบูรณ์
(22370) 22370 อาคารเรียน 218 งานรื้อถอน งานหลังคาและงานฝ้าเพดานโรงเรียนดงขุยวิทยาคม ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.
เพชรบูรณ์
(22371) 22371 ห้องปฏิบตั ิการดนตรีศึกษา งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ และงานสีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(22372) 22372 ห้องพยาบาล งานฝ้าเพดาน งานปูกระเบือ้ ง งานประตู งานหน้าต่างและงานสีโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์
ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
(22373) 22373 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ งานรื้อถอน งานผนังและงานสีโรงเรียนติ้ววิทยาคม ต .บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(22374) 22374 หอพักนักเรียนหญิง งานรื้อถอนและงานปูกระเบือ้ งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ต .น้้าชุน อ.หล่ม
สัก จ.เพชรบูรณ์
(22375) 22375 อาคารเรียน 108ล/55 งานทาสีอาคารโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
(22376) 22376 อาคารเรียน งานโครงเหล็ก งานหลังคาและงานคอนกรีตโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ต .ท่าอิบญ
ุ
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
(22377) 22377 อาคารทูบนี ัมเบอร์วัน งานหลังคาและงานเชิงชายโรงเรียนวังโป่งศึกษา ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
(22378) 22378 ลานวัฒนธรรม งานปูพนื้ ทางเท้าและงานคอนกรีตโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ต .ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

150,000

(22379) 22379 หอประชุม งานผนัง งานอลูมิเนียม งานวงกบ งานประตูและงานกระจกโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ต.ศรีมงคล อ.
บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
(22380) 22380 อาคารเรียน งานปูกระเบือ้ งและงานคอนกรีต คสล.โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ต.นาซ้า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

150,000

(22381) 22381 อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก,ข และ 108ล งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนพัชรพิทยาคม ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.
เพชรบูรณ์

150,000

200,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
300,000
150,000
87,800

200,000
200,000
122,200
146,000
150,000
150,000
150,000
150,000
200,000

200,000

หน ้าที่ 931

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(22382) 22382 ถนน งานคอนกรีต คสล.โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
(22383) 22383 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ งานผนัง งานพืน้ ไม้และงานฝ้าเพดานโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ต .แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.
เพชรบูรณ์
(22384) 22384 ห้องสมุด งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
(22385) 22385 ห้องสมุด งานถมดิน งานคอนกรีต คสล.และงานปูกระเบือ้ งโรงเรียนเมืองศรีเทพ ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

200,000
200,000

(22386) 22386 อาคารเรียน 316ล งานรื้อถอน งานผนังและงานปูกระเบือ้ งโรงเรียนหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

199,900

(22387)
(22388)
(22389)
(22390)
(22391)
(22392)
(22393)

22387 หอประชุมเอนกประสงค์ งานเหล็กและงานสีโรงเรียนเนินพิทยาคม ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
22388 อาคารเรียน 108ล งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนน้้าหนาววิทยาคม ต.น้้าหนาว อ.น้้าหนาว จ.เพชรบูรณ์
22389 หอประชุมเอนกประสงค์ งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
22390 อาคารเรียน 432 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนเพชรพิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
22391 อาคารเรียน งานทาสีอาคารโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
22392 อาคารเรียน 216ล งานทาสีอาคารโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา ต.น้้าร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
22393 อาคารเรียน 216ล และโรงฝึกงาน งานปูกระเบือ้ งและงานฝ้าเพดานโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่ม
เก่า จ.เพชรบูรณ์
22394 อาคารเรียนกึ่งถาวร 6 ห้อง งานปูกระเบือ้ งและงานคอนกรีตโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ต .โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.
เพชรบูรณ์
22395 ถนน งานคอนกรีต คสล.โรงเรียนสพม.40 ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
22396 อาคารเรียน 108ล งานรื้อถอน งานฝ้าเพดานและงานสีโรงเรียนน้้าร้อนวิทยาคม ต.น้้าร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.
เพชรบูรณ์
22397 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ.
ก้าแพงเพชร
22398 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ล ,อาคารประกอบ งานฝาผนัง งานหลังคา งานทาสีภายใน งานพืน้ โรงเรียน
ขาณุวิทยา ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
22399 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง งานโครงสร้าง ค .ส.ล. งานพืน้
งานโครงหลังคา งานผนังโรงเรียนก้าแพงดินพิทยาคม ต.ก้าแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
22400 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทศิ ต .เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

97,500
150,000
300,000
300,000
200,000
150,000
200,000

(22401) 22401 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ผิวทางค.ส.ล.โรงเรียนหนองโสน
พิทยาคม ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
(22402) 22402 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (หอประชุม) งานผิวปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนสากเหล็กวิทยา ต.สากเหล็ก
อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
(22403) 22403 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (อาคารเบ้ดเสร็จ ก) งานหลังคาโรงเรียนวชิรบารมีพทิ ยาคม ต.หนองหลุม
อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
(22404) 22404 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ งานพืน้ โรงเรียนตะพานหิน ต .ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

200,000

(22405) 22405 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ หอประชุม แบบ100/27 งานรื้อถอนห้องน้้าห้องส้วม งานปรับปรุง
โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทศิ ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
(22406) 22406 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบเบ็ดเสร็จ ก งานทาสีโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.
พิจิตร
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(22407) 22407 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงฝึกงานแบบ 107 งานประตู ปรับปรุงซ่อมแวมรั้ว รั้วมาตรฐานลวดหนาม
โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
(22408) 22408 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวังโมกข์พทิ ยาคม ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.
พิจิตร
(22409) 22409 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 108 ล งานมุงหลังคา งานทาสีโรงเรียนโกสัมพีวิทยา ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร
จ.ก้าแพงเพชร
(22410) 22410 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว รั้วมาตรฐานสพฐ.โรงเรียนพิไกรวิทยา ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
(22411) 22411 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 216 ล งานฝ้าเพดาน งานประตู-หน้าต่าง งานทาสี งานพืน้
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
(22412) 22412 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานสุขภัณฑ์ งานประตู -หน้าต่าง งานพืน้ งานคอนกรีตโครงสร้าง
งานพัดลม งานรื้อถอนโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
(22413) 22413 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร

150,000

(22414) 22414 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ อาคารฝึกงาน 204 งานพืน้ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ลานคอนกรีต ค.ส.ล.
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.ก้าแพงเพชร
(22415) 22415 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงฝึกงาน งานตาข่ายกั้นนก งานพืน้ โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ ต .
อ่างทอง อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
(22416) 22416 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนกึ่งถาวร งานหน้าต่างโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ ต.คลองลานพัฒนา อ.
คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร
(22417) 22417 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล (ปรับปรุง 29) งานทาสีโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ต.นครชุม อ.
เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
(22418) 22418 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมแบบ 100/27 งานหลังคาโรงเรียนลานกระบือวิทยา ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.
ก้าแพงเพชร
(22419) 22419 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงฝึกงาน 102/27 งานพืน้ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวร
ลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
(22420) 22420 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบ 301/26 งานพืน้ งานสุขภัณฑ์ งานประตู -หน้าต่าง งานฝ้า งานหลังคาโรงเรียน
ท่าเสาพิทยาคม ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร
(22421) 22421 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ งานค.ส.ล.โรงเรียนสระหลวง
พิทยาคม ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
(22422) 22422 ปรับปรุงอาคารประกอบ โรงอาหารแบบ 300 ทีน่ งั่ งานหลังคาโรงเรียนทุง่ โพธิ์พทิ ยา ต.ทุง่ โพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.
พิจิตร
(22423) 22423 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ งานขุดวางท่อระบายน้้า
โรงเรียนก้าแพงเพชรพิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
(22424) 22424 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 งานมุงหลังคา อาคารหอประชุม งานทาสีโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ต.
ถ้า้ กระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
(22425) 22425 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 108ล งานคอนกรีตโครงสร้าง งานหลังคา งานผนัง งานพืน้ โรงเรียนหนอง
กองพิทยาคม ต.นาบ่อค้า อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
(22426) 22426 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ ห้องดนตรี งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา ต .เขาทราย อ.ทับ
คล้อ จ.พิจิตร
(22427) 22427 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานรื้อถอนโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ต .
โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร
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(22428) 22428 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานไฟฟ้าโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต .
คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
(22429) 22429 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงฝึกงาน งานประตู -หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ต.โค้งไผ่ อ.
ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
(22430) 22430 ปรับปรุงซ่อมแวมอาคารเรียนแบบ 216 (ปรับปรุง46) งานผนังอลูมิเนียม+กระจก งานประตู-หน้าต่าง โรงเรียน
ห้วยยาวพิทยาคม ต.ท่าขมิน้ อ.โพทะเล จ.พิจิตร
(22431) 22431 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 108 ล งานพืน้ อาคาร 208 ล งานประตู , 216 งานพืน้ โรงเรียนวังกรดพิทยา ต.บ้าน
บุง่ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
(22432) 22432 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ งานปรับพืน้ ผิว งานพืน้ ผิว
คอนกรีต ค.ส.ล.โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.ก้าแพงเพชร
(22433) 22433 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน งานประตู -หน้าต่าง โรงเรียนเมธีพทิ ยา ต.ท่าฬ่อ อ.
เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
(22434) 22434 ประบปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ข งานรื้อถอน งานหลังคาโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ต.วังงิ้วใต้ อ.ดง
เจริญ จ.พิจิตร
(22435) 22435 ปรับปรุงซ่อมแวมอารประกอบ ส้วมมาตรฐาน 6 ทีน่ งั่ งานรื้อถอน งานพืน้ งานผนัง งานประตูโรงเรียนวันที
สถิตย์พทิ ยาคม ต.ท้ายทุง่ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
(22436) 22436 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 ล งานรื้อถอน งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานประตู -หน้าต่าง อาคาร
หอประชุมแบบ 100/27 งานรื้อถอน งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานสุขภัณฑ์ ระบบสุขาภิบาลโรงเรียนวังแขม
วิทยาคม ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร

200,000

(22437) 22437 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมแบบ 100/27 งานทาสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนระหานวิทยา ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี
จ.ก้าแพงเพชร
(22438) 22438 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ งานปรับพืน้ ถนน งานคอนกรีต
โรงเรียนนาบ่อค้าวิทยาคม ต.นาบ่อค้า อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
(22439) 22439 ปรับปรุงซ่อมแวมห้องพิเศษ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ งานพืน้ งานทาสี งานประตูโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม ต .ดง
เสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
(22440) 22440 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ งานพืน้ โรงเรียนคณฑีพทิ ยาคม ต .เทพนคร อ.เมืองก้าแพงเพชร
จ.ก้าแพงเพชร
(22441) 22441 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงฝึกงาน งานทาสีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
ก้าแพงเพชร ต.เทพนคร อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
(22442) 22442 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารเบ็ดเสร็จ ก และอาคารเบ็ดเสร็จ ข งานพืน้ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2
ก้าแพงเพชร ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.ก้าแพงเพชร
(22443) 22443 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอิ้อต่อการเรียนรู้ งานพืน้ โรงเรียนหัวดง
รัฐชนูปถัมภ์ ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
(22444) 22444 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานหลังคา โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.
ก้าแพงเพชร
(22445) 22445 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 108ล ,อาคารเรียน 216 (ปรับปรุง 29) งานฝ้าเพดาน งานพืน้ โรงเรียนวังไทร
วิทยาคม ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.ก้าแพงเพชร
(22446) 22446 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานหลังคา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
(22447) 22447 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ งานเทพืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนวังส้าโรงวังหว้า ต.วังส้าโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
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(22448) 22448 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216ล/41 งานพืน้ อาคารหอประชุมโรงอาหาร 100/27 งานมุงหลังคา งาน
รื้อถอน งานสุขาภิบาลโรงเรียนเรืองวิทย์พทิ ยาคม ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร
(22449) 22449 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ พืน้ ปูนหินขัดส้าเร็จรูป
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก้าแพงเพชร
(22450) 22450 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ งานพืน้ โรงเรียนพิบลู ธรรม
เวทวิทยา ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร
(22451) 22451 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารเบ็ดเสร็จ ก งานหลังคาโรงเรียนสักงามวิทยา ต .สักงาม อ.คลองลาน จ.
ก้าแพงเพชร
(22452) 22452 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอล งานคอนกรีตโครงสร้างโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ ต .สามง่าม อ.สามง่าม จ.
พิจิตร
(22453) 22453 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ล งานพืน้ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.
พิจิตร
(22454) 22454 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ งานพืน้ โรงเรียนวัชรวิทยา ต .
ในเมือง อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
(22455) 22455 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ล งานพืน้ โรงเรียนคลองลานวิทยา ต.คลองน้้าไหล อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร

200,000

(22456) 22456 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงฝึกงาน งานประตู -หน้าต่าง โรงเรียนทุง่ โพธิ์ทะเลพิทยา ต.นิคมทุง่ โพธิ์ทะเล
อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
(22457) 22457 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 316ล (ปี2527) งานพืน้ โรงเรียนทุง่ ทรายวิทยา ต.ทุง่ ทราย อ.ทรายทองวัฒนา
จ.ก้าแพงเพชร
(22458) 22458 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216ล งานประตู-หน้าต่าง งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนโพธิ์ไทรงาม
วิทยาคม ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
(22459) 22459 งานประตู งานรั้ว งานปูพนื้ ถนน
โรงเรียนสพม.41 ต.ในเมือง อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
(22460) 22460 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงาน 102/27 : ติด ตั้งฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ทาสีกันน้้าพลาสติกภายนอก ภายใน ทาสีกันน้้าพลาสติก ฝ้าเพดาน ทาสีน้ามันหน้าต่าง โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.
อุทยั ธานี

200,000

(22461) 22461 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ทาสีรองพืน้ สีน้าอคีลิค
โรงเรียนบ้านทุง่ นาวิทยา ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
(22462) 22462 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม 2 อาคารเรียน 216 ก เทคอนกรีต กว้าง 21 ม. ยาว 36 ม. ทาสีน้ามัน ติดตั้ง
ตาข่ายกันนกโรงเรียนพยุหะพิทยาคม ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
(22463) 22463 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ติดหลังคากันสาดเมทันซีส ทาสีน้ามัน ปูกระเบือ้ งโรงเรียนหนอง
กรดพิทยาคม ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
(22464) 22464 ปรับปรุงห้องสมุด ติดตั้งประตูบานสวิง ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน ผนังอลุมิเนียมโครงเคร่าอลุมิเนียมสีชา
โรงเรียนวังข่อยพิทยา ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
(22465) 22465 ปรับปรุงเสาธงโรงเรียนโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
(22466) 22466 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 108 ล ติดตั้งกันสาดเมทัลชีท 125 ตร.มโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม ต.
ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
(22467) 22467 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบแบบเบ็ดเสร็จ แบบ ก ทาสี บุผนังไม้อัดสัก โครงคร่าวไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนพุทธ
มงคลวิทยา ต.อุทยั ใหม่ อ.เมืองอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี
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(22468) 22468 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ หอประชุมประชุมกาญจนาภิเษก ปูพนื้ กระเบือ้ ง ขนาด 12x12 นิว้ โรงเรียน
บรรพตพิสัยพิทยาคม ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
(22469) 22469 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคหกรรม ปูกระเบือ้ ง ทาสีภายใน ทาสีภายนอกโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา ต .บ้าน
แก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
(22470) 22470 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 108ล รื้อถอนฝ้าเพดาน ติดตั้งฝ้าเพดานโรงเรียนพระบางวิทยา ต.หนอง
กระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
(22471) 22471 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ ห้องคหกรรม ติดตั้งฝ่า กระเบือ้ งเพดาน งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ปลั๊กไฟ สวิตซ์
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ งานทาสีน้าพลาสติกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทยั ธานี ต.ดอนกลอย อ.หนอง
ขาหย่าง จ.อุทยั ธานี

200,000

(22472) 22472 ซ่อมแซมอาคารเรียนและรั้วโรงเรียน รื้อถอนพืน้ ไม้ระเบียงอาคารเรียน ซ่อมแซมพืน้ ไม้ระเบียงอาคารเรียน
ปรับปรุงรั้วคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มปรับปรุงรั้วลวดหนาม รวมเสาโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ ต.
จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

150,000

(22473) 22473 ปรับปรุงห้องสมุด และห้องโสตทัศนสึกษา ติดตั้งฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกระสี โรงเรียน
หนองโพพิทยา ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
(22474) 22474 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105 / 29 เทคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 ทาสีน้าพลาสติกภายใน ภายนอก ปู
กระเบือ้ ง ติดตั้งบานประตู กระจก หน้าต่างโรงเรียนตะคร้อพิทยา ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
(22475) 22475 ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
(22476) 22476 ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินระหว่างอาคารเรียน หลังคาโครงเหล็กโรงเรียนชุมแสงชนูทศิ ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.
นครสวรรค์
(22477) 22477 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูกระเบือ้ ง ติดดั้งจมูกบันไดชนิดอลูมิเนียมมีแถบยางกันลื่นโรงเรียนหัวดงราช
พรหมาภรณ์ ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
(22478) 22478 ซ่อมแซมบ้านพักครู ติดตั้งฝ้าเพดาน ขัดพืน้ ติดตั้งประตู พีวีซี ปูกระเบือ้ ง ติดตั้งโถส้วม ติดตั้งถังบ้าบัดน้้าเสีย
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทยั ธานี
(22479) 22479 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 108 ล วัสดุรองฐานราก มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี ทาสีน้ามัน
ส้าหรับงานเหล็ก โรงเรียนวังหินวิทยาคม ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(22480) 22480 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอาคารหอสมุดและเปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งอาคาร 100/27 งานฐานรากและโครงสร้าง
คอนกรีตโครงสร้าง เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด 6 มม. พืน้ ส้าเร็จรูปท้องเรียบ ผนังก่ออิฐ ปูกระเบือ้ งเคลือบ มุง
หลังคา ติดตั้งฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

150,000

(22481) 22481 ปรับปรุงซ่อมแซมกันสาดอาคารเรียน ติดตั้งแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. เหล็กแบน
สี่เหลี่ยมผืนผ้า เหล็กตัวซี ตะปูเกลียวโรงเรียนแม่วงก์พทิ ยาคม ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
(22482) 22482 ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารประกอบ ติดตั้งฝ้ายิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
ปูผนังกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวังบ่อวิทยา ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
(22483) 22483 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ ติดตั้งหน้าต่างเหล็กดัด ประตูเหล็กดัดบานเลื่อน ประตูสวิง
กระจกอลูมิเนียม ประตูไม้ หน้าต่างกระจกบานเลื่อนโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.
อุทยั ธานี

200,000

(22484) 22484 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ล ติดตั้งประตูหอ้ งเรียน ประตูหอ้ งน้้า ประตูเหล็กม้วนบานโปร่งชนิดใช้มือดึง
งานทาสีอาคารภายในโรงเรียนไพศาลีพทิ ยา ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
(22485) 22485 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและห้องพิเศษ (ห้องวิทยาศาสตร์ )ปูพนื้ กระเบือ้ งดินเผา 3 ห้องและห้องพิเศษ (ห้อง
วิทยาศาสตร์) 1 ห้อง
กระเบือ้ ง ขนาด 30 X 30 ซม.โรงเรียนพนมรอกวิทยา ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
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(22486) 22486 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ (ห้องสภานักเรียน) ติดตั้งฝ้าเพดาน ยิบซั่มบอร์ด ทาสีน้าพลาสติก ติดตั้งประตู
กระจก หน้าต่าง มุงหลังคา เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
(22487) 22487 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ(ห้องโสตฯ และห้องจริยะธรรม) ติดตั้งฝ้าเพดาน พร้อมระบบไฟฟ้า ติดตั้งตาข่ายกัน
นกโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี
(22488) 22488 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร 108 ล รื้อถอนพืน้ เก่า เทพืย้ คอนกรีต หินคลุก เหล็กตะแกรงวายเมท ปน
ทราย เหล็กคาน ไม้แบบโรงเรียนช่องแคพิทยาคม ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
(22489) 22489 ปรับปรุงอาคาร 108ล. ปรับปรุงระเบียง ขั้นบันได และชานพักบันได พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ขั้นบันไดติดจมูก
บันได ชนิดอลูมิเนียม มีแถบยางกันลื่น ระเบียงติดบัวกระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนห้วยน้้าหอมวิทยาคาร ต .ชุมตาบง
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

200,000

(22490) 22490 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ มุงหลังคา ปูกระเบือ้ ง ติดตั้งบานประตูโรงเรียนโกรกพระ ต .บาง
มะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
(22491) 22491 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ มุงหลังคา ติดตั้งประตูไม้เนือ้ แข็ง ติดตั้งแผงตาข่ายกันนก ประตู
เหล็กรางล้อเลื่อน ก่อฉาบผนังอิฐแดงโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
(22492) 22492 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู มุงหลังคา ปูกระเบือ้ ง ติดตั้งประตูไม้เนือ้ แข็ง ทาสีฝ้าเพดาน ทาสีน้ามัน ติดตั้งมุง้
ลวดโรงเรียนลานสักวิทยา ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี
(22493) 22493 ปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์ กรุผนังไม้อัดสัก โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
(22494) 22494 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู มุงหลังคา ปูกระเบือ้ ง ติดตั้งประตู ทาสีภายนอก ภายใน ซ่อมแซมห้องเรียนอาคาร
531 ปูกระเบือ้ งโรงเรียนอุทยั วิทยาคม ต.อุทยั ใหม่ อ.เมืองอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี
(22495) 22495 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนแบบพิเศษ ปรับปรุงซระบบไฟฟ้าภายในห้องเรียนอมพิวเตอร์โรงเรียน
นครสวรรค์ ต.ปากน้้าโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
(22496) 22496 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ รื้อถอนหลังคา มุงหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ โรงเรียนหนองบัว ต .
หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
(22497) 22497 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ มุงหลังคา
แปหลังคาส้าเร็จ ครอบมุมโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ต.
บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
(22498) 22498 ปรับปรุงห้องปฏิบตั ิการ รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมขนทิง้ ติดตั้งฝ้าฉาบเรียบ ทาสีฝ้า ทาสีภายใน ติดไฟดาวน์ไลท์
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ต.ปากน้้าโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
(22499) 22499 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ติดตั้งประตูเหล็กดัด หน้าต่างเหล็กดัด มุงหลังคาโครงเหล็ก ปู
กระเบือ้ งโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
(22500) 22500 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วมาตรฐาน ก่อคอนกรีตบล็อก 9 ก้อน ขุดดินรากฐาน คอนกรีตหยาบ ไม้แบบ เหล้กเส้น
ตะปู ผนังก่ออิฐบล็อก ทาสีโรงเรียนทับกฤชพัฒนา ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
(22501) 22501 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก และโรงฝึกงาน ติดตั้งฝฝ้ายิปซั่มบอร์ด ปูกระเบือ้ ง ติดตั้งหน้าต่าง
โรงเรียนบ่อยางวิทยาคม ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยั ธานี
(22502) 22502 อมแซมอาคารโรงฝึกงาน เปลี่ยนแผงกันสาดพร้อมทาสี ติดตั้งกระจก ติดตั้งฝ้าเพดาน ติตั้งหลังคากันสาดเมทัลชีส
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยั ธานี
(22503) 22503 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วมาตรฐาน เสาคอนกรีตบ ขุดดินรากฐาน คอนกรีตหยาบ พืน้ ส้าเร็จรูปคอนกรีตส้าเร็จ
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(22504) 22504 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนศิลปะ มุงหลังคา ติดตั้งประตู หน้าต่าง ปูกระเบือ้ ง ติดตั้งฝ้าเพดาน ทาสี เดินระบบ
ไฟฟ้าโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
(22505) 22505 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ รั้วโรงเรียน ทาสีน้าอะคริลิค รั้วคอนกรีตมาตรฐานโรงเรียนการุ้ง
วิทยาคม ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
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(22506) 22506 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 108ล ทาสีน้าพลาสติกกึ่งเงาภายนอกอาคาร เท.คอนกรีตผสมเสร็จ โรงเรียน
เขาทองพิทยาคม ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
(22507) 22507 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนูปกรณ์ ติดตั้งฝ้าหลุม ทาสี กรุผนังห้อง ติดตั้งประตูหน้าต่างโรงเรียนบึงบอระเพ็ด
วิทยา ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
(22508) 22508 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน....อาคารประกอบ. ปูกระเบือ้ ง ติดตั้งโถส้วมนัง่ ราบโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม ต.
เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
(22509) 22509 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปูกระเบือ้ งโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม ต .ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
(22510) 22510 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ คอนกรีตทางเดินเท้า โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.
อุทยั ธานี
(22511) 22511 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯรื้อถอนกระเบือ้ ง มุงหลังคาเมทัลชีส ทาสี ติดตั้งกระจกโรงเรียนหนอง
เต่าวิทยา ต.หนองเต่า อ.เมืองอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี
(22512) 22512 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีโรงอาหาร หอประชุม แบบ 101 ล/27ทาสีโรงอาหาร หอประชุมโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
(22513) 22513 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนคหกรรม อุตสาหกรรม รื้อถอนวัสดุมุงหลัง มุงหลังคากระเบือ้ ง ทาสีภายนอก ภายใน
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี
(22514) 22514 ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายนิเทศ โรงฝึกงาน102/27 รื้อถอนหลัง มุงหลังคากระเบือ้ ง ปูพนื้ ส้าเร็จ ตะรงเหล็ก
ส้าเร็จรูป เทคอนกรีตทับหน้า ก่อผนังอิฐแดง ติดจั้งฝ้าเพดาน ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนทุง่ โพวิทยา ต.เขากวางทอง
อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
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(22515) 22515 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ปูกระเบือ้ ง ทาสีน้าอะคริลิคโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ ต .ทองหลาง อ.
ห้วยคต จ.อุทยั ธานี
(22516) 22516 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบติดตั้งฝ้ายิปซั่มบอร์ดโรงเรียนทองหลางวิทยาคม ต.คอกควาย อ.
บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(22517) 22517 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องกิจกรรมแนะแนว ก่ออิฐฉาบปูน กั้นห้อง ติดตั้งบานเลื่อน ติดตั้งประตูสวิง ทาสี ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
(22518) 22518 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ประสานงานจังหวัดอุทยั ธานี : 1. ห้องท้างานปูกระเบือ้ ง ขัดพืน้ ติดตั้งประตู
หน้าต่าง ติดตั้งกระจก ติดตั้งฝ้าเพดาน บผนังกระเบือ้ งเคลือบ เดินระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 2. ปรับปรุง
ห้องน้้า ห้องส้วม งานสุขาภิบาล เปลี่ยนสุขภัณฑ์โรงเรียนสพม.42 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
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22519 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ห้องเรียนสังคมศึกษาโรงเรียนบ้านหมีว่ ิทยา ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
22520 ปรับปรุงโรงฝึกงาน แบบ 102/27โรงเรียนหันคาพิทยาคม ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท
22521 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร 318 ลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ต.ล้านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
22522 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
22523 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาสให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ต.ซับจ้าปา อ.ท่า
หลวง จ.ลพบุรี
22524 ปรับปรุงซ่อมแซมเพดาน อาคาร 424โรงเรียนสตรีอ่างทอง ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
22525 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร 216 และอาคาร cs 208aโรงเรียนโคกตูมวิทยา ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.
ลพบุรี
22526 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงานโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
22527 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ (ห้องคหกรรมและห้องอุตสาหกรรมศิลป์ )โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ต.ห้วยกรด อ.
สรรคบุรี จ.ชัยนาท
22528 ปรับปรุงซ่อมอาคารหอประชุม-โรงอาหารโรงเรียนวัดสิงห์ ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
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(22529) 22529 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ต.ถอนสมอ อ.ท่า
ช้าง จ.สิงห์บรุ ี
(22530) 22530 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนพิบลู วิทยาลัย ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
(22531) 22531 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
(22532) 22532 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ต.ห้วยโป่ง อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี
(22533) 22533 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 108 ล/41โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ต.ศิลาทิพย์ อ.
ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
(22534) 22534 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 216 ลโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
(22535) 22535 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
(22536) 22536 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 กโรงเรียนสามโก้วิทยาคม ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
(22537) 22537 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกงานอุตสาหกรรม-คหกรรมโรงเรียนล้าสนธิวิทยา ต.หนองรี อ.ล้าสนธิ จ.ลพบุรี
(22538) 22538 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง
(22539) 22539 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบ 204/2527โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.
ชัยนาท
(22540) 22540 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216คโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท
(22541) 22541 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านชีวิทยา ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
(22542) 22542 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนโคกส้าโรงวิทยา ต.คลองเกตุ อ.โคกส้าโรง จ.ลพบุรี
(22543) 22543 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
(22544) 22544 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนทองเอนวิทยา ต.ทองเอน อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
(22545) 22545 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม ต.บ้านเบิก อ.ท่า
วุ้ง จ.ลพบุรี
(22546) 22546 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร-หอประชุมโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ต.คุ้งส้าเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
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(22547) 22547 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 212 (อาคาร 2)โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
(22548) 22548 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 318 ลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
(22549) 22549 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม ต.แสวงหา อ.
แสวงหา จ.อ่างทอง
(22550) 22550 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเบ็ดเสร็จ ก แบบกรมสามัญศึกษาโรงเรียนยางรากวิทยา ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

200,000
300,000
200,000

(22551) 22551 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์โรงเรียนโคกเจริญวิทยา ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
(22552) 22552 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีหนุ่ ยนต์ และห้องศิลปะโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม ต.บ้าน
พราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
(22553) 22553 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสาครพิทยาคม ต.หางน้้าสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
(22554) 22554 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) ต.ไผ่จ้าศิล อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง
(22555) 22555 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.
อ่างทอง
(22556) 22556 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการสังคมศึกษาและอาคารฝึกงาน มพชโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ต .บางหลวง อ.
สรรพยา จ.ชัยนาท

200,000

300,000
300,000
200,000
150,000
150,000
199,500
200,000
200,000
150,000
150,000
200,000
150,000
200,000
150,000
150,000
150,000
200,000

150,000

150,000
150,000
200,000
200,000
150,000

หน ้าที่ 939

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(22557) 22557 ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้้าอาคาร 216 ล และโรงฝึกงาน 204/27โรงเรียนปิยะบุตร์ ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

200,000

(22558) 22558 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนพระนารายณ์ ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.
ลพบุรี
(22559) 22559 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารหอประชุม 100/27โรงเรียนโพธิ์ทอง(จินดามณี) ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.
อ่างทอง
(22560) 22560 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถนักเรียนโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
(22561) 22561 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนโคกสลุงวิทยา ต.โคกสลุง อ.พัฒนา
นิคม จ.ลพบุรี
(22562) 22562 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม 100/27โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
(22563) 22563 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั่วคราวโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม ต.โพนางด้าออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
(22564) 22564 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา ต .บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บรุ ี
(22565) 22565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนดงตาลวิทยา ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
(22566) 22566 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล
จ.ลพบุรี
(22567) 22567 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (โรงยิม)โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง ต.จ้าปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.
อ่างทอง
(22568) 22568 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร 216 ล ปรับปรุง 2529โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม ต.ไผ่จ้าศีล อ.วิเศษชัย
ชาญ จ.อ่างทอง
(22569) 22569 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนพัฒนานิคม ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
(22570) 22570 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ มพช.2(CS20BA)โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม ต.อินทร์บรุ ี อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี

300,000

(22571) 22571 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนไผ่วงวิทยา ต.ไผ่วง อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง
(22572) 22572 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบางระจันวิทยา ต.สิงห์ อ.บางระจัน
จ.สิงห์บรุ ี
(22573) 22573 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 218 (อาคาร 3)โรงเรียนสิงห์บรุ ี ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
(22574) 22574 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
(22575) 22575 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกงาน แบบ 204โรงเรียนสรรพยาวิทยา ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
(22576) 22576 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา ต.เชิงกลัด อ.
บางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
(22577) 22577 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงานโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
(22578) 22578 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา ต.บ้านข่อย อ.เมือง
ลพบุรี จ.ลพบุรี
(22579) 22579 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน (คอมพิวเตอร์ นาฎศิลป์ แนะแนว)โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์) ต.จักรสีห์
อ.เมืองสิงห์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
(22580) 22580 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนอินทร์บรุ ี ต.อินทร์บรุ ี อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
(22581) 22581 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บรุ ี
(22582) 22582 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนขุนรามวิทยา ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
(22583) 22583 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมโรงเรียนสพม.5 ต.ปากน้้า อ.เมืองสิงห์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี

100,000
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100,000
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200,000
150,000
150,000
300,000

หน ้าที่ 940

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(22584) 22584 ลานห้องสมุด อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้นล่าง งานรางน้้าฝน งานกันสาด และรางระบายน้้าสเตนเลสโรงเรียนราช
วินิตบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
(22585) 22585 อาคารเรียน 4 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา
(22586) 22586 อาคารเรียน 424 ล (พิเศษ) งานพืน้ ทางเดิน คสล.รอบอาคาร /อาคารเรียนชั่วคราว งานพืน้ คสล.โรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
(22587) 22587 ห้องสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติ งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ
(22588) 22588 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนหนองแหนวิทยา ต.หนองแหน อ.พนม
สารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
(22589) 22589 อาคารศูนย์ศิลปะ งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานผนังกระจกอลูมิเนียม งานหน้าต่างบานเลื่อน งานประตูอลูมิเนียม งาน
ผนังฉาบเรียบโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ

296,000

(22590) 22590 อาคารเรียน 216 ล งานทาสีโรงเรียนวัดเปีย่ มนิโครธาราม ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
(22591) 22591 อาคารเรียน 216 ล (ป.29) งานทาสีโรงเรียนดอนฉิมพลีพทิ ยาคม ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
(22592) 22592 ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ /ปรับปรุงพืน้ ถนน คสล.โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม ต.ก้อนแก้ว อ.คลองเขื่อน
จ.ฉะเชิงเทรา
(22593) 22593 อาคารเรียน 2 เปลี่ยนหน้าต่าง /งานปูกระเบือ้ งพืน้ ระหว่างอาคารโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สมุทรปราการ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
(22594) 22594 อาคารอเนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
(22595) 22595 อาคารเรียน 424 ล (พิเศษ) อาคาร 1 งานห้องน้้าชายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา ต.คลอง
หลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
(22596) 22596 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้า คสล.ฝาเปิดโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.
ฉะเชิงเทรา
(22597) 22597 ปรับปรุงห้องเรียนอุตสาหกรรม / ลาน คสล.โรงเรียนการท้ามาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ)
ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
(22598) 22598 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ งานทาสีโรงเรียนพุทธิรังสีพบิ ลู ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
(22599) 22599 อาคารเรียนแบบพิเศษ 1 (อาคาร 2) งานห้องน้้า /อาคารอเนกประสงค์ งานห้องน้้าโรงเรียนวัดโสธรวราราม
วรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
(22600) 22600 โรงยิมอาคารเรียน แบบพิเศษ 5 ชั้น งานทาสี และงานผิวพืน้ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ต.บางตีนเป็ด อ.
เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
(22601) 22601 อาคารหอประชุม งานฝ้าเพดาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ
(22602) 22602 อาคารเรียน 1 งานปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เตรียมอุดมศึกษาฯ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.
สมุทรปราการ
(22603) 22603 อาคารเรียน 1 ชั้น 4 (แบบพิเศษ 2539) งานฝ้าเพดานโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ต.เกาะขนุน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
(22604) 22604 อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ งานพืน้ คสล.โรงเรียนหมอนทองวิทยา ต.หมอนทอง อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.
ฉะเชิงเทรา
(22605) 22605 ปรับปรุงซ่อมแซมลาน คสล.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.
ฉะเชิงเทรา
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200,000
299,000
300,000
200,000
142,000
150,000

หน ้าที่ 941

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(22606) 22606 อาคารศูนย์เศรษฐกิจฯ งานปูกระเบือ้ งพืน้ /โ้รงอาหาร งานเสาและติดตั้งตะแกรงเหล็กตาข่ายโรงเรียนราชสาส์น
วิทยา ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
(22607) 22607 อาคารโรงอาหาร งานกระเบือ้ งหลังคา โรงเรียนไผ่ด้าพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ต .ศาลาแดง อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.
ฉะเชิงเทรา
(22608) 22608 ถมดินสนามกีฬาโรงเรียนบางน้้าเปรี้ยววิทยา ต.โพรงอากาศ อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
(22609) 22609 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ คสล. และโครงหลังคาโรงเรียนดัดดรุณี ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
(22610) 22610 อาคารเรียน 318 ล (อาคาร 1) งานปูกระเบือ้ งพืน้ /อาคารเรียน 318 ล (อาคาร 3) งานปูกระเบือ้ งพืน้ /อาคาร
อเนกประสงค์ 3 ชั้น (อาคาร 4) งานปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนสมุทรปราการ ต.ปากน้้า อ.เมืองสมุทรปราการ จ.
สมุทรปราการ

150,000

(22611) 22611 อาคารเรียน 216 ล (อาคาร 1) งานปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ
(22612) 22612 อาคารเรียน CS 213A งานกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา ต.คลองนครเนือ่ ง
เขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
(22613) 22613 อาคารเรียนโรงพลศึกษา (พ2ช) งานทาสีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.
ฉะเชิงเทรา
(22614) 22614 อาคารเรียน แบบพิเศษ 533 เพิม่ เติม (อาคาร 3) งานจมูกบันได /งานส้วมนักเรียนหญิง โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ต.
ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
(22615) 22615 ห้องปฏิบตั ิการ งานปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทร
เจดีย์ จ.สมุทรปราการ
(22616) 22616 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ต.บางปู อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
(22617) 22617 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.
สมุทรปราการ
(22618) 22618 อาคารโรงฝึกงาน งานปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

200,000

(22619) 22619 อาคารหอประชุม 100/27 งานทาสี (เฉพาะภายใน)โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.
ฉะเชิงเทรา
(22620) 22620 อาคารเรียน 216 ล (ป.29) งานทาสี โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
(22621) 22621 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
(22622) 22622 อาคารเรียน 318 ล (อาคาร 4) งานปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ้ารุง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ
(22623) 22623 อาคารเรียน พ 424 (อาคาร 1) งานทาสีโรงเรียนมัธยมวัดด่านส้าโรง ต.ส้าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.
สมุทรปราการ
(22624) 22624 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้าหน้าโรงเรียนโรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.
ฉะเชิงเทรา
(22625) 22625 อาคารเรียน บส.ค งานทาสี งานฝ้าเพดาน งานปูกระเบือ้ งพืน้ และงานหลังคาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3
ฉะเชิงเทรา ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
(22626) 22626 ปรับปรุงป้ายชื่อหน้าโรงเรียนโรงเรียนสนามชัยเขต ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
(22627) 22627 อาคารหอประชุม งานทาสีโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

150,000

150,000
200,000
300,000
300,000

150,000
300,000
200,000
150,000
300,000
200,000
80,000

148,000
298,000
300,000
200,000
200,000
200,000
200,000
150,000

หน ้าที่ 942

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(22628) 22628 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้านักเรียน ชาย-หญิง /อาคารหอประชุม งานห้องน้้า /อาคาร 1 งานห้องน้้าครู /ห้องพล
ศึกษา งานหลังคาโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

200,000

(22629) 22629 อาคารเรียน 316 (อาคาร 2) งานปูกระเบือ้ งพืน้ /อาคารเรียน 217 เอสบี งานปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบางแก้ว
ประชาสรรค์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
(22630) 22630 อาคารเรียน 216 ล (ป29) งานกันสาด และงานทาสี โรงเรียนผาณิตวิทยา ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

200,000

(22631) 22631 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้า แบบ 6 ที่ /อาคารชาญวีรกุล งานทาสี งานกระเบือ้ งหลังคา /อาคารหอประชุม 100/27
งานประตูโรงเรียนบางคล้าพิทยาคม ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
(22632) 22632 อาคารเรียน 216 ค (อาคาร 1) งานทาสี และงานปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ต.บางเมือง
ใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
(22633) 22633 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาดยาง โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการ
(22634) 22634 อาคารหอประชุม 101 ล/27 งานกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดทรงธรรม ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

150,000

(22635) 22635 อาคารโรงฝึกงาน 102/27 (ห้องเรียนคหกรรม) งานปูกระเบือ้ งพืน้ และงานประตูเหล็กโรงเรียนหาดอมราอักษร
ลักษณ์วิทยา ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
(22636) 22636 ปรับปรุงซ่อมแซม ลาน คสล. หนา 10 ซม.โรงเรียนสพม.6 ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
(22637) 22637 อาคารหอประชุม แบบ100/27
เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนปราจิณราษฎรอ้ารุง ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
(22638) 22638 อาคารอเนกประสงค์ (โดม)
ปูพนื้ กระเบือ้ งแบบกันลื่น ขนาด 12" x 12" จ้านวน 500 ตรมโรงเรียนองครักษ์ ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.
นครนายก

200,000

(22639) 22639 ห้องคหกรรม ,ห้องงานช่าง และห้องดนตรี
-ปูพนื้ กระเบือ้ ง ขนาด 16 " x 16" จ้านวน 280 ตรม.
-เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ด พร้อมโครงคร่าวโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

200,000

(22640) 22640 บ้านพักครู
-เปลี่ยนบันได
-ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องนอน
-เปลี่ยนหลังคา
-เปลี่ยนประตู
-ทาสีโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

150,000

(22641) 22641 อาคารเรียน แบบ 216 ก
-เปลี่ยนฝ้าเพดาน
-เปลี่ยนเสาค้้ายันชายคา
-เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงคลังคาโรงเรียนปราจิณราษฎรอ้ารุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา" ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี

100,000

150,000

300,000
300,000
200,000

300,000
300,000
200,000

หน ้าที่ 943

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(22642) 22642 ห้องดนตรีไทย
-กั้นผนังห้อง ขนาด 5 X 7 เมตร
-ติดตั้งกระจกบานเลื่อน
-ติดตั้งประตูเหล็กยืด
-ท้าฝ้าเพดา
อาคารเรียน แบบ 108 ล
-เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

200,000

(22643) 22643 รั้ว คสล.
-เทคาน
-ก่ออิฐ
-ฉาบเรียบ ระยะ 130เมตรโรงเรียนกบินทร์วิทยา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี

200,000

(22644) 22644 อาคารฝึกงาน
-ปูพนื้ กระเบือ้ ง
-เปลี่ยนประตู
-ติดตั้งประตูม้วน
-เปลี่ยนกระดานโรงเรียนตาพระยา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

200,000

(22645) 22645 ห้องคหกรรม/ระเบียงอาคาร
-ปูพนื้ กระเบือ้ ง ขนาด 12" x 12" จ้านวน 325 ตรม. โรงเรียนวังดาลวิทยาคม ต.วังดาล อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี

150,000

(22646) 22646 อาคารเรียน แบบ 216 ค
-ปูพนื้ กระเบือ้ ง ขนาด 12 " x 12"โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
(22647) 22647 อาคาเรียน แบบ 216 ล ปรับปรุง 2529
-ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องเรียน จ้านวน 500 ตรม.โรงเรียนประจันตราษฎร์บ้ารุง ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.
ปราจีนบุรี

150,000

(22648) 22648 ห้องเรียน/ห้องพิเศษ
-ปูพนื้ กระเบือ้ ง ขนาด 24 x 24 นิว้ ขนาด 82 ตรม.
-ปูพนื้ กระเบือ้ ง ขนาด 16 x 16 นิว้ ขนาด 338 ตรม.
โรงเรียนวังน้้าเย็นวิทยาคม ต.วังน้้าเย็น อ.วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว

200,000

(22649) 22649 ห้องน้้านักเรียน
-เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา
-ปลี่ยนประตู
-ทาสีภายนอก - ภายในโรงเรียนกบินทร์บรุ ี ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี

150,000

(22650) 22650 หอประชุม
-โครงเหล็กกันสาด
-มุงหลังคาเมทัลชีท หนา 0.4 มม.โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก

150,000

(22651) 22651 รั้วลวดหนาม ขนาด 9 เส้น
- รั้วยาว 440 เมตรโรงเรียนสุวรรณวิทยา ต.ค้าโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
(22652) 22652 อาคารเรียน แบบ 1083/30
-ท้าความสะอาดผนังเดิม
-ทาสีพลาสติก
-ทาสีน้ามันโรงเรียนศรีมโหสถ ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

150,000

200,000

200,000

หน ้าที่ 944

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(22653) 22653 ห้องสมุด
-กั้นผนังห้องกระจกอลูมิเนียม กว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 6 เมตร
-ติดตั้งฝ้าแขวนทีบาร์
-ทาสีภายใน - ภายนอกโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ ต.ส้าพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

200,000

(22654) 22654 รางระบายน้้ารอบโรงอาหาร
-รางระบายน้้า คสล. 40 x 40 ซม. รวมผาตะแกรงปิด ยาว 52 เมตร
-บ่อพัก
-ท่อระบายน้้าคอนกรีต
-ถมดิน
-งานขุดดินโรงเรียนสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

300,000

(22655) 22655 อาคารชั่วคราว จ้านวน 2 หลัง
-เปลี่ยนประตู
-เปลี่ยนบานพับ
-เปลี่ยนกุญแจ
-เปลี่ยนกระจกบานเกร็ด
-เปลี่ยนฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าวโรงเรียนทัพราชวิทยา ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

200,000

(22656) 22656 รั้ว มาตรฐาน 9 ก้อน (ไม่ตอกเสาเข็ม แบบทึบ)
-รั้ว ยาว 76.20 เมตรโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
(22657) 22657 ห้องคอมพิวเตอร์
-เปลี่ยนหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมแบบบานเลื่อน
-กั้นผนังลูกฟูกอลูมิเนียมพร้อมประตูเลื่อน จ้านวน 2 ห้องโรงเรียนศรีมหาโพธิ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.
ปราจีนบุรี

200,000

(22658) 22658 อาคารเรียน แบบ 216
-ปูพนื้ กระเบือ้ ง จ้านวน 288 ตรม.
ป้อมยาม
-เปลี่ยนประตูกระจก
-เปลี่ยนบานเกล็ดหน้าต่าง
-ทาสีภายใน -ภายนอกโรงเรียนเขาเพิม่ นารีผลวิทยา ต.เขาเพิม่ อ.บ้านนา จ.นครนายก

150,000

(22659) 22659 อาคารเกษตร
-เปลี่ยนโครงหลังคา
-เปลี่ยนสังกะสีงมุงหลังคา
-เทพืน้ คอนกรีต
-ปูพนื้ กระเบือ้ ง
-เปลี่ยนประตู -หน้าต่าง
อาคารฝึกงาน
-เทพืน้ คอนกรีต
ศาลาทีพ่ กั ส้าหรับนักเรียน
-เทพืน้ คอนกรีต
-ปูพนื้ กระเบือ้ ง
-เปลี่ยนเสา
-เปลี่ยนสังกะสีมุงหลังคาโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

150,000

200,000

หน ้าที่ 945

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(22660) 22660 หอประชุม แบบ 100/27
-เปลี่ยนแผงลวดตาข่าย ขนาดนิว้ ครึ่ง จ้านวน 285 ตรม.โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.
นครนายก

150,000

(22661) 22661 โรงอาหาร แบบ 300 ทีน่ งั่
-เปลี่ยนโครงหลังคา
-ทาสีกันสนิม
-ทาสีโครงหลังคาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บ้ารุง ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี

150,000

(22662) 22662 ห้องดนตรีไทย
-เปลี่ยนฝ้าเพดาน
-ปูพนื้ กระเบือ้ ง
-ทาสีโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

150,000

(22663) 22663 ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
-เปลี่ยนฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าวทีบาร์
-เปลี่ยนหน้าต่างบานกระจก
-เปลี่ยนประตูกระจกแบบสวิง 2 บาน
-ทาสีภายในโรงเรียนชิตใจชื่น ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

150,000

(22664) 22664 อาคารอาชีวะเกษตร
-รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว
-เปลี่ยนฝ้าเพดาน
-เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
-ทาสีฝ้าเพดานโรงเรียนอรัญประเทศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

200,000

(22665) 22665 โรงฝึกงานคหกรรม
-ทาสีภายนอกภายใน
โรงฝึกงานเกษตรกรรม
-ทาสีภายนอกภายใน
โรงฝึกงานอุตสาหกรรม
-ทาสีภายนอกภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

150,000

(22666) 22666 ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
-เปลี่ยนรางอลูมิเนียม
-เปลี่ยนหน้าต่างบานเลื่อน
-ติดตั้งพัดลมโคจร ขนาด 18 นิว้
-เปลี่ยนเสารับสัญญาณ WiFi
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
-ถมดิน จ้านวน 25 ตรม.
-เทพืน้ คอนกรีตรอบฐานพระ
-สร้างฐานพระพุทธรูปโรงเรียนกระทุม่ แพ้ววิทยา ต.กระทุม่ แพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

100,000

(22667) 22667 อาคารโรงฝึกงานคหรกรรม
-ซ่อมฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่น ขนาด 120 x 240 ซม
-เปลี่ยนประตู/หน้าต่าง/มือจับ/วิกโก้/กลอน
-ทาสีรองพืน้ ปูนเก่า
-ทาสีภายนอกภายในโรงเรียนคลองน้้าใสวิทยาคาร ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

200,000

หน ้าที่ 946

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(22668) 22668 ห้องเรียน
-เปลี่ยนฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 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.ปราจีนบุรี

300,000

(22670) 22670 อาคารเรียน แบบเบ็ดเสร็จ ก.
-ทาสีภายนอก
อาคารเรียน แบบเบ็ดเสร็จ ข.
-ทาสีภายนอกโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

150,000

(22671) 22671 ส้วมนักเรียน
-เปลี่ยนประตูหอ้ งน้้า
-เปลี่ยนโถส้วมแบบนัง่ ยอง มีฐาน พร้อมฟลัชวาล์ว
-เปลี่ยนโถปัสสาวะชาย พร้อมฟรัชวาล์วโรงเรียนบ้านนา (นายกพิทยากร) ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก

200,000

(22672) 22672 อาคารเรียน แบบ 216ค
-ทาสีภายนอกภายในโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
(22673) 22673 อาคารชั้วคราวกึ่งถาวร
-ซ่อมแซมหน้าต่างบานเกร็ด
-ซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการสวนพฤกษศาสตร์
-ปูพนื้ กระเบือ้ ง
-ซ่อมแซมรั้วตาข่ายโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

200,000

(22674) 22674 สนามกีฬา
-เทพืน้ คอนกรีต
-ทาสีโรงเรียนเมืองนครนายก ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

150,000

(22675) 22675 ห้องเรียน
-ทาสีภายในห้องเรียน
-เปลี่ยนลูกปิดประตู/กระจกบานเกล็ด
-ติดลวดตาข่ายโรงเรียนวังไพรวิทยาคม ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

150,000

(22676) 22676 ห้องน้้าภายในอาคารเรียน
-วางท่อระบบประปา
-เปลี่ยประตู
-เปลี่ยนโถส้วมแบบนัง่ ยอง
-เปลี่ยนอ่างล้างมือ
-ปูพนื้ กระเบือ้ ง
-ทาสีโรงเรียนท่าเกษมพิทยา ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

200,000

150,000

หน ้าที่ 947

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(22677) 22677 ห้องเรียน
-เปลี่ยนหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม
ห้องน้้าภายในอาคาร
-ปูพนื้ กระเบือ้ ง
-เปลี่ยนโถปัสสาวะชาย
-เปลี่ยนชักโครก
-เปลี่ยนอ่างล้างมือ
-ปูกระเบือ้ งผนัง โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

200,000

(22678) 22678 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนกึ่งถาวร
-ต่อเติมหลังคาส้าหรับทางเดินนักเรียนโรงเรียนวังหลังวิทยาคม ต.ทุง่ มหาเจริญ อ.วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว
(22679) 22679 อาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรม
-เปลี่ยนฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าวโรงเรียนปิยชาติพฒ
ั นา ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
(22680) 22680 หัองส้วมนักเรียนชาย - หญิง
-เปลี่ยนประตู
-เปลี่ยนโถปัสสวะชาย
-เปลี่ยนโถสัวมแบบนัง่ ยอง
-ปูพนื้ กระเบือ้ ง
-เปลี่ยนอ่างล้างหน้า
-เปลี่ยนโถส้วมแบบชักโครกโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

150,000

(22681)
(22682)
(22683)
(22684)
(22685)
(22686)
(22687)

22681 งานฝ้าเพดานโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
22682 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนประชามงคล ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
22683 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนท่ามะขามวิทยา ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
22684 งานฝ้าเพดาน งานทาสี โรงเรียนเนกขัมวิทยา ต.แพงพวย อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบุรี
22685 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูบานเหล็กโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
22686 ปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่างโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
22687 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องอาเซียนศึกษา งานทาสีภายนอก ภายในโรงเรียนบ้านคาวิทยา ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

200,000
200,000
150,000
150,000
200,000
186,000
200,000

(22688)
(22689)
(22690)
(22691)

22688 ปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่างโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบุรี
22689 ปรับปรุงซ่อมแซมปูพนื้ กระเบือ้ ง ท้าฝ้า ทาสีโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
22690 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน งานปรับปรุงภฺ้มิทศั น์โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ต.ท่านัด อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบุรี
22691 ปรับปรุงหลังคา ปูพนื้ กระเบีอ้ งเคลือบ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

200,000
200,000
200,000
300,000

(22692) 22692 ปรับปรุงซ่อมแซม ติดแผงกันนก(แผ่นโพลี่คาโบเนตชนิดขาวใส)หุม้ กรอบอลูมิเนียม ซ่อมแซมระบบน้้า ซ่อมแซม
เคาเตอร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
(22693) 22693 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนูปกรณ์ ผ้าม่านหน้าต่าง ขาไมโครโฟน และอุปกรณ์โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
(22694) 22694 ปรับปรุงซ่อมแซมประตู ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.
กาญจนบุรี
(22695) 22695 ปรับปรุงซ่อมแซมงานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอลโรงเรียนหนองรีประชานิมิต ต.หนองรี อ.
บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
(22696) 22696 ปรับปรุงซ่อมแซมปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

200,000

200,000
300,000

150,000
149,000
200,000
300,000

หน ้าที่ 948

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(22697) 22697 ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนบานประตูอาคารเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง
จ.ราชบุรี
(22698) 22698 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนปากท่อพิทยาคม ต .ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
(22699) 22699 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม (ลานอเนกประสงค์) คอนกรีตผสมเสร็จ ตะแกรง โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ต.บางแพ
อ.บางแพ จ.ราชบุรี
(22700) 22700 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
(22701) 22701 ปรับปรุงหอประชุม 100/27โรงเรียนศรีสวัสดิ์พทิ ยาคม ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
(22702) 22702 ปรับปรุงซ่อมแซมปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
(22703) 22703 ซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
(22704) 22704 ปรับปรุงซ่อมแซมปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู งานทาสีโรงเรียนช่องพรานวิทยา ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

200,000

(22705) 22705 ซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
(22706) 22706 งานทาสีอาคารภายนอกโรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
(22707) 22707 ปรับปรุงซ่อมแซมงานประตู งานช่องแสงกระจก งานบานเลื่อนหน้าต่าง งานรางม่านโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ต .
ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
(22708) 22708 ซ่อมแซมอาคารเรียน ซ่อมฝ้าเพดาน งานทาสี โรงเรียนหนองโพวิทยา ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
(22709) 22709 งานทาสีอาคารหอประชุมโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ้ารุง ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
(22710) 22710 ปรับปรุงซ่อมแซมปูพนื้ กระเบือ้ ง ก่อฉาบผนัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ต .ดอนคลัง อ.ด้าเนิน
สะดวก จ.ราชบุรี
(22711) 22711 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องคอมพิวเตอร์และโรงฝึกงานคหกรรมโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ต .สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี
(22712) 22712 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน มพช. 103/26โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ต.ลาดหญ้า อ.
เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
(22713) 22713 ปรับปรุงซ่อมแซมปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ฝ้าเพดาน ผนังคอนกรีต ทาสีภายในโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะ
ราษฎร์บ้ารุง ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
(22714) 22714 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและเพดานฝ้าอาคารเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.
กาญจนบุรี
(22715) 22715 ปรับปรุงซ่อมแซม งานทาสีโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
(22716) 22716 ปรับปรุงหลังคาครอบลานอเนกประสงค์โรงเรียนแคทรายวิทยา ต.คูบวั อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
(22717) 22717 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและพัดลมโรงเรียนเทพมงคลรังษี ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
(22718) 22718 ปรับปรุงซุ้มอเนกประสงค์เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) ต.โพหัก อ.บางแพ จ.
ราชบุรี
(22719) 22719 ปรับปรุงถนนโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
(22720) 22720 ปรับปรุงงานเทคอนกรีตโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
(22721) 22721 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

200,000
300,000
150,000

(22722) 22722 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ต.ทุง่ หลวง อ.ปากท่อ จ.
ราชบุรี
(22723) 22723 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียนโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
(22724) 22724 ปรับปรุงซ่อมแซมกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

150,000

200,000
200,000
150,000
150,000
200,000
150,000
200,000

200,000
200,000
150,000
200,000
200,000
150,000
150,000
300,000
150,000
200,000
150,000
200,000
150,000
200,000

150,000
150,000

หน ้าที่ 949

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(22725) 22725 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม 100/27โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ต.หนองลู อ.สังขละ
บุรี จ.กาญจนบุรี
(22726) 22726 ปรับปรุงซ่อมแซมเวที บริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดดอนตูม ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
(22727) 22727 ซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราวโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
(22728) 22728 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ ห้องเรียนดนตรีสากล ห้องเรียนดนตรีไทย ห้องเรียนนาฏศิลป์และเรือนพยาบาล
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ้ารุง ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
(22729) 22729 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
(22730) 22730 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนรัตนราษฎร์บ้ารุง ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
(22731) 22731 ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเสาท้าโครง มุงกระเบือ้ ง เทคอนกรีตโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ต.พนมทวน อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี
(22732) 22732 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน งานปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม
(22733) 22733 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ทาสีภายในห้องเรียน
โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม ต.สระกะเทียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
(22734) 22734 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน งานสีน้าอะครีลิคภายในห้องเรียน
โรงเรียนบางลี่วิทยา ต.สองพีน่ ้อง อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(22735) 22735 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องศูนย์การเรียนรู้ งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานบอร์ดนิเทศ อลูมิเนียมพร้อมกรอบ
โรงเรียนแหลมบัววิทยา ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
(22736) 22736 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคหกรรม ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ งานฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา งานสีน้าอะครีลิค
โรงเรียนเพิม่ วิทยา ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
(22737) 22737 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบตั ิการทางการภาษา งานหน้าต่าง งานฝ้ายิบซัมบอร์ด งานสีน้า
อะครีลิค งานไฟฟ้า
โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ต.ทุง่ คอก อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี

200,000

(22738) 22738 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสดทัศนศึกษา งานรื้อถอนผนัง งานปูพนื้ งานสีอะครีลิค งานหน้าต่าง งานประตู
โรงเรียนบางหลวงวิทยา ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
(22739) 22739 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสด งานหน้าต่าง งานผนังกั้นห้อง งานฝ้าเพดาน งานไฟฟ้า
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
(22740) 22740 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ติดตั้งเหล็กดัด ทาสีน้าอะครีลิค
โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(22741) 22741 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนศึกษา งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานฝ้าเพดาน งานสีน้าอะครีลิค
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
(22742) 22742 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์และห้องโสตทัศนศึกษา ติดตั้งฝ้ายิบซั่มบอดร์หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบ
สังกะสี (ทนความชื้น) ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง ติดตั้งหต่างต่างกระจกอลูมิเนียม
โรงเรียนศาลาตึกวิทยา ต.ทุง่ ลูกนก อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม

150,000

(22743) 22743 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนูปกรณ์ ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม ประตูบานสวิง ทาสีพลาสติก ประตูบานเลื่อน
อลูมิเนียม ทาสีน้ามัน
โรงเรียนสองพีน่ ้องวิทยา ต.บางตาเถร อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี

200,000

(22744) 22744 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนคงทองวิทยา ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
(22745) 22745 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216 ค ทาสีน้าอะครีลิค
โรงเรียนทุง่ คลีโคกช้างวิทยา ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

200,000
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200,000
300,000
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192,400
200,000
150,000
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150,000
150,000
150,000
200,000

150,000

หน ้าที่ 950

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(22746) 22746 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานระบบประปา
โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(22747) 22747 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ บ้านพักครู งานหน้าต่าง งานประตู งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานฝ้าเพดาน งานมุง้
ลวด
โรงเรียนวังหว้าราษฏร์สามัคคี ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

150,000

(22748) 22748 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องเรียน งานหลังคา งานฝ้าเพดาน
โรงเรียนทุง่ แฝกพิทยาคม ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
(22749) 22749 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานก่อผนัง งานฝ้าเพดาน งานสี
โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
(22750) 22750 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน แบบ 102/27 งานลอกสีปนู เก่า งานสีน้าอะครีลิก งานสีน้ามัน งานทาสี
หลังคากระเบือ้ ง
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

150,000

(22751) 22751 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน งานสีน้าอะครีลิค งานไฟฟ้า งานผนังก่ออิฐ
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
(22752) 22752 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบฯ งานหลังคา งานรื้อถอนหลังคา งานฝ้ายิปซั่มบอร์ด งานเชิงชาย
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ต.บางตาเถร อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี

200,000

(22753) 22753 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 324 ล/27 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 16"X16" จ้านวน 430 ตร.ม.
โรงเรียนสวนแตงวิทยา ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(22754) 22754 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบฯ งานแผงลวดตาข่ายโครงเคร่างท่อเหล็ก งานสีน้ามัน งานสีกันสนิม
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

200,000

(22755) 22755 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีน้าอะครีลิก
โรงเรียนดอนคาวิทยา ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(22756) 22756 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
(22757) 22757 ปรบปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 204 งานฝาส้าเร็จรูป
โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
(22758) 22758 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานสี งานหลังคา งานประตูเหล็กม้วน
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
(22759) 22759 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบฯ งานประตูบานเลื่อน
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
(22760) 22760 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานรื้อถอนหลังคา งานหลังคา
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
(22761) 22761 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 324 ล ปูพนื้ กระเบือ้ งขนาด 16 " x 16" พืน้ ที่ 416 ตร.ม.
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
(22762) 22762 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนูปกรณ์ และรั้ว งานสีน้าอะครีลิค งานสีน้ามัน งานทาสีรั้ว
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(22763) 22763 ปรบปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบฯ งานกระเบือ้ ง งานสี งานสุขภัณฑ์ งานปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
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(22764) 22764 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 324 ล ซ่อมโครงหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา งานฝ้าเพดาน
โรงเรียนสงวนหญิง ต.ท่าพีเ่ ลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(22765) 22765 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งานหลังคา งานโครงสร้าง งานฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่า งานไฟฟ้า งานเชิงชายไม้
เนือ้ แข็ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินก้าแพงแสน ต.กระตีบ อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม

300,000

(22766) 22766 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบฯ งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานสุขภัณฑ์ งานประตู
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(22767) 22767 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ รางน้้าสแตนเลสพร้อมท่อน้้าทิง้
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
(22768) 22768 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน ทางเดิน ค.ส.ล.เสริม
ตระแกรง เทพืน้ ลานส้าเร็จรูป
โรงเรียนสถาพรวิทยา ต.ล้าพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม

297,200

(22769) 22769 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216 ล ปรับปรุง 46 ทาสีน้าอะครีลิก
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
(22770) 22770 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216 ล ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(22771) 22771 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการทางภาษา ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสีน้าอะครีลิค ทาสีน้ามัน และปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้้า งานฝ้า งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานประตู งานสี งานสุขภัณฑ์
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

150,000

(22772) 22772 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ และเทพืน้ คสล .
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
(22773) 22773 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 324ล/27 งานปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(22774) 22774 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก งานกั้นห้อง งานประตู งานพืน้ โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ต.ท่าตลาด อ.สามพราน
จ.นครปฐม
(22775) 22775 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักและหอพักข้าราชการฯ โรงหุงต้ม งานล้างสีเก่า งานสี งานรื้อถอนหลังคา งานหลังคา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

200,000

(22776) 22776 ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า งานรื้อถอนคอนกรีตบล๊อก งานคอนกรีนผสมเสร็จ งานปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
(22777) 22777 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ ง พร้อมปรับพืน้ หนา 10 ซม.
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
(22778) 22778 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วลวดหนามมาตรฐาน ยาว 630 เมตร
โรงเรียนด่านช้างวิทยา ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
(22779) 22779 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โรงเรียนบางเลนวิทยา ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม
(22780) 22780 ปรับปรุงซ่อมแซม ลาน ค.ส.ล.
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
(22781) 22781 ปรับปรุงซ่อมแซมฯ เทพืน้ ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. กว้าง 15 ยาว 240 เมตร
โรงเรียนก้าแพงแสนวิทยา ต.ทุง่ กระพังโหม อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม
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(22782) 22782 ปรับปรุงซ่อมแซมหอนอน (บ้านพักนักเรียน) งานสี งานประตู งานหน้าต่าง
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
(22783) 22783 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม งานหลังคา งานทางระบายน้้า
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(22784) 22784 ก่อสร้างรั้วมาตรฐาน 9 ก้อน
โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(22785) 22785 ก่อสร้างรั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)
โรงเรียนอู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(22786) 22786 ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องพระพุทธศาสนา งานผนัง งานสี งานช่องแสง
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
(22787) 22787 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งานพืน้ งานสุขภัณฑ์ งานสี
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
(22788) 22788 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน งานผนัง งานกรุเสาโรงเรียนสามพรานวิทยา ต .ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม
(22789) 22789 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ (ส้วม) งานสุขภัณฑ์ งานประตู งานหลังคา
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
(22790) 22790 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการฯ งานอลูมิเนียม งานตู้ บิวอินทร์
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
(22791) 22791 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคา
โรงเรียนราชินีบรู ณะ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
(22792) 22792 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องดนตรี โดย งานรื้อถอนผนัง งานฝ้า งานหน้าต่าง งานหลังคา ทาสี พร้อมระบบไฟฟ้า
โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปภัมภ์) ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
(22793) 22793 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการอาชีพ โดย ปูกระเบือ้ ง และเทพืน้ คอนกรีตหยาบโรงเรียนวัดบางกอบัว (ขลิบ
ราษฎร์บรู ณะ) ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
(22794) 22794 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ข โดย เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านขุนสมุทร ต.แหลมฟ้าผ่า อ.
พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
(22795) 22795 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29 โดย ปูกระเบือ้ งทางเดิน และอาคารประกอบ (ส้วม) 601/26 โดย
เปลี่ยนโถส้วม ปูกระเบือ้ ง หลังคา ทาสี ประตูโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

200,000

(22796) 22796 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 โดย ทาสีภายใน-ภายนอกโรงเรียนวัดบางหัวเสือ ต.บางหัวเสือ
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
(22797) 22797 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.2/28 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง โดย ทาสีภายนอกโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ต.บางจาก
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
(22798) 22798 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 โดย ทาสีภายนอกโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ต.บางพึง่ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ
(22799) 22799 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.2/28 15 ห้องเรียน โดย ทาสีภายใน-ภายนอกโรงเรียนอนุบาลพระสมุทร
เจดีย์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
(22800) 22800 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โดย รื้อผนัง คสล. และติดตั้งผนังอลูมิเนียม พร้อมติดตั้งกระจกใส
โรงเรียนวัดชมนิมิตร ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
(22801) 22801 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 โดย ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทศิ วิทยา
คาร) ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
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รายการ
(22802) 22802 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ปรับปรุ 4 ช้น 21 ห้อง โดย ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนวัดไตรมิตรวรา
ราม ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
(22803) 22803 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข โดย ทาสีฝ้า-เพดาน และภายใน-ภายนอกโรงเรียนวัดคลองเก้า ต.
แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
(22804) 22804 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนขนาด 3 ชั้น 12 ห้อง โดย เปลี่ยนและติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ ทาสีโรงเรียนวัด
แหลม ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
(22805) 22805 ปรับปรุงอาคารเรียน ปบบ สปช.2/28 ปรับปรุงใต้ถุนโล่ง โดย งานฝ้า ทาสี พร้อมระบบไฟฟ้าโรงเรียนคลอง
แสนสุข(สิทธิไชยบ้ารุง) ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
(22806) 22806 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดย เทคอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนคลองบางปิง้ ต .บางเมือง อ.
เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
(22807) 22807 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 โดย รื้อถอนและเปลี่ยนฝาไม้ส้าเร็จรูป และทาสีโรงเรียนวัดกลาง(ธรรม
วิธานราษฎร์วิทยา) ต.บางพึง่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
(22808) 22808 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.2/28 โดย รื้อถอน และปูกระเบือ้ งพืน้ และทาสีโรงเรียนพร้านีลวัชระ ต.
ปากน้้า อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
(22809) 22809 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ วันครู โดย ทาสีภายใน-ภายนอกโรงเรียนวัดคันลัด ต.ทรงคนอง อ.พระ
ประแดง จ.สมุทรปราการ
(22810) 22810 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.2/26 โดย กรุผนัง งานฝ้า งานซุ้มประตูโรงเรียนวัดส้าโรงเหนือ ต.
ส้าโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
(22811) 22811 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 โดย ปูกระเบือ้ ง พร้อมทาสีภายในโรงเรียนวัดครุนอก ต.บางครุ อ.
พระประแดง จ.สมุทรปราการ
(22812) 22812 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 และรั้วโรงเรียน โดย งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานก่ออิฐฉาบปูน งาน
เสา ค่าจ้างเหมารถแบล็คโคกดเสาเข็มโรงเรียนบ้านบางจาก ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
(22813) 22813 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 โดย ติดเหล็กดัดห้องเรียน 15 ห้อง 180 บานโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
(22814) 22814 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 โดย เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวัดบางกะเจ้า
กลาง(ศิลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์) ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
(22815) 22815 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 โดย ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนคลองส้าโรง ต.เทพารักษ์ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
(22816) 22816 ปรับปรุงซ่อมแซมอคารแบบ 017 โดย เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาและฝาไม้โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ต.บางหญ้า
แพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
(22817) 22817 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 507/26 โดย งานฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้าโรงเรียนมหาภาพกระจาดทอง
อุปถัมภ์ ต.ส้าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
(22818) 22818 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 โดย งานประตู-หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ ต.บางโปรง อ.
เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
(22819) 22819 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 8 ห้องเรียน โดย เปลี่ยนหน้าต่าง พร้อมวงกบ และเทพืน้ ปูกระเบือ้ งบ
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
(22820) 22820 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 โดย ปูกระเบือ้ งพืน้ พร้อมรื้อย้ายโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
ต.ปากน้้า อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
(22821) 22821 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.2/26 และ สปช.405/26 โดย ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนคลองสองพีน่ ้อง
(ใจดีอุปถัมภ์) ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

จานวนเงิน
150,000
200,000
149,000
200,000
150,000
149,900
124,100
100,000
147,600
150,000
150,000
147,700
100,000
200,000
100,000
192,700
130,000
100,000
199,000
200,000

หน ้าที่ 954

หน่วย : บาท

รายการ
(22822) 22822 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 3 ชั้น 15 ห้อง โดย เปลี่ยนหน้าต่าง-วงกบ งานกระจก กรอบ
อลูมิเนียมพร้อมมุง้ ลวดโรงเรียนวัดท้องคุ้ง ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
(22823) 22823 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 โดย ถมทราย เทพืน้ คสล.โรงเรียนคลองมหาวงก์ ต.บางเมือง อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
(22824) 22824 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ โดย เปลี่ยนตาข่ายเหล็กรอบอาคารโรงเรียนวัดแค ต.ปากคลองบาง
ปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
(22825) 22825 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดย ปูกระเบือ้ งโรงเรียนป้อมพระ
จุลจอมเกล้า ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
(22826) 22826 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 (ปรับปรุง) 4 ชั้น 15 ห้อง โดย เปลี่ยนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
(22827) 22827 ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณรอบโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดย งานก่ออิฐ ฉาบปูน งานเสา งานทาสีโรงเรียน
คลองเสาธง ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
(22828) 22828 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 โดยท้ากันสาดหลังคาเมทัลชีตโรงเรียนคลองบางปู ต.บางปู อ.
เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
(22829) 22829 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยปรับปรุงหลังคาเมทัลชีท พร้อมมุงโรงเรียนบ้าน
ขุนสมุทรไทย ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
(22830) 22830 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยท้าหลังคาเมทัลชีท พร้อมมุงโรงเรียนชุมชนวัดสาขลา
ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
(22831) 22831 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยท้าปรับปรุงพืน้ อาคารอเนกประสงค์ รื้อย้ายพืน้ เก่า
และท้าพืน้ Epoxy โรงเรียนบ้านคลองหลวง ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
(22832) 22832 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โดยเปลี่ยนฝ้าเพดาน ฝาส้าเร็จรูป พืน้ ไม้เนือ้ แข็งส้าเร็จรูป งานเสาโรงเรียนพิบลู
ประชาบาล ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
(22833) 22833 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 3 หลัง โดยถมทราย เทคอนกรีต คสล. ปูพนื้ ไม้เนือ้ แข็ง พร้อมฝาส้าเร็จรูปโรงเรียน
วัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
(22834) 22834 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (ส้วม) โดยปูกระเบือ้ งพืน้ งานประตู -สุขภัณฑ์ ทาสีโรงเรียนวัดป่าเกด ต.ทรง
คนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
(22835) 22835 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (ส้วม) โดยก่ออิฐ ฉาบปูน ทาสีโรงเรียนวัดใหญ่ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระ
สมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
(22836) 22836 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (ส้วม) แบบ 605/45 โดยปูกระเบือ้ งพืน้ ผนัง เปลี่ยนประตูโรงเรียนวัดบาง
หญ้าแพรก ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
(22837) 22837 ปรับปรุงซ่อมแซมเสาธงโรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประนุกูล) ต.ส้าโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
(22838) 22838 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 3 ชั้น 9 ห้อง โดย ทาสีภายใน-ภายนอกโรงเรียนวัดแพรกษา ต.
แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
(22839) 22839 ปรับปรุงห้องฝึกวิชาชีพ โดย ปรับพืน้ ถมทราย เทพืน้ คสล. ปูกระเบือ้ ง ก่อผนัง ฉาบปูน ทาสี ฝ้าเพดานพร้อม
ระบบไฟฟ้าโรงเรียนวัดสุขกร ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
(22840) 22840 ปรับปรุงห้องเรียน โดย ปูกระเบือ้ งผนังโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
(22841) 22841 ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณรอบโรงเรียน โดย เทพืน้ คสล. งานรางระบายน้้า คสล.พร้อมบ่อพักโรงเรียนวัดคลอง
มอญ(บัญญัติราษฎร์บ้ารุง) ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
(22842) 22842 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยซ่อมแซมรั้ว งานก่ออิฐ งานปูน และงานเทพืน้ คสล.โรงเรียน
วัดคู่สร้าง ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

จานวนเงิน
150,000
200,000
150,000
150,000
200,000
149,900
150,000
150,000
150,000
199,300
200,000
149,300
150,000
192,900
200,000
200,000
200,000
150,000
200,000
99,900
150,000

หน ้าที่ 955

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(22843) 22843 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 และอาคารอเนกประสงค์ โดย เปลี่ยนหน้าต่างไม้เนือ้ แข็ง พร้อมอุปกรณ์
และทาสีโรงเรียนวัดรวก(สายราษฎร์สงเคราะห์) ต.บางพึง่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
(22844) 22844 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช.2/28 โดย งานไม้ งานตีผนังสมาร์ทบอร์ด งานทาสีโรงเรียนชุมชนวัด
ราษฎร์บ้ารุง ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
(22845) 22845 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดย ถมทรายและเทพืน้ คสล.โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า ต.แหลมฟ้าผ่า
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
(22846) 22846 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 โดย ทาสีภายนอก-ภายในโรงเรียนวัดบางนางเกรง ต.บางด้วน อ.
เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
(22847) 22847 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 โดย ทาสีหอ้ งเรียน และอาคารเรียน แบบ 017 โดย ทาสี เท
พืน้ คสล. และปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดบางโปรง ต.บางโปรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
(22848) 22848 ปรับปรุงห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ พร้อมจัดท้าป้ายนิเทศ และห้องน้้า โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติ
บุญ-ชุ่มอุทศิ ) ต.ส้าโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
(22849) 22849 ปรับปรุงห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน โดย บุผนังกันเสียง งานเสาเข็ม คสล.ก่ออิฐ ฉาบปูน ทาสีภายใน งาน
ประตู โรงเรียนวัดด่านส้าโรง ต.ส้าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
(22850) 22850 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม 2 หลัง โดยเปลี่ยนหลังคา ปูกระเบือ้ งพืน้ เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ทาสี โรงเรียนคลองใหม่ ต.
แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
(22851) 22851 ซ่อมแซมอาคารประกอบ (โรงอาหารและส้วม) โดย เปลี่ยนหลังคา ประตู ปูกระเบือ้ ง และสุขภัณฑ์โรงเรียนวัด
บางน้้าผึ้งนอก ต.บางน้้าผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
(22852) 22852 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 โดยทาสีภายใน-ภายนอกโรงเรียนวัดบางฝ้าย ต.บางหัวเสือ อ.
พระประแดง จ.สมุทรปราการ
(22853) 22853 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 โดยงานทาสีภายใน-ภายนอกโรงเรียนวัดศรีคงคาราม ต.นาเกลือ อ.พระ
สมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
(22854) 22854 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม (ปฏิบตั ิการ) อาคาร 3 และห้องน้้าในอาคาร 1 ชั้น 1 โดย รื้อถอน ท้าฝ้าเพดาน ปู
กระเบือ้ งพืน้ พร้อมทาสี และก่ออิฐ ฉาบปูน งานประตู งานปูกระเบือ้ ง เครื่องสุขภัณฑ์ ติดกระจก งานฝ้า ทาสี
พร้อมงานไฟฟ้า โรงเรียนสพป.สมุทรปราการ เขต 1 ต.ปากน้้า อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

100,000

(22855) 22855 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โดย งานทาสี งานเหล็ก งานหลังคาเมทัลชีท พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวัดโยธิน
ประดิษฐ์ ต.ส้าโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
(22856) 22856 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก โดย ทาสีภายใน-ภายนอกโรงเรียนวัดกองแก้ว (ผาดกาบแก้ว) ต.บางยอ
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
(22857) 22857 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดย ถมทรยอัดแน่นโรงเรียนวัดไตรสามัคคี ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
(22858) 22858 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โดย เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้า ประตู -หน้าต่างโรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลิ่น
อยู่อุปถัมภ์) ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
(22859) 22859 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและอเนกประสงค์ โดย เปลี่ยนหลังคา เทพืน้ โรงเรียนคลองกระทุม่ ราษฎร์อุทศิ
ต.ส้าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
(22860) 22860 - เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาอาคารเรียน แบบ 017
และซ่อมแซมฝาผนังอาคารเรียนโรงเรียนปากคลองมอญ ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
(22861) 22861 ทาสีภายนอกอาคารเรียน แบบพิเศษ 4 ชั้น (24 ห้องเรียน)โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ
(22862) 22862 - ทาสีภายนอก - ภายใน อาคารเรียน แบบ บทม.1โรงเรียนพรหมพิกุลทอง ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ

150,000

150,000
200,000
100,000
150,000
150,000
199,900
200,000
100,000
150,000
100,000
300,000

150,000
200,000
200,000
200,000
100,000
200,000
200,000

หน ้าที่ 956

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(22863) 22863 - เปลี่ยนฝาผนังอาคารเรียน และซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ
(22864) 22864 - ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช. 103/26
และซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน) ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

150,000

(22865) 22865 - ทาสีอาคารเรียน แบบ 017 และอาคารประกอบ
โรงเรียนวัดลาดหวาย ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
(22866) 22866 - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
อาคารเรียน แบบ 017โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
(22867) 22867 - ปรับปรุง ซ่อมแซม ฝ้าเพดาน พร้อมทาสีอาคารเรียนโรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) ต.บางเสาธง อ.บางเสา
ธง จ.สมุทรปราการ
(22868) 22868 -ปรับปรุง/ซ่อมแซม ห้องสหกรณ์ และห้องสมุดโรงเรียนโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
(22869) 22869 ปรับปรุง/ซ่อมแซม โรงอาหารโรงเรียนละมูลรอดศิริ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
(22870) 22870 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดสีล้ง ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
(22871) 22871 - ทาสีภายนอกภายใน อาคารเรียน แบบ สปช. 104/26โรงเรียนวัดเกาะแก้ว ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.
สมุทรปราการ
(22872) 22872 - ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนคลองบางน้้าจืด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
(22873) 22873 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

99,900

150,000

200,000
200,000
200,000
100,000
100,000
150,000
200,000
150,000

(22874) 22874 ปรับปรุง/ซ่อมแซม เสาธงโรงเรียนคลองบ้านระกาศ ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
(22875) 22875 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

100,000
100,000

(22876) 22876 ปรับปรุง/ซ่อมแซม โรงอาหารโรงเรียนคลองปลัดเปรียง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
(22877) 22877 ปรับปรุง/ซ่อมแซม บ้านพักครู แบบกรมสามัญ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

150,000
150,000

(22878) 22878 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ 017โรงเรียนวัดราษฎร์บรู ณะ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
(22879) 22879 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ 017โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

200,000
100,000

(22880) 22880 ปรับปรุง/ซ่อมแซม พืน้ อาคารเรียนโรงเรียนคลองบางกะสี ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
(22881) 22881 - ปรับปรุง/ซ่อมแซม โรงอาหาร โรงเรียนวัดเสาธงนอก ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
(22882) 22882 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนคลองพระยานาคราช ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
(22883) 22883 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน โรงอาหารโรงเรียนวัดหัวคู้ ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
(22884) 22884 ปรับปรุง/ซ่อมแซม สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนโรงเรียนวัดบางพลีน้อย ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.
สมุทรปราการ
(22885) 22885 ปรับปรุง/ซ่อมแซม ห้องเรียน
ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนตลาดคลองสวน ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
(22886) 22886 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
(22887) 22887 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 957

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(22888) 22888 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.
สมุทรปราการ
(22889) 22889 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนคลองบางแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

150,000

(22890) 22890 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
(22891) 22891 ปรับปรุง/ซ่อมแซม ห้องน้้าห้องส้วมโรงเรียนวัดนาคราช ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
(22892) 22892 ปรับปรุง/ซ่อมแซม สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนคลองบางกระบือ
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
(22893) 22893 ปรับปรุง/ซ่อมแซม สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนวัดหนามแดง ต .
บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
(22894) 22894 ปรับปรุง/ซ่อมแซม สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ต .
ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
(22895) 22895 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
(22896) 22896 ปรับปรุง/ซ่อมแซม สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนวัดสุคันธาวาส ต.
บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
(22897) 22897 ปรับปรุง/ซ่อมแซม สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียน
วัดโคธาราม ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
(22898) 22898 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดสร่างโศก ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
(22899) 22899 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.
สมุทรปราการ
(22900) 22900 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนคลองบางกะอี่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
(22901) 22901 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ
(22902) 22902 ปรับปรุง/ซ่อมแซม สภาพแวดล้อม ถนน และบรรยากาศ
ภายในโนงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนวัดนิยมยาตรา ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
(22903) 22903 ปรับปรุง/ซ่อมแซม เสา รั้วโรงเรียนวัดบางเพรียง ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
(22904) 22904 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.
สมุทรปราการ
(22905) 22905 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนคลองกันยา ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
(22906) 22906 - ปรับปรุง/ซ่อมแซม ห้องพิเศษ อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร ต .คลองด่าน อ.บาง
บ่อ จ.สมุทรปราการ
(22907) 22907 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนคลองหลุมลึก ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
(22908) 22908 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนวัดบัวโรย ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
(22909) 22909 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนวัดกาหลง ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
(22910) 22910 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ
(22911) 22911 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.
สมุทรปราการ

200,000
100,000
200,000

200,000

200,000
200,000
200,000
150,000
100,000
150,000
200,000
150,000
200,000
149,600
150,000
200,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 958

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(22912) 22912 - ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และปรับปรุง/ซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภาย
ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ต .คลองด่าน อ.บางบ่อ 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 ห้องพิเศษ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนคลองลาดกระบัง ต .ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

150,000

(22915) 22915 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ โรงฝึกงาน
แบบ กรมสามัญ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
(22916) 22916 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ
อาคารเรียน แบบ 105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.
สมุทรปราการ

150,000

(22917) 22917 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อ
ต่อการ เรียนรู้โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
(22918) 22918 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อ
ต่อการ เรียนรู้โรงเรียนวัดบางบ่อ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
(22919) 22919 ปูกระเบือ้ งกระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.
สมุทรสงคราม
(22920) 22920 ติดตั้งเหล็กดัดประตู หน้าต่าง ประตูเหล็กม้วน รางรับน้้าฝน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาห้องน้้าโรงเรียนวัดน้อยแสง
จันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
(22921) 22921 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดสวนแก้ว ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
(22922) 22922 เปลี่ยนไม้ฝา เชิงชาย ขัดพืน้ ทาน้้ามันโรงเรียนวัดบางขันแตก(บ้าเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) ต.บางขันแตก อ.เมือง
สมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
(22923) 22923 ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องเรียน ทาสีโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
(22924) 22924 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านดอนจั่น (วาศน์เจริญเรือนอุทศิ ) ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
(22925) 22925 ปูกระเบือ้ งพืน้ เปลี่ยนรางน้้าฝน เทพืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) ต.บางขันแตก
อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
(22926) 22926 ขัดพืน้ ทาน้้ามันเคลือบแข็งโรงเรียนบ้านยายแพง(พิศผ่องประชานุสรณ์) ต.ยายแพง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

193,000

(22927) 22927 เปลี่ยนฝาไม้พร้อมเคร่า ทาสีโรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
(22928) 22928 ขัดพืน้ ทาน้้ามันเคลือบแข็งโรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
(22929) 22929 เปลี่ยนไม้ฝา ไม้แป ทาสี โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

100,000
150,000
100,000

(22930)
(22931)
(22932)
(22933)

100,000
150,000
100,000
150,000

22930 ขัดพืน้ ทาน้้ามีนโรงเรียนวัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
22931 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านคลองบางกก ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
22932 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
22933 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

(22934) 22934 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

200,000

200,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

150,000

หน ้าที่ 959

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(22935) 22935 ปูกระเบือ้ งพืน้ ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง ประตู ติดตั้งประตู หน้าต่างบานเลื่อน ประตูเหล็กม้วน ทาสีโรงเรียนบ้าน
ตะวันจาก ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
(22936) 22936 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร) ต.ปลาย
โพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
(22937) 22937 เปลี่ยนฝาไม้พร้อมเคร่าไม้เนือ้ แข็ง ทาสีโรงเรียนบ้านเขตเมือง ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

150,000

(22938) 22938 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
(22939) 22939 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
(22940) 22940 เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ด ขัดพืน้ ทาน้้ามันเคลือบแข็ง ทาสี เปลี่ยนโถส้วมโรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทศิ ) ต.บางยี่รงค์
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
(22941) 22941 ทาสี เปลี่ยนรางรับน้้าฝนโรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
(22942) 22942 ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนวัดโคกเกตุ (เสริมสมบูรณ์วงศ์) ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
(22943) 22943 มุงหลังคากระเบือ้ ง ติดตั้งฝากันแดด ตาตาช่องลม ทาสีโรงเรียนวัดศรัทธาธรรม ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง
สมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
(22944) 22944 ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนวัดจุฬามณี (มาลยานุสาวรีย์) ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
(22945) 22945 เปลี่ยนฝ้าเพดาน เคร่าไม้ยาง รางรับน้้าฝนสังกะสีโรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที่ 70) ต.บ้านปรก อ.เมือง
สมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
(22946) 22946 เปลี่ยนรางรับน้้าฝน ทาสีโรงเรียนศาลจ้าวอาม้า ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
(22947) 22947 เทพืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
(22948) 22948 เทพืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนทีปงั กรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
(22949) 22949 ติดตั้งตะแกรงตาข่าย บูท๊ บานพับประตูโรงเรียนบ้านบางบ่อ ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

100,000
150,000
100,000

(22950) 22950 ทาสีน้ามันโรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบ้ารุงวิทย์) ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
(22951) 22951 ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงอาหาร ปรับปรุงห้องน้้าโรงเรียนวัดมณีสรรค์ (ไสวประชานุสรณ์) ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.
สมุทรสงคราม
(22952) 22952 ติดตั้งหลังคากันแดดเมทัลชีทโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงคราม
(22953) 22953 ทาสีอาคารเรียน ป. ขโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ ต.คลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
(22954) 22954 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียนโรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
(22955) 22955 ทาสีน้าอเครีลิคโรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

100,000
100,000

(22956) 22956 เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดคลองโคน ต.คลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
(22957) 22957 ปรับปรุงหลังคากันแดดโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
(22958) 22958 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 4 เมตรโรงเรียนวัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) ต.ลาดใหญ่ อ.
เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
(22959) 22959 ปรับปรุงหลังคาบังแดดเมทัลชีลโรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพทิ ยาคาร) ต.บางแค อ.อัมพวา จ.
สมุทรสงคราม
(22960) 22960 ทาสีโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
(22961) 22961 ทาสีโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บ้ารุง ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
(22962) 22962 เปลี่ยนรางรับน้้าฝน ทาสีโรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสะอาดราษฎร์นุกูล) ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

100,000
200,000
100,000

150,000
150,000

150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000

100,000
100,000
150,000
147,000

100,000
150,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 960

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(22963) 22963 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง ประตูพวี ีซี ปูกระเบือ้ งเคลือบพืน้ บุกระเบือ้ งผนัง ทาสี ท้ารั้วลวดหนามโรงเรียนบ้านราง
ห้าต้าลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์ ) ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
(22964) 22964 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 6 เมตรโรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่า้ บุญรอดชนูทศิ ) ต.ท่าคา อ.
อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
(22965) 22965 ปรับปรุงพืน้ คอนกรีตโรงเรียนวัดดาวโด่ง (เอิบวิทยาคม) ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
(22966) 22966 ปรับปรุงส้วม เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้า ประตูพวี ีซี โถส้วม ไม้เชิงชาย ปูพนื้ กระเบือ้ ง ผนังบุกระเบือ้ งเคลือบ
ทาสี เปลี่ยนอ่างล้างหน้า ถังบ้าบัดน้้าเสีย ท่อพีวีซี ท่อน้้าดีโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ต.แม่กลอง อ.เมือง
สมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

100,000

(22967) 22967 ปรับปรุงถนนคอนกรีต ถมสนามโรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม
(22968) 22968 ปรับหลังทางเดินระหว่างอาคารโรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อ้ารุง) ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม
(22969) 22969 รั้วโรงเรียนโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
(22970) 22970 ปรับปรุงโครงหลังคาเมทัลชีล รางน้้าแสตนเลส เทพืน้ ค.ส.ล. ก่อผนังฉาบปูน มุงหลังคากระเบือ้ งโรงเรียนวัดแก่น
จันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บ้ารุง) ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
(22971) 22971 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.
สมุทรสงคราม
(22972) 22972 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
(22973) 22973 ปรับปรุงบ้านพักครู เปลี่ยนเสาตอม่อ หินคลุกปรับพืน้ เปลี่ยนไม้ฝาพร้อมโครงเคร่าไม้เนือ้ แข็ง บานพับ มือจับ
กลอน ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องน้้า ผนังบุกระเบือ้ งเคลือบ เปลี่วนบานประตูพวี ีซี โถ้ส้วม ฝักบัว ถังน้้าหินขัด ถังบ้าบัด
น้้าเสีย ก่อผนังฉาบปูนเรียบ ทาสี เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนอนุบาลบางคนที (วัดเกาะใหญ่เลี้ยงล้อมอนุกูล)
ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

100,000

(22974) 22974 ขัดพืน้ ทาน้้ามันอาคารเศรษฐกิจพอเพียง เทพืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนสพป.สมุทรสงคราม ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง
สมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
(22975) 22975 โรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(22976) 22976 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเจริญสุข ต.อ้าแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
(22977) 22977 โรงอาหาร ปรับปรุงเคาน์เตอร์ สนามเด็กเล่น ท้ารางน้้า ถมดินโรงเรียนวังนกไข่ ต.หนองนกไข่ อ.กระทุม่ แบน จ.
สมุทรสาคร
(22978) 22978 โรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านด้าเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย) ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
(22979) 22979 ห้องคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนบานประตูกระจก เปลี่ยนฝ้า ทาสี ติดเหล็กดัดประตูโรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ต.ท่าเสา อ.
กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร
(22980) 22980 อาคารเรียนแบบ 017 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ติดเหล็กดัดประตู หน้าต่างโรงเรียนวัดเกาะ(ส้าลีราษฎร์อุปถัมภ์) ต.บ้าน
เกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(22981) 22981 โรงอาหาร เทพืน้ คอนกรีต ส้วม เปลี่ยนโถส้วมแบบนัง่ ราบโรงเรียนบ้านสันดาบ ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.
สมุทรสาคร
(22982) 22982 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 ทาสีโรงเรียนวัดวิสุทธาราม ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(22983) 22983 อาคารเรียน แบบ 015 ทาสีโรงเรียนท้านบแพ้ว ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
(22984) 22984 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า ต.บางกระเจ้า อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(22985) 22985 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 205 ซ่อมโครงสร้างหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านคลองส้าโรง ต.
สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
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รายการ

จานวนเงิน

(22986) 22986 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ซ่อมรางน้้าฝน พร้อมท้าท่อน้้าลงโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม ต.บางกระเจ้า อ.
เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(22987) 22987 อาคารเรียนแบบ 017 และ อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 ท้ารางน้้าฝนสังกะสีพร้อมท่อรับน้้าฝนโรงเรียนบ้าน
รางสายบัว ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
(22988) 22988 อาคารเรียนแบบ ป1ข/2521 ทาสีโรงเรียนวัดน่วมกานนท์ ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(22989) 22989 สนาม ปรับพืน้ หินคลุกโรงเรียนวัดบางน้้าวน(รอดพิทยาคม) ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(22990) 22990 อาคารเรียนแบบ 017 เปลี่ยนฝาผนังโรงเรียนวัดชีผ้าขาว ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(22991) 22991 ปรับสภาพแวดล้อม ถมดินลูกรังและหินคลุกโรงเรียนเมืองสมุทรสาคร ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.
สมุทรสาคร
(22992) 22992 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ทาสีโรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บา้ รุง ต.อ้าแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

100,000

(22993) 22993 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 ต.โคกขาม อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(22994) 22994 บ้านพักครู เปลี่ยนฝ้า เปลี่ยนผนังโรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) ต.บางยาง อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร

100,000

(22995) 22995 อาคารเรียนไม้ 2 ชั้น แบบ 015 ทาสี
โรงเรียนบ้านวังจรเข้ ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
(22996) 22996 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ อาคารโรงเรียนบ้านท่าทราย ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

150,000

(22997) 22997 อาคารประกอบ โรงอาหาร ปรับพืน้ ค.ส.ล.หนา 10 ซ.ม.โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) ต.บางยาง อ.
กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร
(22998) 22998 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดธรรมโชติ ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
(22999) 22999 อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ,โรงอาหาร,สนามเด็กเล่น เปลี่ยนบานประตู ลูกบิด ทาสีโรงเรียนวัดชัยมงคล ต.ชัย
มงคล อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
(23000) 23000 อาคารเรียนแบบ 017 เปลี่ยนพืน้ ไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
(23001) 23001 อาคารเรียน 015 ซ่อมเสาตอม่อโรงเรียนวัดโรงเข้ ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
(23002) 23002 อาคารเรียน แบบ สปช.017 ทาสีโรงเรียนวัดบางขุด ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(23003) 23003 อาคารเรียน แบบ 015 ซ่อมพืน้ อาคาร บานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านโรงเข้ ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

150,000

(23004) 23004 อาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดพันธุวงษ์ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(23005) 23005 อาคารเรียนแบบ ป 017 เปลี่ยนฝาผนัง ขัดพืน้ ห้องโรงเรียนวัดปากบ่อ (เหลืองราษฎร์บา้ รุง) ต.ชัยมงคล อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(23006) 23006 อาคารห้องสมุด อาหารโรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ ง ถมดิน
ทาสีโรงเรียนบ้านโคก ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(23007) 23007 อาคารห้องสมุด เปลี่ยนฝ้าเพดาน กระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดยกกระบัตร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.
สมุทรสาคร
(23008) 23008 อาคารเรียนแบบ 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคาร 2 หลัง
จ้านวน 5 ห้องเรียนโรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ ต.บางน้้าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(23009) 23009 อาคารอเนกประสงค์ กรมสามัญ 201/26 เปลี่ยนประตูเหล็ก
หน้าต่าง เทพืน้ คอนกรีต ทาสีโรงเรียนวัดสวนส้ม (ชื่นสินอนุสรณ์) ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
(23010) 23010 อาคารเรียน 2 ชั้น ทาสีโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
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รายการ
(23011) 23011 อาคารเรียน แบบ 017 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดาน เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรี
พิพฒ
ั น์ ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
(23012) 23012 อาคารเรียน แบบ 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดบางกระเจ้า ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.
สมุทรสาคร
(23013) 23013 อาคารเรียน สปช.105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนเทพนรรัตน์ ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(23014) 23014 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข และอาคารประกอบ ทาสี เปลี่ยนประตู เปลี่ยนพืน้ ไม้อาคาร โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรม
ชายทะเล ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(23015) 23015 อาคารประกอบ โรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดกระโจมทอง ต .หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
(23016) 23016 อาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดศิริมงคล ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(23017) 23017 ห้องเรียนพิเศษ ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ ต.ท่าจีน อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(23018) 23018 อาคารเรียน ห้องเรียนพิเศษ เปลี่ยนประตู ปรับพืน้ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
(23019) 23019 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บา้ รุง ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
(23020) 23020 อาคารเรียน อาคารเรือนไม้ 2 ชั้น เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บ้ารุง) ต.โคกขาม
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(23021) 23021 อาคารเรียน 017 ห้องเรียนพิเศษ ทาสี เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ขัดพืน้ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (อุดม-สอางค์อุ่น
สุวรรณ) ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
(23022) 23022 รั้วรอบโรงเรียน หล่อคานทับรั้วเดิม ท้ารั้วลวดหนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) ต.บ้านแพ้ว อ.
บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
(23023) 23023 สนามอเนกประสงค์ ลงหินคลุก เทคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดบ้านไร่ (ประชานุกูล) ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(23024) 23024 อาคารส้านักงาน เปลี่ยนกระเบือ้ งคลังคา ทาสี เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดหนองนกไข่ ต.หนองนกไข่ อ.กระทุม่
แบน จ.สมุทรสาคร
(23025) 23025 บ้านพักครู เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดาน ราวบันได ขัดพืน้ เปลี่ยนพืน้ ไม้ ผนังก่ออิฐโรงเรียนวัดหนองสอง
ห้อง(สายชนูปถัมภ์) ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
(23026) 23026 อาคารประกอบ ลานอเนกประสงค์ ถมทราย เทพืน้ โรงเรียนบ้านคลองตัน ต .เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.
สมุทรสาคร
(23027) 23027 อาคารเรียนสร้างเอง ขัดพืน้ ไม้ ลงแลคเกอร์โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บา้ รุง ต .เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.
สมุทรสาคร
(23028) 23028 อาคารเรียน อาคารประกอบ แบบสร้างเอง ถมทราย ผนังก่อคอนกรีต ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนบานประตู ฉาบปูน
โรงเรียนบ้านบางปิง้ ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(23029) 23029 ถนนรอบอาคาร ด้านหน้าโรงจอดรถ เทพืน้ ค.ส.ล. โรงเรียนวัดปัจจันตาราม ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.
สมุทรสาคร
(23030) 23030 รั้วโรงเรียน ซ่อมฐานรากตอกเสาเข็มโรงเรียนบ้านคลองซื่อ ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(23031) 23031 อาคารอเนกประสงค์ ถมดิน เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนทีปงั กรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ต.อ้าแพง อ.บ้านแพ้ว จ.
สมุทรสาคร
(23032) 23032 บ้านพักครู แบบสามัญ เปลี่ยนไม้ฝา ไม้พนื้ ฝ้าเพดาน บานหน้าต่าง บานประตูโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ต.
ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(23033) 23033 อาคารเรียน แบบ 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

จานวนเงิน
142,000
150,000
150,000
150,000
149,600
150,000
150,000
150,000
150,000
199,000
150,000
150,000
150,000
149,700
150,000
100,000
146,900
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 963

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(23034) 23034 รั้วโรงเรียน เทปูน ทาสีโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม ต.แคราย อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร
(23035) 23035 อาคารเรียน แบบ 017 2 ชั้น 6 ห้องเรียน กั้นฝาผนัง ยกระดับพืน้ เปลี่ยนฝ้าเพดาน เสาไม้ กระเบือ้ งหลังคา ทาสี
โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(23036) 23036 อาคารโรงอาหารแบบสร้างเอง รื้อถอนฝาไม้ ปรับพืน้ ทาสี
เปลี่ยนประตูเหล็กม้วนโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
(23037) 23037 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดาน รางน้้าฝน โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม ต.บางหญ้าแพรก อ.
เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(23038) 23038 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 , ห้องน้้า ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนโถส้วม อ่างล้างหน้า กระเบือ้ งบุผนังโรงเรียน
วัดบางหญ้าแพรก ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(23039) 23039 อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

150,000
150,000

(23040) 23040 อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 2 หลัง ทาสีโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.
สมุทรสาคร
(23041) 23041 อาคารเรียน แบบ 105/29 ทาสีโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(23042) 23042 อาคารเรียน แบบเทศบาล 4 ชั้น อาคารประกอบ ทาสีโรงเรียนวัดศรีเมือง ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.
สมุทรสาคร
(23043) 23043 อาคารแบบ สปช.2/28 รื้อถอนช่องระบายอากาศ เปลี่ยนตะแกรงลวดตาข่ายโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ต.
มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(23044) 23044 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสี โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู2500) ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.
สมุทรสาคร
(23045) 23045 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนกระจกหน้าต่างโรงเรียนบ้านคลองแค ต.อ้อมน้อย อ.กระทุม่ แบน จ.
สมุทรสาคร
(23046) 23046 รั้วโรงเรียน คอนกรีตก่ออิฐฉาบ รั้วอัลลอย พร้อมทาสีโรงเรียนวัดศรีส้าราญราษฎร์บา้ รุง ต.อ้อมน้อย อ.กระทุม่
แบน จ.สมุทรสาคร
(23047) 23047 อาคารเรียน พานาโซนิค เปลี่ยนกรอบอลูมิเนียมหน้าต่าง กระจกสีเขียวใสโรงเรียนวัดราษฎร์บา้ รุง ต.คลองมะเดื่อ
อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร
(23048) 23048 อาคารเรียน แบบ สปช.004 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) ต.อ้อมน้อย อ.
กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร
(23049) 23049 อาคารเรียนพิเศษ 3 ชั้น เปลี่ยนหน้าต่าง ประตูโรงเรียนวัดคลองครุ ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

200,000

(23050) 23050 อาคารเรียน อาคารประกอบ ปูกระเบือ้ ง เทพืน้ ลาน ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พทิ ยาคาร ต.แคราย
อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร
(23051) 23051 บริเวณรอบอาคารหลังคาโค้ง ถมหินคลุก เทคอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนวัดใหญ่บา้ นบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบ้ารุง ) ต.
บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(23052) 23052 อาคารเรียน อาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ ง รางน้้าฝน โรงเรียนวัดนางสาว ต .ท่าไม้ อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร

200,000

(23053) 23053 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ทาสีโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

200,000

(23054) 23054 อาคารเรียนแบบวัดมหาบุศย์ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านสวนหลวง ต.สวนหลวง อ.กระทุม่ แบน จ.
สมุทรสาคร
(23055) 23055 อาคารเรียน สปช.2/28 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ ต.บางน้้าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

200,000

150,000
150,000
150,000
150,000

200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
190,800
200,000
200,000
200,000

200,000
200,000

200,000

หน ้าที่ 964

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(23056) 23056 ถนนและทางเดินบริเวณโรงเรียน เทพืน้ คอนกรีตเสริมเล็กโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุม่ แบน จ.
สมุทรสาคร
(23057) 23057 อาคารเรียน แบบ สปช.017 ปรับพืน้ อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดบางปิง้ (บริษทั เกลือไทยสงเคราะห์)
ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(23058) 23058 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

200,000

(23059) 23059 บริเวณรอบอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ท้าขอบคันหินคอนกรีต ท้าพืน้ ทางเท้าโรงเรียนวัดบางปลา ต.บาง
ปลา อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(23060) 23060 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดท่าเสา ต.ท่าเสา อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร
(23061) 23061 อาคารเรียนแบบ ป 019 ซ่อมฝาผนัง เปลี่ยนไม้ฝาเฌอร่า โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) ต.นาโคก อ.
เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(23062) 23062 อาคารเรียน แบบ 518 ห้องเรียนพิเศษ กั้นห้อง ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดหนองบัว ต.
หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
(23063) 23063 ทางเดินหลังอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ถมทราย คอนกรีตบล๊อคปูพนื้ โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย ต .ท่าเสา
อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร
(23064) 23064 รั้วคอนกรีต เปลี่ยนท่อนล่างเป็นอิฐด้านบนเป็นไม้ฐานรากตอกเสาเข็มโรงเรียนวัดบางพลี ต.บางโทรัด อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(23065) 23065 อาคารเรียนแบบป.1 ข ซ่อมงานผนัง เปลี่ยนไม้ฝาเฌอร่าโรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม ต.นาโคก อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(23066) 23066 อาคารเรียน แบบ ปสช.2/28 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านบางน้า้ จืด ต.บางน้้าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.
สมุทรสาคร
(23067) 23067 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสภาพแวดล้อมโรงเรียนสพป.สมุทรสาคร ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.
สมุทรสาคร
(23068) 23068 อาคารเรียนแบบสร้างเองและโรงอาหาร ทาสี ซ่อมรั้วสนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดนาขวาง ต.กาหลง อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(23069) 23069 อาคารเรียนและอาคารประกอบ กั้นห้อง เปลี่ยนเหล็กดัดหน้าต่าง เปลี่ยนประตู มุง้ ลวด ซ่อมบันไดโรงเรียนวัดท่า
กระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร) ต.บางยาง อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร
(23070) 23070 อาคารเรียนแบบ พ 017 เปลี่ยนหน้าต่าง รางน้้า กระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน ประตู ปูพนื้ กระเบือ้ ง ถังเก็บน้้า บันได
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(23071) 23071 อาคารเรียนแบบ 008 ซ่อมเสาตอม่อ 25 ต้นโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.
สมุทรสาคร
(23072) 23072 อาคารเรียนแบบ 017 ทาสีโรงเรียนวัดใต้บา้ นบ่อ ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(23073) 23073 บ้านพักครู เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ผนังไม้ กระเบือ้ งปูพนื้ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ต .อ้าแพง อ.บ้านแพ้ว จ.
สมุทรสาคร
(23074) 23074 อาคารเรียนแบบ ป.1ก จ้านวน 4 ห้องเรียน เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์) อาคารเรียนแบบ ป.1 ก
จ้านวน 3 ห้องเรียน เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์)โรงเรียนบ้านวังบูรพา ต.วังน้้าเย็น อ.วังน้้าเย็น จ.
สระแก้ว

200,000

(23075) 23075 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์) อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนหลังคา
กระเบือ้ งเป็นแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

150,000

150,000
195,900

200,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
200,000
300,000
100,000
150,000
148,300
150,000
150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 965

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(23076) 23076 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข (หลังที1่ ) เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์) อาคารเรียนแบบ ป.1 ข (หลังที่ 2)
เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งโรงเรียนบ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
(23077) 23077 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์) เปลี่ยนไม้ปดิ ลอนกระเบือ้ ง เปลี่ยนเชิงชายไม้
เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
(23078) 23078 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์) เปลี่ยนเชิงชายไม้เนือ้ แข็ง เปลี่ยนฝ้าเพดาน
โรงเรียนบ้านคลองน้้าใส ต.โคกปีฆ่ ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
(23079) 23079 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก (หลังที่ 2) เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์) เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีน้าอะครีลิคฝ้า
เพดานโรงเรียนบ้านทุง่ หินโคน ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
(23080) 23080 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์) เปลี่ยนเชิงชาย เปลี่ยนไม้ปดิ ลอน
กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านน้้าซับเจริญ ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
(23081) 23081 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์) เปลี่ยนเชิงชายไม้เนือ้ แข็ง เปลี่ยนไม้ปดิ
ลอนกระเบือ้ ง เปลี่ยนรางน้้า เปลี่ยนท่อรับน้้าฝนโรงเรียนบ้านเขาเลื่อม ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

150,000

(23082) 23082 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์) เปลี่ยนเชิงชายไม้เนือ้ แข็ง เปลี่ยนไม้ปดิ
ลอนกระเบือ้ ง เปลี่ยนรางน้้า เปลี่ยนท่อรับน้้าฝนโรงเรียนบ้านเขาดิน ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

150,000

(23083) 23083 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข จ้านวน 4 ห้องเรียน เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์) เปลี่ยนจันทัน เปลี่ยนฝา
ผนัง เปลี่ยนกระทงยึดผนัง เปลี่ยนพืน้ ทาสีผนังภายในและภายนอก อาคารเรียนแบบ ป.1 ข จ้านวน 5 ห้องเรียน
เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง เปลี่ยนจันทัน เปลี่ยนฝาผนัง เปลี่ยนกระทงยึดผนัง เปลี่ยนพืน้ โรงเรียนเขาสิงโต ต.บ้าน
แก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

150,000

(23084) 23084 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก จ้านวน 2 ห้องเรียน เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์) อาคารเรียนแบบ ป.1 ก
จ้านวน 3 ห้องเรียน เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์) เปลี่ยนเชิงชายไม้เนือ้ แข็ง โรงเรียนบ้านท่าตาสี ต.
ตาหลังใน อ.วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว

150,000

(23085) 23085 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์)โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ ต.คลองหินปูน อ.วัง
น้้าเย็น จ.สระแก้ว
(23086) 23086 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์) เปลี่ยนรางน้้า เปลี่ยนท่อรับน้้าฝน
เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
(23087) 23087 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังยาง ต.ซับมะกรูด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

100,000

(23088) 23088 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์) เปลี่ยนเชิงชายไม้เนือ้ แข็ง เปลี่ยนไม้ปดิ ลอน
กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา ต.ทุง่ มหาเจริญ อ.วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว
(23089) 23089 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์) เปลี่ยนแปรไม้เนือ้ แข็ง เปลี่ยนเชิงชายไม้เนือ้ แข็ง
ทาสีน้ามันโรงเรียนบ้านคลองคันฉอ ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
(23090) 23090 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์) เปลี่ยนเชิงชายไม้เนือ้ งแข็งเป็นไม้ส้าเร็จรูป
โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
(23091) 23091 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์) โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี ต.ตาหลังใน อ.วังน้้า
เย็น จ.สระแก้ว
(23092) 23092 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์) เปลี่ยนรางน้้าโรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด
ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
(23093) 23093 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์) เปลี่ยนแปรไม้เนือ้ แข็ง โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่
ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

100,000

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

100,000
100,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 966

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(23094) 23094 อาคารเรียนแบบสร้างเอง ติดตั้งฝ้าเพดาน ทาสีฝ้าเพดาน ก่อผนังคอนกรีต พร้อมฉาบเรียบ ทาสีน้าอะครีลิคโรง
เรียนบ้านเนินผาสุก ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
(23095) 23095 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านซับมะนาว ต.หนองหว้า อ.เขา
ฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
(23096) 23096 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปิดผนังช่องลมลวดตาข่ายด้วยยิบซั่มบอร์ด ทาสีน้าอะครีลิค
ผนังห้องเรียน ก่อนผนังคอนกรีตพร้อมฉาบ เปลี่ยนหน้าต่างเหล็กเป็นหน้าต่างกระจกบานเลื่อน กรอบอลูมิเนียม
(พร้อมอุปกรณ์) เปลี่ยนประตูไม้เป็นประตูกระจกบานเลื่อน กรอบอลูมิเนียม (พร้อมอุปกรณ์)โรงเรียนบ้านหินกอง
ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

100,000

(23097) 23097 อาคารเรียน (แบบสร้างเอง) เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์) เปลี่ยนหน้าต่าง (พร้อมอุปกรณ์) อาคาร
อเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง) ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกน้อย ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
(23098) 23098 อาคารเรียน (แบบสร้างเอง) เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์) เปลี่ยนเชิงชายไม้เนือ้ แข็ง เปลี่ยนฝ้าเพดาน
ทาสีน้าอะครีลิคภายนอกและภายในห้องเรียนโรงเรียนบ้านคลองอุดม ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

150,000

(23099) 23099 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 รื้อฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว เปลี่ยนฝ้าเพดาน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ต.
สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
(23100) 23100 อาคารเรียนแบบ 008 เปลี่ยนผนังไม้เนือ้ แข็งเป็นผนังไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขา
ฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
(23101) 23101 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปลี่ยนพืน้ ไม้เนือ้ แข็งเป็นไม้เลียบแบบไม้ ภายในห้องเรียน เปลี่ยนพืน้ ไม้เนือ้ แข็งเป็นพืน้
ไม้เลียบแบบไม้บริเวณระเบียงทางเดินอาคารเรียน เปลี่ยนไม้แปรโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ต.ตาหลังใน อ.วัง
น้้าเย็น จ.สระแก้ว

200,000

(23102) 23102 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปลี่ยนพืน้ ไม้เนือ้ แข็งเป็นพืน้ ไม้อัดซีเมนต์ เปลี่ยนผนังไม้เนือ้ แข็งเป็นผนังไม้อัดซีเมนต์
โรงเรียนบ้านพระเพลิง ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
(23103) 23103 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปลี่ยนฝาไม้ยาง เปลี่ยนลูกตั้งกั้นห้องไม้ยางโรงเรียนบ้านคลองหินปูน ต.คลองหินปูน อ.
วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว
(23104) 23104 อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ เปลี่ยนพืน้ ไม้ เปลี่ยนตง เปลี่ยนราวลูกกรง เปลี่ยนลูกตั้งลูกกรง เปลี่ยนไม้มอบ
โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ต.ศาลาล้าดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
(23105) 23105 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์) เปลี่ยนเชิงชายไม้เนือ้ แข็ง โรงเรียนบ้านคลอง
ผักขม ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
(23106) 23106 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีอะครีลิคฝ้าเพดาน เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง อาคารเรียนแบบ
สปช.102/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีอะครีลิคฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.
สระแก้ว

200,000

(23107)
(23108)
(23109)
(23110)

150,000
150,000
150,000
100,000

23107 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองหว้า ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
23108 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหน้าสถานี ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
23109 อาคารเรียนแบบ 008 ลดรายการ ติดตั้งฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านสี่แยก ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
23110 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านบะขมิน้ (วัชระอนุสรณ์) ต.โคกปีฆ่ ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.
สระแก้ว
(23111) 23111 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านท่าช้าง ต.ศาลาล้าดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
(23112) 23112 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก รื้อถอนฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีน้าอะครีลิคฝ้าเพดาน อาคารเรียนแบบ สปช.
102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนบัวเชิงผนังไม้ส้าเร็จรูป ทาสีน้ามันบัวเชิงผนังไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนบ้านภูเงิน ต.
พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

200,000
150,000

100,000

200,000
150,000

150,000
100,000
150,000
150,000

100,000
100,000

หน ้าที่ 967

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(23113) 23113 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ต.ทุง่ มหาเจริญ อ.วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว

100,000

(23114) 23114 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีฝ้าเพดานโรงเรียนธรรมยานประยุต ต.สระขวัญ อ.เมือง
สระแก้ว จ.สระแก้ว
(23115) 23115 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีน้าอรีลิคภายนอกและภายในอาคารเรียน โรงเรียนซับเกษม
วังชุมทอง ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
(23116) 23116 อาคารเรียน (แบบสร้างเอง) ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น ต.โคกปีฆ่ ้อง อ.เมืองสระแก้ว
จ.สระแก้ว
(23117) 23117 อาคารเรียน (แบบสร้างเอง) เปลี่ยนฝ้าเพดาน ติดตั้งหน้าต่างกระจกบานเลื่อน กรอบอลูมิเนียม (พร้อมอุปกรณ์)
กั้นห้องโดยใช้กระจก พร้อมประตูเข้าออก กรอบอลูมิเนียม ( พร้อมอุปกรณ์)โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา ต.
ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

100,000

(23118) 23118 อาคารเรียน (แบบสร้างเอง) เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านกิโลสาม ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
(23119) 23119 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี ต.หนอง
หว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
(23120) 23120 อาคารห้องสมุด (แบบสร้างเอง) เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีอะครีลิคภายในและภายนอก ก่อผนังคอนกรีต โรงเรียน
บ้านศาลาล้าดวน ต.ศาลาล้าดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
(23121) 23121 อาคารเรียน (แบบสร้างเอง) เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์) เปลี่ยนเชิงชายไม้เนือ้ แข็ง เปลี่ยนฝ้าเพดาน
ทาสีน้าอะครีลิคฝ้าเพดานโรงเรียนวังศรีทอง ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
(23122) 23122 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์) เปลี่ยนไม้แปรโรงเรียนบ้านเนินดินแดง ต.บ้าน
แก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
(23123) 23123 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์) บ้านพักครูแบบ สปช.303/28 เปลี่ยน
หลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์) เปลี่ยนเชิงชายไม้เนือ้ แข็ง เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา ต.
ทุง่ มหาเจริญ อ.วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว

100,000
150,000

(23124) 23124 อาคารเรียนแแบบ ป.1 ก เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์) เปลี่ยนไม้แปรโรงเรียนบ้านหนองข่า ต.ศาลา
ล้าดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
(23125) 23125 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนเชิงชายไม้เนือ้ แข็ง ไม้ปนั้ ลม ฝ้าเพดาน ไม้มอบฝ้าเพดาน เปลี่ยนรางน้้า
(พร้อมอุปกรณ์) ทาสีฝ้าเพดาน อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนเชิงชายไม้เนือ้ แข็ง ไม้ปนั้ ลม เปลี่ยนรางน้้า
(พร้อมอุปกรณ์) ไม้มอบฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านซับเจริญ ต.ทุง่ มหาเจริญ อ.วังน้้า
เย็น จ.สระแก้ว

100,000

(23126) 23126 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนอนุบาลคลองหาด ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
(23127) 23127 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านคลองเจริญ ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
(23128) 23128 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก จ้านวน 2 หลัง ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 ต.วังน้้าเย็น อ.วังน้้า
เย็น จ.สระแก้ว
(23129) 23129 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 (หลังที่ 2) ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนประตู เปลี่ยน
หน้าต่าง เปลี่ยนช่องแสงตะแกรงลวดเป็นกระจกโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

150,000
150,000
150,000

(23130) 23130 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคลองมะละกอ ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.
สระแก้ว
(23131) 23131 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวังจระเข้ ต.ทุง่ มหาเจริญ อ.วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว

150,000

100,000
150,000
100,000

150,000
100,000
100,000
150,000

150,000

150,000

150,000

หน ้าที่ 968

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(23132) 23132 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง (ชั้นล่างอาคารเรียน) ส้วมแบบ สปช.602/26 (หลังที่ 1) ทาสีน้า
อะครีลิคผนังภายนอกและภายใน ส้วมแบบ สปช.602/26 (หลังที่ 2) ทาสีน้าอะครีลิคผนังภายนอกและถายใน
ส้วมแบบ สพฐ.4 ทาสีน้าอะครีลิคผนังภายนอกโรงเรียนบ้านทัพหลวง ต.ตาหลังใน อ.วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว

150,000

(23133) 23133 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ปูพนื้ กระเบือ้ งระเบียงอาคารเรียน อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 (หลังที่ 1 ) ปูพนื้
กระเบือ้ งระเบียงอาคารเรียน อาคารเรียนแบบสปช.102/26 (หลังที่ 2) ปูพนื้ กระเบือ้ งระเบียงอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

150,000

(23134) 23134 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน (แบบสร้างเอง) ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารอเนกประสงค์ (โรง
อาหาร) แบบสร้างเอง ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านหนองไทร ต.ศาลาล้าดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
(23135) 23135 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม ต.ตาหลังใน อ.วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว

100,000

(23136) 23136 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังทอง ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
(23137) 23137 อาคารเรียน (แบบสร้างเอง) ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาดี ต.
ซับมะกรูด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
(23138) 23138 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ ต.โคกปีฆ่ ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
(23139) 23139 อาคารเรียนแบบ ป.1ก ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคลองส้าอางค์ ต.ศาลาล้าดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
(23140) 23140 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง (ห้องเรียน) ปูพนื้ ทางเดินหน้าห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งบันไดขึ้น
อาคารเรียนโรงเรียนบ้านป่าระก้า ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
(23141) 23141 อาคารเรียนแบบ ป.1ก ปูพนื้ กระเบือ้ งระเบียงอาคารเรียน ทาสีน้าอะครีลิคผนังอาคารเรียน อาคารเรียน (แบบ
สร้างเอง) ปูพนื้ กระเบือ้ งระเบียงอาคารเรียน ทาสีน้าอะครีลิคผนังอาคารเรียนโรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง ต.โคกปี่
ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

100,000
100,000

(23142) 23142 อาคารอเนกประสงค์แบบ312 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์)
โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี ต.คลองหินปูน อ.วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว
(23143) 23143 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก (หลังที่ 1) เปลี่ยนประตู (พร้อมอุปกรณ์)เปลี่ยนหน้าต่าง (พร้อมอุปกรณ์) อาคารเรียน
แบบ ป.1 ก (หลังที่ 2) เปลี่ยนหน้าต่าง (พร้อมอุปกรณ์) อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 (หลังที่ 1) เปลี่ยนประตู
(พร้อมอุปกรณ์) อาคารเรียนแบบ 008 ทรงปัน้ หยา เปลี่ยนประตู (พร้อมอุปกรณ์) ทาสีภายนอกและภายในอาคาร
เรียน ทาสีฝ้าเพดาน เปลี่ยนหน้าต่าง (พร้อมอุปกรณ์)โรงเรียนบ้านหนองเตียน ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.
สระแก้ว

150,000

(23144) 23144 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก จข้านวน 4 ห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีน้าอะครีลิคภายใน อาคารเรียนแบบ ป.1 ก
จ้านวน 3 ห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งทางเดินหน้าอาคารเรียน อาคารเรียนแบบ สปช .102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งทาง
เดินหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านท่ากะบาก ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

150,000

(23145) 23145 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนประตู (พร้อมอุปกรณ์) ปูพนื้ กระเบือ้ งภายในห้องเรียนโรงเรียนบ้านท่าผักชี
ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
(23146) 23146 อาคารเรียน (แบบสร้างเอง) เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์)โรงเรียนบ้านเขาข่า ต.สระขวัญ อ.เมือง
สระแก้ว จ.สระแก้ว
(23147) 23147 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ทาสีน้าอะครีลิคภายในและภายนอก เปลี่ยนฝ้าเพดาน อาคาร
อเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.
สระแก้ว

100,000

100,000

100,000
100,000
100,000
100,000

150,000

97,900
150,000

หน ้าที่ 969

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(23148) 23148 อาคารเรียนแบบ สปช.101/26 ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี เปลี่ยนหน้าต่างบานเกล็ดเป็นหน้าต่างกระจกบานเลื่อน
ติดกระจกกั้นแสง (สีชา) อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปลี่ยนหน้าต่างไม้เป็นหน้าต่างกระจกบานเลื่อน ติดตั้งเหล็กดัด
ติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อน ทาสีน้าพลาสติกผนังอาคารเรียน อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนประตู
(พร้อมอุปกรณ์)โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ต.เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

150,000

(23149) 23149 อาคารโรงฝึกงานแบบกรมสามัญ 312 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านเขาแหลม ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.
สระแก้ว
(23150) 23150 อาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง) ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคลองหาด ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

150,000

(23151) 23151 อาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง) เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนเชิงชายโรงเรียนบ้านเหล่ากกโก ต.บ้านแก้ง อ.
เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
(23152) 23152 โรงอาหาร (แบบสร้างเอง) รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา รื้อโครงสร้างหลังคาไม้ เปลี่ยนขื่อไม้เนือ้ แข็งเป็นเหล็กตัวซี
เปลี่ยนตุ๊กตาไม้เนือ้ แข็งเป็นเหล็กตัวซี เปลี่ยนจันทันไม้เนือ้ แข็งเป็นเหล็กตัวซี เปลี่ยนอกไก่ไม้เนือ้ แข็งเป็นเหล็กตัว
ซี เปลี่ยนดั้งไม้เนือ้ แข็งเป็นเหล็กตัวซี เปลี่ยนสะพานรับจันทันไม้เนือ้ แข็งเป็นเหล็กตัวซี เปลี่ยนอะเสไม้เนือ้ แข็ง
เป็นเหล็กตัวซี เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์)โรงเรียนบ้านวังจั่น ต.โคกปีฆ่ ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

100,000

(23153) 23153 อาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง) ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านซับสิงโต ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

100,000

(23154) 23154 อาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง) ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

100,000

(23155) 23155 อาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง) ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังดารา ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
(23156) 23156 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนอนุบาลวังน้้าเย็นมิตรภาพที่ 179 ต.วังน้้าเย็น อ.
วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว
(23157) 23157 อาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง) ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวังไผ่ ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
(23158) 23158 อาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง) ปูพนื้ กระเบือ้ ง ก่อผนังคอนกรีต ฉาบปูนเรียบผนังโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ต .
เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
(23159) 23159 อาคารโรงอาหาร (แบบสร้างเอง) รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์) เปลี่ยนเชิงชาย
ไม้เนือ้ แข็ง โรงเรียนบ้านซับน้อย ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
(23160) 23160 อาคารโรงอาหาร (แบบสร้างเอง) เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์) เปลี่ยนเชิงชายไม้เนือ้ แข็ง ปูพนื้
กระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านคลองหมี ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
(23161) 23161 อาคารโรงอาหาร (แบบสร้างเอง) เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านซับถาวร ต.ไทยอุดม อ.
คลองหาด จ.สระแก้ว
(23162) 23162 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอนดินแดง ต.คลองหินปูน อ.วังน้้าเย็น จ.
สระแก้ว
(23163) 23163 อาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง) ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.
สระแก้ว
(23164) 23164 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ทาสีน้าอะครีลิคภายในและภายนอก อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 ทาสีน้าอะครีลิค
ภายนอก บ้านพักครูแบบชายแดน เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์) อาคารโรงอาหารแบบกรมสามัญ
เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง (พร้อมอุปกรณ์)โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บ้ารุง ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

100,000
200,000

150,000

150,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 970

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(23165) 23165 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีกันสนิมหน้าต่างเหล็ก ทาสีน้ามันหน้าต่างเหล็ก ทาสีกันสนิมเหล็กดัด ทาสี
น้้ามันเหล็กดัด ทาสีน้าอะครีลิคภายในและภายนอก ทาสีน้ามันประตู ทาสีน้ามันเชิงชายโรงเรียนบ้านหนองปรือ
ต.ตาหลังใน อ.วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว

150,000

(23166) 23166 อาคารเรียนแบ ป.1 ข ทาสีน้ามันภายนอกและภายใน อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีน้าอะครีลิคภายนอก
และภายใน อาคารเรียนแบบ ป.1 ก จ้านวน 4 ห้องเรียน ทาสีน้าอะครีลิคภายนอกและภายใน อาคารเรียนแบบ
ป.1 ก จ้านวน 3 ห้องเรียน ทาสีน้าอะครีลิคภายนอกและภายในโรงเรียนบ้านเนินสะอาด ต.สระแก้ว อ.เมือง
สระแก้ว จ.สระแก้ว

150,000

(23167) 23167 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 ทาสีน้ามัน อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ปูพนื้ กระเบือ้ งทางเดิน ทาสีน้าอะครีลิคผนัง
ภายในและภายนอก ส้วม (แบบสร้างเอง) ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีน้าอะครีลิคผนังภายในและภายนอกโรงเรียนบ้าน
หนองแก ต.ตาหลังใน อ.วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว

100,000

(23168) 23168 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีน้าอะครีลิคภายในและภายนอกโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.
เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
(23169) 23169 อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ทาสีน้าพลาสติกภายในและภายนอกโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา ต.ทุง่ มหาเจริญ อ.
วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว
(23170) 23170 อาคารเรียนแบ ป.1 ก ทาสีน้าอะครีลิคภายในและภายนอก อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 ทาสีน้าอะครีลิค
ภายในและภายนอก อาคารเรียนแบบอื่นๆ ทาสีน้าอครีลิคภายในและภายนอก อาคารเรือนพยาบาล ทาสีน้าอะค
รีลิคภายในและภายนอกโรงเรียนบ้านไร่สามศรี ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

150,000

(23171) 23171 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 ทาสีน้าอะครีลิคภายในและภายนอกห้องเรียน อาคารห้องสมุด (แบบ
สร้างเอง) ทาสีน้าอครีลิคภายในและภายนอก อาคารเรียนแบบ ป.1ก ทาสีน้าอครีลิคภายในและภายนอก ทาสี
น้้ามันประตู ทาสีน้ามันหน้าต่างโรงเรียนบ้านท่าแยก ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

100,000

(23172) 23172 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ทาสีน้าอะครีลิคภายในและภายนอก ทาสีน้ามันประตู ทาสีน้ามันหน้าต่าง เปลี่ยนฝ้า
เพดาน ส้วม (แบบสร้างเอง) ทาสีน้าอะครีลิคภายในและภายนอกโรงเรียนบ้านเทศมงคล ต.บ้านแก้ง อ.เมือง
สระแก้ว จ.สระแก้ว

100,000

(23173) 23173 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปลี่ยนประตู ทาสีน้ามัน เปลี่ยนพืน้ ไม้เนือ้ แข็ง อาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง)
เปลี่ยนประตู ทาสีน้ามันโรงเรียนบ้านวังรี ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
(23174) 23174 อาคารเรียนแบบสร้างเอง (หลังที1่ ) ปูพนื้ กระเบือ้ งระเบียงอาคารเรียน อาคารเรียนแบบสร้างเอง (หลังที่ 2) ปู
พืน้ กระเบือ้ งระเบียงอาคารเรียน อาคารเรียนแบบสร้างเอง (หลังที่ 3) ปูพนื้ กระเบือ้ งระเบียงอาคารเรียน ปูพนื้
กระเบือ้ งทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเรียนแบบสร้างเองโรงเรียนบ้านไทรทอง ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

150,000

(23175) 23175 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก (หลังที่ 1) ปูพนื้ กระเบือ้ งทางเดินหน้าอาคารเรียน อาคารเรียนแบบ ป.1 ก (หลังที่ 2) ปู
พืน้ กระเบือ้ งทางเดินหน้าอาคารเรียน อาคารเรียน (แบบสร้างเอง) ปูพนื้ กระเบือ้ งทางเดินหน้าอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านคลองปลาโด ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

100,000

(23176) 23176 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ปูพนื้ กระเบือ้ งบริเวณทางเดินหน้าห้องเรียน อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 ปูพนื้
กระเบือ้ งบริเวณทางเดินหน้าห้องเรียนโรงเรียนบ้านวังส้าลี ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
(23177) 23177 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ปูพนื้ กระเบือ้ งบริเวณทางเดินหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านวังปืน ต.ไทยอุดม อ.คลอง
หาด จ.สระแก้ว
(23178) 23178 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งด้านล่างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโคกมะตูม ต.หนองบอน อ.เมือง
สระแก้ว จ.สระแก้ว
(23179) 23179 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 จ้านวน 6 ห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งบริเวณหน้าอาคารเรียน อาคารเรียนแบบ
สปช.102/26 จ้านวน 3 ห้องเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งบริเวณหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเขาตาง้อก ต .คลองไก่เถื่อน
อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

100,000

150,000
100,000

150,000

100,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 971

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(23180) 23180 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ทาสีน้ามันโรงเรียนบ้านคลองน้้าเขียว ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
(23181) 23181 โรงอาหาร (แบบสร้างเอง) จัดท้าแผงกั้นล้อมรอบโรงอาหาร โดยใช้แผงลวดตาข่ายโรงเรียนอนุบาลคลองหาด
(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) ต. อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
(23182) 23182 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เทพืน้ คอนกรีตผสมเสร็จรอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบ้ารุง) ต.โคก
ปีฆ่ ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
(23183) 23183 บ้านพักครูแบบกรมสามัญ (หลังที่ 1) เปลี่ยนฝ้าเพดาน เชิงชาย บ้านพักครูแบบกรมสามัญ (หลังที่ 2) เปลี่ยนผนัง
อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้าน
คลองยายอินทร์ ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

150,000
100,000

(23184) 23184 บ้านพักครูแบบกรมสามัญ (หลังที่ 1) ถมดิน ก่อผนังคอนกรีต เปลี่ยนเสาคอนกรีต เทพืน้ คอนกรีต เปลี่ยนสังกะสี
เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนเชิงชาย เปลี่ยนวงกบหน้าต่าง เปลี่ยนหน้าต่าง เปลี่ยนวงกบประตู เปลี่ยนประตู เปลี่ยน
ฝาไม้ ทาสีน้ามันประตูหน้าต่าง เปลี่ยนรางน้้า บ้านพักครูแบบกรมสามัญ (หลังที่ 2) เปลี่ยนเชิงชาย เปลี่ยนรางน้้า
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

200,000

(23185) 23185 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังใหม่ ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
(23186) 23186 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 กั้นห้องโดยการติดตั้งกระจก (สีชา) กรอบอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ ส้วมแบบ
สปช.602/26 เปลี่ยนประตู เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านคลองนางาม ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
(23187) 23187 โรงอาหาร (แบบสร้างเอง) เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า ต.ศาลาล้าดวน อ.เมืองสระแก้ว
จ.สระแก้ว
(23188) 23188 สนามกีฬาอเนกประสงค์ พืน้ ปูนทรายปรับระดับ พร้อมขัดมันโรงเรียนบ้านแสงจันทร์ ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว
จ.สระแก้ว
(23189) 23189 สนามกีฬาวอลเล่ย์บอล (แบบสร้างเอง) เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.
สระแก้ว
(23190) 23190 รั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

150,000
100,000

(23191) 23191 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านมหาเจริญ ต.ทุง่ มหาเจริญ อ.วังน้้าเย็น
จ.สระแก้ว
(23192) 23192 ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านห้วย ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
(23193) 23193 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดเกศแก้ว ต.วังน้้าเย็น อ.วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว
(23194) 23194 ก่อสร้างป้ายคอนกรีตเสริมเหล็ก (ป้ายชื่อโรงเรียน)โรงเรียนบ้านเขามะกา ต.ศาลาล้าดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.
สระแก้ว
(23195) 23195 อาคารอเนกประสงค์ ติดตั้งฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านทุง่ พระ ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
(23196) 23196 ปรับปรุงห้องประชุมส้านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 (ชั้น 1) โดยการบุผนังไม้อัดสัก
ติดตั้งฝ้าเพดาน ติดตั้งบัวผนังโรงเรียนสพป.สระแก้ว เขต 1 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
(23197) 23197 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารเรียน ป.1 ก. ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเนินสะอาด ต.หนองน้้าใส อ.
วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(23198) 23198 อาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนผ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน ต.หนองตะเคียนบอน อ.
วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(23199) 23199 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนเหล็กดัดหน้าต่าง, ช่องลม และเปลี่ยนประตู , ส้วมแบบ สปช.601/26
เปลี่ยนโถปัสสาวะชาย, เปลี่ยนท่อเกรอะ ประตูไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านหนองน้้าใส ต.หนองน้้าใส อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว

200,000

(23200) 23200 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปลี่ยนพืน้ ไม้ระเบียบด้านหน้าอาคารเรียน และฝาผนังห้องเรียนโรงเรียนบ้านวังรี ต.
หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

100,000

150,000
150,000

100,000
150,000
100,000
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100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 972

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(23201) 23201 อาคารเรียน สปช. 102/26, อาคาร ป.1ก, อาคารอเนกประสงค์, อาคารประกอบ(งบสร้างเอง) ติดเหล็กดัด,
ประตู และหน้าต่างโรงเรียนบ้านท่าช้าง ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(23202) 23202 อาคารเรียน ป.1 ก, อาคารประกอบ ติดเหล็กดัด, ประตู , ช่องลมโรงเรียนบ้านใหม่ศรีจ้าปาทอง ต.หนองหมาก
ฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(23203) 23203 อาคารเรียน สปช.102/26 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ด้านหน้าเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านซับนกแก้ว (สาขาบ้านหนองหัว
ช้าง) ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(23204) 23204 อาคารอนุบาล ทาสี , อาคาร ป.1 ก. เปลี่ยนประตู หน้าต่าง , อาคารศูนย์อาเซียน ทาสี , อาคารคอมพิวเตอร์ ทาสี
, บ้านพักครู ทาสีโรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี ต.คลองน้้าใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
(23205) 23205 ห้องเรียน พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(23206) 23206 อาคาร สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ ง, อาคาร ป.1 ก. ทาสีโรงเรียนบ้านโป่งคอม ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

150,000

(23207) 23207 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ติดเหล็กดัดประตู หน้าต่างห้องเรียน, อาคารประกอบติดเหล็กดัดประตูโรงอาหาร
โรงเรียนบ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุน่ อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
(23208) 23208 อาคาเรียน ป.1 ข เปลี่ยนบานประตู, หน้าต่างโรงเรียนบ้านคลองวัว ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

100,000

(23209) 23209 อาคารอเนกประสงค์ ห้องวิทยาศาสตร์ พืน้ ปูกระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน , สนามบาสเกตบอล เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียน
บ้านหนองเรือ ต.หนองน้้าใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(23210) 23210 ห้องเรียนพิเศษ(ห้องสมุด) ก่อผนังคอนกรีต ประตูอลูมิเนียม หน้าต่างอลูมิเนียม พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้าน
หนองใหญ่ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(23211) 23211 อาคารเรียน สปช.102/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ ต.แซร์ออ อ.วัฒนา
นคร จ.สระแก้ว
(23212) 23212 ห้องสมุด ตีฝ้าหลังคา ปุฝาผนังโรงเรียนบ้านมะกอก ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
(23213) 23213 รั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองบัว ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
(23214) 23214 อาคารหอประชุม แบบสร้างเอง พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านซับนกแก้ว ต.หนองน้้าใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

150,000

(23215) 23215 อาคารเรียน สปช.105/29 ขนาด 8 ห้องเรียน ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านกะสัง ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.
สระแก้ว
(23216) 23216 อาคารเรียน ป.1 ข เปลี่ยนฝ้า พืน้ ไม้ ฝาผนัง ทาสีโรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
(23217) 23217 อาคารโรงอาหาร พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดหนองม่วง ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
(23218) 23218 อาคารเรียน สปช.103/26 เปลี่ยนประตู ทาสี เทคอนกรีตโรงเรียนบ้านไทยสามารถ ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว
(23219) 23219 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข เปลี่ยนพืน้ ไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.
สระแก้ว
(23220) 23220 อาคารโรงอาหาร เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โครงคร่าวหลังคาโรงเรียนบ้านโนนหมากมุน่ ต .โนนหมากมุน่ อ.โคกสูง
จ.สระแก้ว
(23221) 23221 อาคารเรียนแบบอื่น ๆ (สร้างเอง) 2 หลัง เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ และเปลี่ยนบานหน้าต่างโรงเรียนบ้านทด
เจริญ ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
(23222) 23222 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข 3 ห้องเรียน ทาสีโรงเรียนบ้านกุดหิน ต.คลองน้้าใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
(23223) 23223 อาคารเรียน แบบ 008 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
(23224) 23224 อาคารเรียน สปช.2/28 ทาสี พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.
สระแก้ว
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หน ้าที่ 973

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(23225) 23225 อาคารอเนกประสงค์ 202/26 ทาสี, อาคารห้องพักครู (แบบสร้างเอง) เปลี่ยนหลังคา, ส้วม สปช.601/26 เปลี่ยน
หลังคา เปลี่ยนประตูหอ้ งน้้าพร้อมวงกบ, อาคารอนุบาล(แบบสร้างเอง) พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.
ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

150,000

(23226) 23226 อาคารเรียน สปช.ป.1 ข เปลี่ยนบัดไดอาคาร ตีฝ้าเพดานและพืน้ ไม้อาคารเรียน, อาคาร สปช.103/26 เปลี่ยน
บันได โรงเรียนกองทัพบกอุทศิ บ้านใหม่ไทยถาวร ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
(23227) 23227 อาคารเรียน ป.1 ก ทาสีอาคาร พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนสมาคมไลออนส์ (บ้านอ่างศิลา) ต.โนนหมากมุน่ อ.โคกสูง
จ.สระแก้ว
(23228) 23228 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา, อาคารวิชาการ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านหนองแสง ต.
วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(23229) 23229 อาคารเรียน สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(23230) 23230 อาคารห้องสมุด เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา ต.โนนหมากเค็ง อ.
วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(23231) 23231 อาคารอเนกประสงค์ เทพืน้ คอนกรีต , อาคารห้องสมุด พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว
(23232) 23232 อาคารเรียนแบบ 008 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านหันทราย ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
(23233) 23233 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ต่อกันสาด เทพืน้ คอนกรีต พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านแส์ง ต.ทัพเสด็จ อ.
ตาพระยา จ.สระแก้ว
(23234) 23234 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข..หลังที่ 1 ทาสี , อาคาร ป.1 ข. หลังที่ 2 ทาสี, อาคาร สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนบ้าน
วังยาว ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
(23235) 23235 อาคารเรียน สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(23236) 23236 อาคารเรียน ป.1 ก เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านทัพเซียม ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
(23237) 23237 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 รื้อถอนหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่างโรงเรียน
บ้านโคกปราสาท ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
(23238) 23238 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกทหาร ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
(23239) 23239 อาคารเรียน ผนังยิปซั่มบอร์ดพร้อมคร่าวไม้โรงเรียนบ้านบ่อหลวง ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
(23240) 23240 โรงฝึกงานแบบสามัญ 312 เปลี่ยนหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านหนองยาง ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(23241) 23241 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ, อาคารนาฎศิลป์พไทย พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ, ศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียง พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ, อาคารอเนกประสงค์ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ, อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ทาสีโรงเรียนร่มเกล้า ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

150,000

(23242) 23242 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองผักบุง้ ต.ฟากห้วย
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
(23243) 23243 อาคารอเนกประสงค์แบบ 312 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนไม้เชิงชายโรงเรียนบ้านตุ่น ต.บ้านด่าน อ.อรัญ
ประเทศ จ.สระแก้ว
(23244) 23244 อาคารคหกรรม เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา อาคาร ป.1 ข. เปลี่ยนรางน้้า, อาคารอเนกประสงค์ พืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
(23245) 23245 อาคารโรงอาหาร เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(23246) 23246 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านรัตนะ ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
(23247) 23247 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 เปลี่ยนหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านโคกสะแบง ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว
(23248) 23248 อาคารอเนกประสงค์ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองแข้ ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
(23249) 23249 โรงอาหาร พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านฟากห้วย ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
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หน ้าที่ 974

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(23250) 23250 อาคารเรียน ป.1 ข. ทาสีโรงเรียนสระปทุม ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
(23251) 23251 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จ้านวน 2 หลัง พืน้ ปูกระเบือ้ ง, บ้านพักครู แบบกรมสามัญ หลังที่ 12,13,15
เปลี่ยนไม้ฝาซีเมนต์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(23252) 23252 อาคารเรียน ป.1 ก. เปลี่ยนโครงสร้างหลังคาโรงเรียนบ้านทับใหม่ ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(23253) 23253 อาคารเรียน 008 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านพร้าว ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(23254) 23254 อาคารแบบ 105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
(23255) 23255 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก พืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู , อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียน
บ้านห้วยชัน ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(23256) 23256 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก. เปลี่ยนประตู หน้าต่าง กระจก ช่องตาข่าย, อาคารหอสมุด ทาสีโรงเรียนบ้านใหม่
ทหารบกพัฒนา ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(23257) 23257 อาคารเรียนชั้นอนุบาล แบบสร้างเอง รื้อผนังคอนกรีตบล๊อก ก่อผนังคอนกรีต เปลี่ยนประตู ท้าฝ้าเพดาน ทาสี
ผนัง เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองเม็ก ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
(23258) 23258 อาคารห้องสมุด เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนกองทัพบกอุทศิ บ้านหนองไผ่ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.
สระแก้ว
(23259) 23259 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านเขาจาน ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

81,200
200,000

(23260) 23260 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนประตู พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี กันสาดโรงเรียนช่อง
กุ่มวิทยา ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(23261) 23261 อาคารเรียน 105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนอนุบาลตาพระยา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
(23262) 23262 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ ต.ทัพราช อ.ตา
พระยา จ.สระแก้ว
(23263) 23263 อาคารคอบร้าโกลด์ ตีฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดโรงเรียนวัดสารคุณสโมสร ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

150,000

(23264) 23264 อาคารเรียน ป.1 ก (3 ห้องเรียน) เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง ประตู หน้าต่าง ฝาผนัง ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านโคกสูง
ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
(23265) 23265 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข. เปลี่ยนหน้าต่าง ทาสี, อาคารเรียนแบบ ป.1 ข. ใส่เหล็กดัด ทาสี, อาคารเรียนแบบสร้าง
เอง ใส่เหล็กดัดฐ, ทาสี , อาคารเรียนปฐมวัย ใส่เเหล็กดัด ทาสีโรงเรียนบ้านหนองหอย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.
สระแก้ว

150,000

(23266) 23266 อาคารศุนย์ OTOP (แบบสร้างเอง) เปลี่ยนโครงหลังคาคาไม้เป็นโครงเหล็ก, เปลี่ยนหลังคาสังกะสีเป็นแผ่นเหล็ก
เคลือบ เปลี่ยนผนังเป็นอิฐบล๊อก และติดตั้งประตูกระจก พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านบุกะสัง ต.หนองแวง
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

150,000

(23267) 23267 อาคารห้องสมุด เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เทพืน้ คอนกรีต พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนน ต .ท่าเกวียน อ.วัฒนา
นคร จ.สระแก้ว
(23268) 23268 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนผาสุก ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(23269) 23269 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข./4 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านหนองแอก ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

100,000

(23270) 23270 อาคารสหกรณ์ เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนเสา เปลี่ยนหน้าต่าง ประตู ฝาผนัง รางน้้าโรงเรียนบ้านคลองมะนาว ต .
ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(23271) 23271 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก. เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 ต.โคคลาน อ.ตา
พระยา จ.สระแก้ว

150,000

150,000
149,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
149,600

149,400
150,000
100,000

100,000

100,000
150,000

150,000

หน ้าที่ 975

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(23272) 23272 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านทัพไทย ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

150,000

(23273) 23273 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ทาสีโรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(23274) 23274 อาคารเรียน ป.1 ก. งานฝ้าเพดานโรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
(23275) 23275 ปรับปรุงอาคารส้านักงาน ตั้งเสา โครงหลังคา หลังคา ฝ้าเพดาน ก่อผนัง ประตู หน้าต่าง พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี
โรงเรียนสพป.สระแก้ว เขต 2 ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
(23276) 23276 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก. ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านซับใหญ่ ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(23277) 23277 อาคารโรงอาหาร โครงหลังคาเหล็ก หลังคา เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านเขาน้อย ต .คลองน้้าใส อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว
(23278) 23278 ส้วมแบบ สปช.601/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา พืน้ ปูกระเบือ้ ง บุผนังกระเบือ้ ง เปลี่ยนโถส้วม อ่างล้างหน้า
ทาสี โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(23279) 23279 ส้วม เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนประตู วงกบ โถส้วม พืน้ ปูกระเบือ้ ง ผนังบุกระเบือ้ ง เปลี่ยนโถส้วม
ทาสีโรงเรียนบ้านด่าน ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
(23280) 23280 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ ง, อาคารประกอบ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกแจง ต.ทัพเสด็จ
อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
(23281) 23281 เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านโคก ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
(23282) 23282 ปรับปรุงพืน้ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(23283) 23283 บ้านพักครู เปลี่ยนฝา เปลี่ยนหน้าต่าง เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว
(23284) 23284 บ้านพักครู เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปัน้ ลม เปลี่ยนประตู ทาสีโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ต.ทัพราช อ.ตาพระยา
จ.สระแก้ว
(23285) 23285 บ้านพักครู เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนโครงสร้างหลังคา ฝา หน้าต่าง ประตู ฝ้าเพดาน บุกะเบือ้ งห้องน้้า เทพืน้
คอนกรีตโรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(23286) 23286 บ้านพักครู เปลี่ยนฝ้าเพดาน ฝา ประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดพุทธิสาร ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.
สระแก้ว
(23287) 23287 บ้านพักครู เปลี่ยนโครงหลังคา เปลี่ยนหลังคาสังกะสี ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านตะโก ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.
สระแก้ว
(23288) 23288 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 เทพืน้ คอนกรีต พืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบีกริม
ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
(23289) 23289 บ้านพักครู เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน เสา ถมดิน เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านละลมติม ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.
สระแก้ว
(23290) 23290 ปรับปรุงสนามหน้าเสาธง เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนทับทิมสยาม03 ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
(23291) 23291 ปรับปรุงบริเวณเสาธง เทคอนกรีตเสริมเหล็ก, บริเวณอาคารอเนกประสงค์ เทคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้าน
หนองมัง่ ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
(23292) 23292 ปรับปรุงบริเวณอาคารอเนกประสงค์ เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านกุดเวียน ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา
จ.สระแก้ว
(23293) 23293 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วลวดหนาม เป็นรั้วลวดตาข่ายฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง ต.หนองแวง
อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
(23294) 23294 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

98,800
150,000
300,000

(23295) 23295 อาคารเรียน ป.1 ข. เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านกุดแต้ ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

100,000

99,500
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
149,000
100,000
148,300
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
99,900
150,000
150,000
147,000

หน ้าที่ 976

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(23296) 23296 ปรับปรุงรั้วคอนกรีตโรงเรียนกรุงไทย ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
(23297) 23297 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว เป็นรั้วมาตรฐานแบบลวดหนามโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.
อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
(23298) 23298 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
(23299) 23299 ปรับปรุงซ่อมแซมหน้าอาคารเรียน เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
(23300) 23300 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว เป็นรั้วคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 ต.ผ่านศึก อ.อรัญ
ประเทศ จ.สระแก้ว
(23301) 23301 ส้วมแบบ สปช.604/45 เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนประตูพร้อมวงกบ เปลี่ยนโถส้วม อ่างล้างหน้า พืน้ ปูกระเบือ้ ง
ผนังบุกระเบือ้ ง ทาสี , ส้วมแบบ สชป.601/25 เปลี่ยนประตูพร้อมวงกบ เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนโถส้วม อ่างล้าง
หน้า พืน้ ปูกระเบือ้ ง ผนังบุกระเบือ้ ง กระจก ทาสี , ส้วมแบบกรมสามัญ เปลี่ยนหลังคา ติดตั้งอ่างล้างหน้า
ทาสีโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

150,000
100,000

(23302) 23302 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ไม้แปโรงเรียนบ้านโคกไพล ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

150,000

(23303) 23303 อาคารอนุบาล เปลี่ยนโครงสร้างหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านหนองหล่ม ต.หนองแวง อ.วัฒนา
นคร จ.สระแก้ว
(23304) 23304 อาคารเรียนแบบ ป1 ก (หลังที1่ ) พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ, อาคารเรียนแบบ ป.1 ก (หลังที่ 2) พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
, อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโคคลาน ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

100,000

(23305) 23305 อาคารเรียน สปช.105/26 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนอพป.คลองน้้าใส ต.คลองน้้าใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
(23306) 23306 โรงอาหาร ท้าประตูเหล็กกั้น เหล็กตะแกรงยืดรอบอาคารโรงเรียนบ้านทดน้อย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

150,000
100,000

(23307) 23307 อาคารเรียน ป.1 ก ทาสีฝ้าเพดาน ผนังอาคาร พร้อมติดกระจก และตาข่ายโรงเรียนบ้านเจริญสุข ต.ทัพราช อ.ตา
พระยา จ.สระแก้ว
(23308) 23308 เปลี่ยนรั้วปูนเป็นรั้วเหล็ก, เปลี่ยนหลังคาเตาเผาขยะและซ่อมเตาเผาขยะโรงเรียนบ้านท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.อรัญ
ประเทศ จ.สระแก้ว
(23309) 23309 อาคารอเนกประสงค์แบบ 312 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนอนุบรรพต ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

100,000

(23310) 23310 อาคารเรียน สปช.105/29 ต่อเติมชั้นล่าง 2 ห้องโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.
สระแก้ว
(23311) 23311 สร้างร่องระบายน้้า และก่อก้าแพงปลูกไม้ประดับโรงเรียนบ้านท่าเกวียน ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(23312) 23312 โรงอาหาร(แบบสร้างเอง) พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี ท้าเหล็กดัด ต่อเติมอาคารโรงอาหาร, เปลี่ยนโครงหลังคาที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปประจ้าโรงเรียนโรงเรียนบ้านสี่แยก ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(23313) 23313 ห้องสมุดโรงเรียน กั้นผนังห้องติดกระจก ติดประตูกระจกบานเลื่อน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีอาคารห้องสมุด
โรงเรียนวัดหนองติม ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
(23314) 23314 อาคารอเนกประสงค์ ฝ้าเพดาน ทาสี, ลานอเนกประสงค์ เทคอนกรีตโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย ต.ตาพระยา
อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
(23315) 23315 อาคารโรงอาหารแบบสร้างเอง พืน้ ปูกระเบือ้ ง, อาคารเรียน สปช.102/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองหมู
ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(23316) 23316 อาคารอเนกประสงค์ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
(23317) 23317 อาคารเรียน 105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
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(23318) 23318 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านเนินผาสุก ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

100,000

(23319) 23319 อาคารเรียน ป.1 ก พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี , อาคารเรียน สปช.102/26 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนเพชร
รัตนราชสุดา ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
(23320) 23320 ทาสีน้ามันอาคารเรียน แบบ สปช 008 จ้านวน 1,472 ตารางเมตรโรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) ต.
ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
(23321) 23321 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ อาคารอเนกประสงค์ สปช 206/26 จ้านวน 212 ตารางเมตรโรงเรียนวัดห้วยหวาย ต.หัว
ปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
(23322) 23322 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ อาคารเรียน แบบ ป 1 ข จ้านวน 185 ตรม.โรงเรียนบ้านหนองกะเบา ต.หัวปลวก อ.เสาไห้
จ.สระบุรี
(23323) 23323 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 16'x16' อาคารเรียน แบบ 105/29 จ้านวน 186 ตรม.โรงเรียนวัดสารภี ต.บางโขมด
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
(23324) 23324 1. ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 16นิว้ x16นิว้ อาคารเรียน แบบ 102/26 จ้านวน 54 ตรม.
2.ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 16นิว้ x16นิว้ อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26 จ้านวน 120 ตรม.โรงเรียน
บ้านป่าไม้พระฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

150,000

(23325) 23325 ทาสีน้าอะครีลิค ห้องเรียน อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 จ้านวน 1,200 ตรม.โรงเรียนวัดมะขามเรียง ต.ไผ่
ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
(23326) 23326 ทาสีอาคารเรียน แบบ ป 1 ข สีภายใน 270 ตรม. สีทาภายนอก 221 ตรม. ทาสีภายนอกอาคารเรียน แบบ 017
1,800 ตรม.โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
(23327) 23327 ทาสีน้ามันภายในห้องเรียน อาคารเรียน แบบ ป 1 ข พ.ศ.2510 จ้านวน 1,180 ตรม.โรงเรียนวัดโคกงาม ต.สร่าง
โศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
(23328) 23328 อาคารเรียน แบบ 105/29 ทาสี 900 ตรม. ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 16นิว้ x16นิว้ 48 ตรม.โรงเรียนโคก
มะขามจั่นเสือสามัคคี ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
(23329) 23329 อาคารเรียน แบบ 017 ทาสีน้ามัน 550 ตรม. ทาสีน้า 800 ตรม.โรงเรียนบ้านสระล้าใย ต.นายาว อ.พระพุทธบาท
จ.สระบุรี
(23330) 23330 อาคารเรียน แบบ 004/2502 ปรับปรุงพืน้ ด้วนยูรีเทน 630 ตรม.
เปลี่ยนฝ้าชายคากระเบือ้ งแผ่นเรียบ หนา 4 มม. 10 ตรม. เปลี่ยนไม้มอบ ขนาด 0.5นิว้ x2นิว้ x4ม. 1 ลบฟ.
เปลี่ยนรางน้้าสังกะสีเบอร์ 26 กว้าง 6นิว้ 50 ม. ทาสีภายนอกอาคารไม้ 260 ตรม.โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิต
วิทยา) ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

100,000

(23331) 23331 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ/2513 ทาสีอาคารเรียน 828 ตรม.
อาคารเรียน แบบ ป 017/2520 ทาสีอาคารเรียน 432 ตรม.โรงเรียนวัดโคกเสลา ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.
สระบุรี

100,000

(23332) 23332 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ/2519 ปับปรุง ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง 8 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้าน
เดียว 190 ตรม.โรงเรียนวัดลาดเขาปูน ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
(23333) 23333 อาคารเรียน แบบสร้างเอง ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 12นิว้ x12นิว้ 3 ห้องเรียน 192 ตรม.โรงเรียนวัดสุนันทา
ราม ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
(23334) 23334 ห้องเรียนอนุบาล อาคารอเนกประสงค์ เทพืน้ คอนกรีต สูง 15 ซม. 12 ลบม. ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 16นิว้
x16นิว้ 78 ตรม. ทาสีภายนอก สีอะครีลิค 340 ตรม. เปลี่ยนประตู 0.8x2 ม. 2 บาน วงกบประตู 2นิว้ x4นิว้ 2
บานโรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

100,000

(23335) 23335 อาคารเรียน แบบ สปช 2/28 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 12นิว้ x12นิว้ 358 ตรม. โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ต.เสา
ไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
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(23336) 23336 อาคารเรียน แบบ 105/29 เปลี่ยนฝ้ายิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุมสังกะสี 162 ตรม. เปลี่ยนฝ้า
กระเบือ้ งซิเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4มม. คร่าวชุบสังกะสี 100 ตรม.โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์ ต.สร่างโศก อ.
บ้านหมอ จ.สระบุรี

100,000

(23337) 23337 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 พ.ศ.2540 ทาสีน้าอะคริริค 100% (ทาภายนอก) มอก. 2521-2549 (ทา 2
เทีย่ ว) 480 ตรม. ทาสีน้าอะคริริค 100% (ทาภายใน) (ทา 2 เทีย่ ว) 1,100 ตรม ทาสีน้ามัน 320 ตรม.โรงเรียน
วัดพระพุทธฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

150,000

(23338) 23338 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 เปลี่ยนผนังห้องอนุบาล ยิบซั่มบอร์ด หนา 10 มม. 102 ตรม. ทาสีน้ามัน 140
ตาม. เทพืน้ คอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก./ตรม./140 กก./ตรม. จ้านวน 5 ลบม.โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) ต.
เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

100,000

(23339) 23339 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข พ.ศ.2513 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ลอนคู่สีขนาด 0.50x1.20 หนา 5 มม. 960 ตรม.
ครอบกระเบือ้ งสันโค้งกระเบือ้ งลอนคู่สี 80 แผ่น ครอบโค้ง 3 ทาง 2 แผ่น ตะปูเกลียวยึดกระเบือ้ งลอนคู่ขนาด 4
นิว้ 1,000 ตัวโรงเรียนวัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

100,000

(23340) 23340 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 12นิว้ x12นิว้ ห้องสมุด 54 ตรม. ห้องคอมพิวเตอร์
54 ตรม. ห้องดนตรี 54 ตรม. อาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงฝ้าซีเมนต์ยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวอลูมิเนียม
ทีบาร์ ทนความชื้น 200 ตรม. โรงเรียนวัดห้วยลี่ ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

150,000

(23341) 23341 อาคารเรียน แบบ วันครู 2501 เปลี่ยนผนังยิบซั่มบอร์ด 2 ด้าน โครงคร่าวอลูมิเนียม ขนาด 2.5x6.00 ม. 90
ตรม. ทาสีน้าอะครีลิค แบบ BBL 90 ตรม. เปลี่ยนฝ้ายิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะ ชุบสังกะสี 54 ตรม.
โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

100,000

(23342) 23342 อาคารเรียน แบบ รย. 106/43 เปลี่ยนผนังไม้เข้าลิ้น คร่าวไม้เนือ้ แข็ง สองด้าน 61 ตรม. ทาสีน้ามัน ส้าหรับงาน
ไม้ 720 ตรม.โรงเรียนวัดแพะโคก ต.ผึ่งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
(23343) 23343 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข/2513 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่สีขนาด 0.50x1.50 ม. หนา 5 มม. 700 แผ่น
ครอบตะเฆ่กระเบือ้ งลอนคู่สี 4 แผ่น ครอบกระเบือ้ งสันโค้งสี 67 แผ่น ครอบโค้ง 3 ทาง 2 แผ่น ตะปูเกลียวยึด
กระเบือ้ งลอนคู่ ขนาด 4 นิว้ โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

150,000

(23344) 23344 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 วัสดุถมบริเวณเพือ่ ปรับระดับ (ดินนลูกรัง) 8 ลบม. พืน้ ปูนทรายปรับระดับ
พร้อมขัดหยาบ (หนา 5 มม.) 30 ตรม. ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 12นิว้ x12นิว้ 30 ตรม. ผนังคอนกรีตบล็อก
หนา 7 ซม. 6 ตรม. ปรับปรุงราวระเบียง สแตนเลส ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิว้ 65 ท่อน และเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.5 นิว้ 30 ท่อน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ถมพืน้ หินคลุก 12 ลบม. ปูคอนกรีตบล็อก 60
ตรม. ขอบคันหินคอนกรีตยาว 1 ม. 10 ท่อน โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.สระบุรี

150,000

(23345) 23345 อาคารอเนกประสงค์ เทพืน้ คอนกรีตสูง 10 ซม. 23 ลบม. ปรับพืน้ หินคลุก 23 ลบม. อาคารเรียน แบบ 105/29
พืน้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 16นิว้ x16นิว้ 112 ตรม. โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.
สระบุรี

100,000

(23346) 23346 โรงฝึกงาน แบบ สามัญ 312 พ.ศ.2521 เทพืน้ คอนกรีต หนา 10 ซม. 12 ลบม. ปู้พืน้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 16
นิว้ x16นิว้ 122 ตรม.
โรงอาหาร แบบ พิเศษ พ.ศ.2540 เทพืน้ คอนกรีต หนา 10 ซม. 9 ลบม. ปู้พืน้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 16นิว้ x16
นิว้ 90 ตรม.โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

150,000

100,000
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(23347) 23347 อาคารเรียน แบบ 1 ฉ ทาสีน้ามันส้าหรับงานไม้ (รวมทาสีรองพืน้ 2 เทีย่ ว) 280 ตรม. ทาสีฝ้าเพดานภายนอก (สี
น้้าอะคริลิค 100% ขนาด 3.785 ลิตร มอก 2321-2549) 180 ตรม. เปลี่ยนลูกกรงบันไดไม้กลึง ขนาด 1.5 นิว้
32 ท่อน
อาคารเรียน แบบ ป 1 ข ทาสีภายนอก น้้ามันส้าหรับงานไม้ (รวมทาสีรองพืน้ 2 เทีย่ ว) 312 ตรม. ทาสีฝ้าเพดาน
ภายนอก (สีน้าอะคริลิค 100% ขนาด 3.785 ลิตร มอก 2321-2549) 210 ตรม. เปลี่ยนลูกกรงบันไดไม้กลึง
ขนาด 1.5 นิว้ 32 ท่อน โรงเรียนวัดป่าคา ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

100,000

(23348) 23348 อาคารเรียน แบบ 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 16นิว้ x16นิว้ 190 ตรม.โรงเรียนวัดมหาโลก(มหาโลก
วิทยาคาร) ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
(23349) 23349 อาคารเรียน แบบ 105/29 ทาสีอะครีลิคภายนอก 923 ตรม. ทาสีเหล็กกันสนิม รองพืน้ 179.20 ตรม. ทาสีทบั
หน้า 179.20 ตรม. ทาสีน้ามันประตู 57.60 ตรม.โรงเรียนวัดพุแค ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
(23350) 23350 อาคารเรียน แบบ สปช 102/26 จ้านวน 2 หลัง ทาสีน้าอะครีลิค 100% มอก.272-2549) 702 ตรม. อาคาร
อเนกประสงค์ แบบ สปช 202/26 จ้านวน 2 หลัง ทาสีน้าอะครีลิค 100% มอก.272-2549) 400 ตรม.โรงเรียน
บ้านหลังสวนประชาสามัคคี ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี

100,000

(23351) 23351 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข พ.ศ.2502 ทาสีมันอาคารเรียน และลูกกรงระเบียง 1,115 ตรม.โรงเรียนวัดจันทบุรี
(พิมพ์ประชานุเคราะห์) ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
(23352) 23352 อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พ.ศ.2542 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ 468 แผ่น ครอบสันโค้ง
กระเบือ้ งลอนคู่ 30 แผ่น ครอบตะเฆ่กระเบือ้ งลอนคู่ 42 แผ่น ทาสีน้ามันผนังไม้ 217 ตรม. ทาสีน้ามันฝ้าเพดาน
150 ตรม. เปลี่ยนผนังด้านหน้าผนังอัดซีเมนต์ 70 แผ่น
อาคารเรียน แบบ ป 1 ข ทาสีน้ามันเคลือบลายไม้ (บันได) 10 ตรม. เปลี่ยนตัวค้้าบันได ยาว 35 ซม. 28 ตัว
เปลี่ยนผนัง 20 แผ่น เปลี่ยนพืน้ ไม้ หนา 1 นิว้ 60 แผ่น กระจกช่องแสง 40 บาน โรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง ต.สร่าง
โศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

100,000

(23353) 23353 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข พ.ศ.2500 ปรับปรุงขัดพืน้ ห้องเรียนขัดพืน้ ด้วยเครื่องจักร 391.50 ตรม.ทายูรีเทน
391.50 ตรม. เลคเกอร์ขัดเงา 391.50 ตรม. โรงเรียนวัดท่าวัว ต.ผึ่งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
(23354) 23354 อาคารเรียน แบบ 105/29 เปลี่ยนฝ้ายิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. คร่าว อลูมิเนียม ทีบาร์ 216 ตรม. ทาสีฝ้าเพดาน
กระเบือ้ งซีเมนต์ภายนอก (สีน้าอะครีลีค 100% มอก 272-2549) 268 ตรม. ทาสีผนังอาคารเรียนภายใน (สีน้า
อะครีลีค 100% มอก 272-2549) 480 ตรม. ทาสีผนังอาคารภายนอก (สีน้าอะครีลีค 100% มอก 272-2549)
480 ตรม. ทาสีน้ามัน บัวฝ้าเพดาน 295 ม.โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

100,000

(23355) 23355 อาคาร แบบ 202/26 เปลี่ยนฝ้ายิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. มีฟอยด์ คร่าวไม้เนือ้ แข็ง 207 ตรม. โรงเรียนบ้านคุ้งเขา
เขียว (ส้าเภาราษฎร์บ้ารุง) ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
(23356) 23356 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข ทาสีฝ้าเพดาน สีน้าอะครีลิค ภายใน 85 ตรม. ทาสีฝ้าเพดาน สีน้าอะครีลิค ภายนอก 70
ตรม. ทาสีรั้วสีน้าพาสติก 1,200 ม. อาคารเรียนอนุบาลปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 16นิว้ x16นิว้ 55 ตรม.
ทาสีผนังคอนกรีต 100 ตรม.โรงเรียนบ้านพุซาง ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

150,000

(23357) 23357 อาคารเรียน เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่สี ขนาด 0.50x1.50 ม. หนา 5 มม. 448 แผ่น ครอบกระเบือ้ งลอนคู่สี
32 แผ่น ตะปูเกลียวยึดกระเบือ้ งลอนคู่ 512 ตัว เปลี่ยนเขิงชายไม้เนือ้ แจ็ง ขนาด 1x6 นิว้ 35 ม. แผงบังแดด
คร่าวเหล็กฉาก แผ่นกระเบือ้ งเส้น 34 ตรม. ทาสีแผงบังแดด 34 ตรม. ทาสีพลาสติก 490 ตรม. เปลี่ยนประตู
เหล็กม้วนบานทึบแบบใช้มือดีง 2 ชุดโรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

150,000

150,000
100,000

150,000

150,000

150,000

หน ้าที่ 980

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(23358) 23358 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่สีขนาด 0.50x1.50 ม. หนา 5.5 (สีประกายมุก) มม.
1,044 แผ่น ครอบตะเฆ่กระเบือ้ งลอนคู่สี (สีประกายมุก) 70 แผ่น ครอบกระเบือ้ งสันโค้งสี (สีประกายมุก) 66
แผ่น ครอบโค้ง 3 ทาง (สีประกายมุก) 2 แผ่น ครอบโค้งทางมน(สีประกายมุก) 4 แผ่น ตะปูเกลียวยึดกระเบือ้ ง
ลอนคู่ ขนาด 4 นิว้ 1,300 ตัว ไม้เชิงชายส้าเร็จรูป ขนาด 17x200x30.50ม. 101 ม.โรงเรียนวัดหนองยาวสูง ต.
หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

150,000

(23359) 23359 อาคารเรียน แบบ 017 กั้นผนังห้องคอมพิวเตอร์ กระจกหนา 10 มม. 254 ตรฟ. กรอบอลูมิเนียมสีชา 44 ม.
แผ่นลูกฟูกอลูมิเนียมสีชา กว้าง 6 นิว้ 6 ตรม. กั้นผนังห้องเรียน กระจกหนา 10 มม. 254 ตรฟ. กรอบอลูมิเนียม
สีชา 44 ม. แผ่นลูกฟูกอลูมิเนียมสีชา กว้าง 6 นิว้ 6 ตรม.โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) ต.ห้วยป่าหวาย
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

100,000

(23360) 23360 อาคารเรียน แบบ 017 ทาสีอาคารเรียนภายนอก 1,230 ตรม. เปลี่ยนขอรับ-ขอสับหน้าต่าง 64 ชุด เปลี่ยน
กระจกช่องแสงหน้าต่าง192 ตรฟ. เปลี่ยนกระจกช่องแสงประตู 36 ตรฟ.
อาคารเรียน แบบ ป1 ข เปลี่ยนกระจกช่องแสงประตู้ 57 ลบฟ. เปลี่ยนกระจกช่องแสงหน้าต่าง 306 ลบฟ.
เปลี่ยนกุญแจประตูหอ้ งเรียน 13 ชุด เปลี่ยนขอรับ-ขอสับหน้าต่าง 125 ชุด โรงเรียนวัดเขาจ้าปา(เทียนราษฎร์
อุทศิ ) ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

150,000

(23361) 23361 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข ปรับปรุงขัดพืน้ ห้องเรียนด้วยเครื่องจักร 3,915 ตรม. ทายูรีเทน 3,915 ตรม. แลคเกอร์
เงา 3,915 ตรม. โรงเรียนวัดนาร่อง ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
(23362) 23362 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข ไม้ยาง ขนาด 1.5นิว้ x2นิว้ x3ม. 26.84 ลบ.ฟ. ผนังไม้อัดซิเมนต์ หนา 0.5 นิว้ ขนาด 6
นิว้ x3ม. 1854 ศอกโรงเรียนวัดหนองสุทธะ ต.ป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
(23363) 23363 อาคารเรียน แบบ 008 ชั้นเดียว 3 ห้องเรียน ใต้ถุนต่้า ต่อเติมเพิม่ 4 ห้องเรียน พ.ศ.2511 เปลี่ยนหลังคา
กระเบือ้ งลอนคู่สีขนาด 0.50x1.50 ม. หนา 5 มม. 1,100 แผ่น ครอบตะเฆ่กระเบือ้ งลอนคู่สี 15 แผ่น ครอบ
กระเบือ้ งสันโค้งสี 156 แผ่น สลักเกลียวยึดกระเบือ้ งลอนคู่ 3,566 ตัวโรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก ต.หนองโน อ.เมือง
สระบุรี จ.สระบุรี

100,000

(23364) 23364 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข ทาสีน้ามันส้าหรับงานไม้ 168 ตร.ม. เปลี่ยนราวบันไดไม้ ขนาด 2x4 นิว้ 6.6 ม. เปลี่ยน
รางรับน้้าฝนสังกะสี เบอร์ 28 กว้าง 5 นิว้ 95 ม.
อาคารเรียน แบบ ป 1 พิเศษ ทาสีน้ามันส้าหรับงานไม้ 252 ตร.ม. เปลี่ยนราวบันไดไม้ ขนาด 2x4 นิว้ 6.6 ม.
บ้านพักครู เปลี่ยนหลังคาสังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่ หนา 0.20 มม. กว้าง 2.5ฟ. 452 ตร.ฟ. ตะปูตอกสังกะสี 40
กก. ทาสีน้ามัน 64 ตร.ม. โรงเรียนวัดโคกใหญ่ ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

100,000

(23365) 23365 อาคารเรียน แบบ 105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 16นิว้ x16นิว้ 130 ตร.ม. เปลี่ยนจมูกบันได pvcกส้าง
2นิว้ หนา5 มม. 54 ม.
อาคารเรียน แบบ 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 16นิว้ x16นิว้ 130 ตร.ม. เปลี่ยนจมูกบันได pvcกส้าง
2นิว้ หนา5 มม. 54 ม.โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษทั ข้าวไทยจ้ากัดสงเคราะห์ 3) ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
สระบุรี

150,000

(23366) 23366 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ ผนังไม้ส้าเร็จรูปตีทบั เกล็ดสีต่างๆ ขนาด0.8x15x400 ซม. 100 ม. ตะปูเกลียว 7 กล่อง
โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
(23367) 23367 อาคารเรียน แบบ017 ผนังไม้ส้าเร็จรูปตีทบั เกล็ดสีต่างๆ 80 ตร.ม. ไม้ยางขนาด 1. 5x3 นิว้ 5 ลบ.ฟ. เปลี่ยนฝ้า
กระเบือ้ งซิเมนต์เส้นใย แผ่นเรียบ หนา 4 มม. 50 ตร.ม. ทาสีน้าอะครีริค 54 ตร.ม.โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง ต.
หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

100,000

(23368) 23368 อาคารเรียน แบบ สปช 017 ทาสีน้ามันส้าหรับงานไม้ 965 ตร.ม. ทสีฝ้าเพดาน ภายในสีน้าอะครีริค 100 ตร.ม.
เปลี่ยนบานประตูไม้เนือ้ แข็ง ขนาด 0.90x2.00 ม. 6 บาน ประคูเหล็กดัด ขนาด 1x2นิว้ ขนาด 0.90x2.00 ม. 6
บาน หน้าต่างไม้เนือ้ แข็ง ขนาด 0.45x1.10 ม. 28 บาน โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) ต.หนองโดน
อ.หนองโดน จ.สระบุรี

150,000

100,000
150,000

100,000
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รายการ
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(23369) 23369 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ ทาสีน้ามัน 750 ตร.ม. ทายูรีเทนเคลือบแข็งพืน้ ผิวอาคาร 325 ตร,ม.โรงเรียนวัดส้มป่อย
ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
(23370) 23370 อาคารเรียน แบบ418/26 ฝ้ายิบซั่มฉาบเรียบรอยต่อ 9 มม. คร่าวไม้เนือ้ แข็ง 20 ตร.ม. ทาสีฝ้า สีน้าอะครีริค 65
ตร.ม. เปลี่ยนกระเบือ้ งสอนคู่สีต่างๆ 10 แผ่น ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 8นิว้ x8นิว้ 60 ตร.ม. อาคารเรียน
แบบ 2/28 ฝ้ายิบซั่มฉาบเรียบรอยต่อ 9 มม. คร่าวไม้เนือ้ แข็ง 19.5 ตร.ม. ทาสีฝ้า สีน้าอะครีริค 64 ตร.ม เปลี่ยน
กระเบือ้ งสอนคู่สีต่างๆ 10 แผ่น เปลี่ยนประตูเหล็กยืด 1 ชุด อาคารห้องสมุด ฝ้ายิบซั่มฉาบเรียบรอยต่อ 9 มม.
คร่าวไม้เนือ้ แข็ง 15 ตร.ม. เปลี่ยนรางน้้าสแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 6 นิว้ 30 ม. ท่อรับน้้าฝน สแตนเลส หนา
0.5 มม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิว้ 10 ม. อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 8นิว้ x8นิว้ ห้อง
ด้านข้างเวที c]tพืน้ ด้านข้างอาคาร 120 ตร.ม. ฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม. คร่าวไม้เนือ้ แข็งด้านเดียว 16 ตร.ม.
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

100,000

(23371) 23371 อาคารเรียน แบบ 105/29 ทาสีหอ้ งเรียน สีน้าอะครีริด 1,600 ตร.ม. อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 205/26
เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง 200 แผ่นโรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี

150,000

(23372) 23372 อาคารเรียน แบบ 017 เปลี่ยนผนังห้องคอมพิวเตอร์ ผนังไม้อัดยาง หนา 4 มม. คร่าวไม้เนือ้ แข็งด้านเดียว 104
ตร.ม. ทาสีน้ามัน(รวมรองพืน้ ป้องกันเชื้อรา) 101 ตร.ม. เปลี่ยนหน้าต่างไม้เนือ้ แข็งขนาด 4.5x1.10 ม. 8 บาน
โรงเรียนธารเกษม ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

100,000

(23373) 23373 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ เปลี่ยนผนังห้องคอมพิวเตอร์ ผนังไม้อัดยาง หนา 4 มม. คร่าวไม้เนือ้ แข็งด้านเดียว 104
ตร.ม. ทาสีน้ามัน(รวมรองพืน้ ป้องกันเชื้อรา) 101 ตร.ม. เปลี่ยนหน้าต่างไม้เนือ้ แข็งขนาด 4.5x1.10 ม. 8 บาน
โรงเรียนวัดนายาว(ส้านักงานสลากินแบ่งสงเคราะห์ 411) ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

100,000

(23374) 23374 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 และอาคารแบบอื่นๆ ทาสีน้ามัน 1,158 ตร.ม.โรงเรียนวัดหนองสีดา ต.หนองสีดา
อ.หนองแซง จ.สระบุรี
(23375) 23375 อาคารเรียน แบบ 105/29 กั้นผนังห้องเรียน 4 ห้อง กระจกหนา 8 มม. 1,010 ตร.ม. กรอบอลูมิเนียมสีชา 176
ตร.ม. แผ่นลูกฟูกอลูมิเนียมสีชา 24 แผ่น ทาสีน้าอะคริริค 100% 50 ตร.ม.โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) ต.
พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

100,000

(23376) 23376 อาคารเรียน แบบ สปช 108/29 กั้นห้องเรียน 4 ห้อง แผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 4 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. 84 ตร.
ม. คร่าวเหล็กสังกะสี สองด้าน ทาสีน้าพาสติกภายใน 216ตร.ม. ภายนอก 342 ตร.ม.โรงเรียนวัดหนองนางปุย๋ ต.
โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

100,000

(23377) 23377 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข ทาสีอาคารไม้ 630 ตร.ม. ทาสีหอ้ งอนุบาล สีอะครีริค 110 ตร.ม. เปลี่ยนฝ้าเพดานยิบ
ซั่มบอร์ด คร่าวโลหะ 54 ตร.ม.โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
(23378) 23378 อาคารเรียน แบบ 008 เปลี่ยนผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่น 8 มม. คร่าวไม้เนือ้ แข็ง 140 ตร.ม.โรงเรียน
อนุบาลวัดพระพุทธบาท ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
(23379) 23379 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข/2514 อาคารเรียน แบบ 007/2520 ทาสีน้ามัน 850 ตร.ม.โรงเรียนวัดหนองกีบม้า ต.
หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี
(23380) 23380 อาคารเรียน แบบ กรมสามัญ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาลอนคู่ ขนาด 0.5x1.2 ม. หนา 5 มม. (สี) 2,910 แผ่น สลัก
เกลียว 5,820 ตัว ครอบกระเบือ้ ง 236 แผ่น ครอบตะเฆ่รางคู่ 220 แผ่น รางน้้าสังกะสี 24 ม.โรงเรียนอนุบาล
สระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

100,000

(23381) 23381 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข กั้นห้องกระจกสีชา 570 ตร.ฟง กรอบบานอลูมิเนียม 183 ม. กุญแจ 3 ชุด ลูกล้อเลื่อน
บานเดี่ยว 3 ชุด ลูกล้อเลื่อนบานคู่ 5 ชุดโรงเรียนบ้านซับครก ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
(23382) 23382 อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ทาสีน้าพาสติก ภายใน 1,370 ตร.ม. ส้วม แบบ สปช 603/29 ทาสีน้าพาสติก
ภายในภายนอก 100 ตร.ม. ทาสีน้าพลาสติกภายนอก 265 ตร.ม.โรงเรียนวัดบ้านกล้วย ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี
จ.สระบุรี
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(23383) 23383 ปรับปรุงสนาม ปรับพืน้ ดินลูกรัง 57 ลบ.ม. เทพืน้ คอนกรีต หยาบ 27 ลบ.ม. ตะแกรงเหล็ก 380 ตร.ม.โรงเรียน
บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 ต.ผึ่งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
(23384) 23384 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข 2 หลัง เปลี่ยนฝ้าเพดานกระเบือ้ งแผ่นเรียบ หนา 4 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี 324
ตร.ม.โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ ต.โคกสะอาด อ.หนองแซง จ.สระบุรี
(23385) 23385 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนฝ้ายิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวเหล้กชุบสังกะสี 120 ตร.ม. ประตูกระจกอลูมิเนียม
บานสวิง 2 ชุด กระจกช่องแสง อลูมิเนีบม 2 ชุด ทาสีภายใน 120 ตร.ม. หน้าต่างกระจกบานเลื่อน 3 ชุด
โรงเรียนบ้านหนองจาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

100,000

(23386) 23386 อาคารเรียน แบบสร้างเอง ทาสีน้าอะครีริคภายนอก 325 ตร.ม. สีน้ามันทาเหล็ก 57 ตร.ม.โรงเรียนวัดบ้านใหม่
ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี
(23387) 23387 อาคารเรียน แบบกรมสามัญ ทาสีมัน 820 ตร.ม.โรงเรียนพระพุทธบาท ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
(23388) 23388 อาคารเรียน แบบ ป1 ข เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา 900 แผน พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว ต.พุกร่าง อ.
พระพุทธบาท จ.สระบุรี
(23389) 23389 อาคารเรียน แบบ ป1 ข ทาสีน้าอะครีริค 1,070 ตร.ม.โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

100,000

(23390) 23390 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข ทาสรน้้าอะครีริค ภายใน 352 ตร.ม.ภายนอก 252 ตร.มง. สีน้ามัน (ทากันเชื้อรา) 470
ตร.ม.โรงเรียนบ้านสันประดู่(ค้าประชานุสรณ์) ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
(23391) 23391 ปรับปรุงห้องส้วม สปช.601/26ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ 164 ตร.ม. โถส้วมแบบนัง่ ยอง มีฐาน แบบราดน้้า 11 ทีน่ งั่
อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง 11 ที่ กระจกเงาแบบติดผนิง 6 ก๊อกส้าหรับอ่างล้างหน้า 12 ที่ ทาสีผนังสีน้า
พลาสติก 175โรงเรียนอนุบาลดอนพุด (พิพฒ
ั น์ดวงราษฎร์บ้ารุง) ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

100,000

(23392) 23392 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข เปลี่ยนผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 10 มม. คร่าวไม้เนือ้ แข็งด้านเดียว
โรงเรียนวัดหนองกบ(ไทยกล้าประชานุกูล) ต.หนองกบ อ.หนองแซง จ.สระบุรี
(23393) 23393 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนประตู ขนาด 1.2*2.2 8 ขุด
เทพืน้ คอนกรีต 185 ตร.ม.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.พุค้าจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
(23394) 23394 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข หลังคาแผ่นเหล้กรีดลอน 90 ตร.ม. ทาสีน้ามัน 600 ตร.ม.โรงเรียนวัดหนองมน(ลอย
เคลือบประชานุกูล) ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
(23395) 23395 อาคารเรียน แบบ 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 12นิว้ x12นิว้ 216 ตรม.โรงเรียนบ้านซับชะอม ต.เขาวง
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
(23396) 23396 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข ทาสีน้ามันห้องเรียน 1,032 ตร.ม. อาคาเรียน แบบ 017 ทาสีน้ามันห้องเรียน 1,173
ตร.ม.โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
(23397) 23397 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข เทพืน้ คอนกรีต และปูกระเบือ้ ง 84 ตร.ม. อาคารเอนกประสงค์ ปบบ สปช.202/26 เท
พืน้ คอนกรีต 42 ตร.ม. อาคารแบบอื่น ๆ ทาสีน้า 84 ตร.ม.โรงเรียนวัดหนองคล้า(ส้านักงานสลากกินแบ่ง
สงเคราะห์ 153) ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

100,000

(23398) 23398 อาคารเรียน แบบ 017 ทาสีน้ามัน 946 ตร.ม.โรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ
จ.สระบุรี
(23399) 23399 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข เปลี่ยนหลังครกระเบือ้ งลอนคู่ ขนาด 0.5x1.20 ม. 700 แผ่น ครอบสันโค้ง 120 แผ่น
พร้อมอุปกรณ์ ไม้เชิงชายเนือ้ แข็ง 1x8 นิว้ 47 ม.โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ต.ม่วงหวาน อ.หนองแซง จ.สระบุรี

100,000

(23400) 23400 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ ทามีน้ามันภายนอกภายใน 690 ตร.ม. ซ่อมฝาผนังกระเบือ้ งแผ่นเรียบ 40 มม.โรงเรียน
วัดหนองทางบุญ ต.หนองกบ อ.หนองแซง จ.สระบุรี
(23401) 23401 อาคารเรียน สปช.2/28 ทาสีภายใน 1020 ตร.ม. ปูกระเบือ้ งขนาด 12"*12" ขนาด 112 ตร.ม.โรงเรียนชุมชนวัด
หนองโนใต้ ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

100,000

150,000
100,000

100,000
100,000
100,000

150,000

100,000
100,000
100,000
150,000
100,000

100,000

100,000

หน ้าที่ 983

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(23402) 23402 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข ผนังไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่นสูง หนา 10 มม. คร่าวไม้เนือ้ แข็ง ด้านเดียว 98 ตร.ม.
ทาสีน้ามัน 170 ตร.ม.โรงเรียนวัดหนองหัวโพ ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี
(23403) 23403 อาคารเอนกประสงค์ เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ขนาด 0.5*1.2 500 แผ่น ครอบสันโค้งกระบือ้ ง 30 แผ่น ครอบ
ตะเฆ่ 90 แผ่น อาคารเรียน สปช.105/29 ทาสีน้าอะคริริคภายใน 360 ตร.ม. ภายนอก 108 ตร.ม.โรงเรียนวัด
ตรีบญ
ุ ญาราม ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

100,000

(23404) 23404 อาคารเอนกประสงค์ พืน้ ปูกระเบือ้ ง ขนาด 12"*12" 180 ตร.ม. ฝ้าเพดานโครงคร่าวอลูมิเนียม ทีบาร์ 128 ตร.ม.
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 ต.พุค้าจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
(23405) 23405 อาคารเรียน สปช.205/26 ติดแผงลวดตาข่ายขนาด 2 นิว้ คร่าวท่อเหล็กเคลือบสังกะสี 237 ตร.ม. สปช.205/29
ติดแผงลวดตาข่ายขนาด 2 นิว้ คร่าวท่อเหล็กเคลือบสังกะสี 16 ตร.ม.โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'
ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

150,000

(23406) 23406 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 203/26 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่สี ขนาด 0.50x1.50 ม. หนา 5 มม.
1,050 แผ่น ครอบditเบือ้ งลอนคู่สี 182 แผ่น ตะปูเกลียวยึดกระเบือ้ งลอนคู่ 2,100 ตัว ทาสี 300 ตร.ม. ไม้เชิง
ชาย เนือ้ แข็ง 50 ม.โรงเรียนวัดวังเลน ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

150,000

(23407) 23407 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข ผนังไม้ยางหนา 4 มม. คร่า วไม้เนือ้ แข็ง 104 ตร.ม. ทาสีน้ามันส้าหรับงานไม้ฯ 100
ตร.ม.โรงเรียนวัดหนองจิก ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
(23408) 23408 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข พ.ศ. 2510
-ทาสีน้ามันรวมสีรองพืน้ ไม้กันเชื้อรา 600 ตารางเมตร
อาคารเรียนแบบ ป.1 ข พ.ศ. 2516
-ทาสีน้ามันรวมสีรองพืน้ ไม้กันเชื้อรา 600 ตารางเมตร
โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

100,000

(23409) 23409 อาคารเรียน แบบ 105/29 รางรับน้้าฝน 78 ม. พร้อมอุปกรณ์ ทาสีน้าอะครีริค 55 ตร.ม. สีน้ามัน 145 ตร.ม. ปู
พืน้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 12นิว้ x12นิว้ 70 ตร.ม.โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พทิ ยาคาร) ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.
สระบุรี

150,000

(23410) 23410 อาคารแบบ ป.1 ข
-ทาสีน้ามันงานไม้อาคารด้านนอก 945.60 ตารางเมตรโรงเรียนบ้านหนองบัว (ประชาสงเคราะห์) ต.หนองบัว อ.
บ้านหมอ จ.สระบุรี

100,000

(23411) 23411 อาคารเรียน แบบ 105/29 ทาสีน้าอะครีริค 1,200 ตร.ม.โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา) ต.ท่าช้าง อ.
เสาไห้ จ.สระบุรี
(23412) 23412 อาคารเรียน แบบ 105/29 วง ทาสีน้าอะครีริค 186.96 ตร.ม. ทาสีโต๊ะ-เก้าอี้ 145 ตร.ม. ทาสีน้ามัน 200 ตร.
ม. ทาสีรั้ว วง สีน้าอะครีริค 360 ตร.ม. โรงอาหาร วง ทาสีน้าอะครีริค 200 ตร.ม.โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์
ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

100,000

(23413) 23413 อาคาร สปช.105/29 เปลี่ยนประตูกระจก 4 บาน ทาสีน้าอะคริลิค 450 ตร.ม. ห้องน้้า เปลี่ยนประตู PVC 5
บาน ทาสีน้าพลาสติก โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
(23414) 23414 อาคารเรียนแบบกรมสามัญ 017
-กระเบือ่ งหลังคาลอนคู่ขนาด 0.50X1.20 หนา 5 มม.
1100 แผ่น
-ครอบสันโค้งกระเบือ้ งลอนคู่ 120 แผ่น
อาคารเรียนแบบ ป.1 ข
-สีน้ามันส้าหรับงานไม้รวมสีรองพืน้ 2 ครั้ง 480 ตารางเมตรโรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 ต.บางโขมด
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

150,000

100,000

200,000

150,000

150,000

150,000

หน ้าที่ 984

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(23415) 23415 อาคารเรียน แบบ ป พิเศษ ผนังไม้ตีซ้อนเกล็ด ด้านเดียว 101 ตร.ม.โรงเรียนวัดหัวถนน ต.บ้านโปร่ง อ.หนองโดน
จ.สระบุรี
(23416) 23416 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข /2514 ทาสีผนัง สีน้ามันรวมสีรองพืน้ 150 ตร.ม. อาคารเรียน แบบ ป 1 ข/2521 ทาสี
ผนัง สีน้ามันรวมสีรองพืน้ 345 ตร.ม.โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) ต.หนองโดน อ.หนองโดน
จ.สระบุรี

100,000

(23417) 23417 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทาสีน้า อครีลิคภายนอก 480 ตร.ม. สีน้า ภายใน 1100 ตร.ม. สีน้ามัน 320 ตร.
ม.โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
(23418) 23418 อาคาตเรียน แบบสร้างเอง เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่สีขนาด 0.50x1.50 ม. หนา 5 มม. 240 แผ่น ครอบ
ตะเฆ่กระเบือ้ งลอนคู่สี 35 แผ่น ตะปู้เกลียวยึดกระเบือ้ งลอนคู่ 260 ตัว ทาสีน้าอะครีลีค 100% มอก 272-2549
50 ตร.ม. โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี

150,000

(23419) 23419 อาคารเอนกประสงค์ ติดตั้งหน้าต่างกระจก กระจกแผ่นใสหน้า 5 มม. 759 ตร.ม. วงกบอลูมิเนียม ขนาด 2 " *4"
117เมตร กรอบนอกอลูมิเนียม ขนาด 223 เมตร กุญแจล๊อกบานเลื่อนหน้าต่างอลูมิเนีม 9 ชุด ลูกล้อเลื่อนบาน
เดี่ยว 44 ชุด สีน้าอิครีลิค 150 ตร.ม.โรงเรียนวัดมงคล ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

150,000

(23420) 23420 อาคารเรียน แบบ 105/29/2541 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 12นิว้ x1/นิว้ 162 ตรม. อาคารเรียน แบบ
105/29 /2542 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 12นิว้ x1/นิว้ 162 ตรม.โรงเรียนบ้านธารทองแดง ต.พุค้าจาน อ.
พระพุทธบาท จ.สระบุรี

150,000

(23421) 23421 อาคารเรียน แบบ 004/28 ครอบจั่วและรางน้้าฝน 30 แผ่น ซ่อมฝ้า 4 แผ่น ฝาผนังไม้ 100 แผ่น ตะแกรงช่องลม
ชั้นบน 45 แผ่น เปลี่ยนพืน้ ไม้เนือ้ แข็ง 5 แผ่น ทาสีผนังปูน 180 ตร.ม.โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ ต.พระ
พุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

100,000

(23422) 23422 ส้วน สปช.601/2526 เปลี่ยนโถส้วมแบบนัง่ ยอง มีฐานพร้อมหม้อน้้า 4 ชุด อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง 1 ชุด
กระจกเงาแบบติดผนัง 1 ที่ พืน้ กระเบือ้ งเคลือบปูพนื้ ขนาด 12 * 12 12 ตร.ม. ผนัง ขนาด 12 * 12 16 ตร.ม.
กระเบือ้ งลอนคู่สี ขนาด 0.5*1.2 หนา 0.5 ม. 3 4 แผ่น 0.5*1.5 หนา 0.5 34 แผ่น ครอบตะเฆ่กระเบือ้ งบลอน
คู่สี 17 แผ่น สัน้าอครีลิค 2 กระป๋อง โรงเรียนวัดบ้านยาง ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

100,000

(23423) 23423 ปรับปรุงห้องน้้า ภายใน อาคารเรียน ก่อผนังหนา 9 ซม. 62 ตร.ม. ผนังก่อบล๊อกแก้วสีชา 3.2 ตร.ม. ผนัง
กระเบือ้ ง ประตู PVC 4 ชุด ปูพนื้ กระเบือ้ ง โถส้วม แบบนัง่ ราบ ราดน้้า อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาเตอร์ โถปัสสาวะ
ชาย ฝักบัวอาบน้้า ทีใ่ สกระดาษช้าร ก๊อกน้้า สายฉีดช้าระ กระจกเงา ถังบ้าบัดน้้าปฏิกูล โรงเรียนวัดโนนสภาราม
(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

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.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
(23425) 23425 อาคารเรียน แบบ สปช 2/28 (อาคารสีม่วง) ปูพนื้ กระเบือ้ งเซรามิค ขนาด 12นิว้ x12นิว้ ห้องชั้น ป.2/1 56 ตรม
อาคารเรียน แบบ สปช 2/28 (อาคารสีม่วง) ปูพนื้ กระเบือ้ งเซรามิค ขนาด 12นิว้ x12นิว้ ห้องชั้น ป.2/2 56
ตรม. อาคารเรียน แบบ สปช 2/28 (อาคารสีส้ม) ปูพนื้ กระเบือ้ งเซรามิค ขนาด 12นิว้ x12นิว้ ห้องชั้น ป.1/1 56
ตรม. อาคารเรียน แบบ สปช 2/28 (อาคารสีส้ม) ปูพนื้ กระเบือ้ งเซรามิค ขนาด 12นิว้ x12นิว้ ห้องชั้น ม.3/1
56 ตรม. อาคารเรียน แบบ สปช 2/28 (อาคารสีส้ม) ปูพนื้ กระเบือ้ งเซรามิค ขนาด 12นิว้ x12นิว้ ห้องชั้น ม.3
(ห้องสมาช์บอร์ด) 56 ตรม. อาคารเรียน แบบ สปช 2/28 (อาคารสีส้ม) ปูพนื้ กระเบือ้ งเซรามิค ขนาด 12นิว้ x12
นิว้ ห้องชั้น ม.3/2 56 ตรม. โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษทั ข้าวไทยจ้ากัดสงเคราะห์2) ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง
สระบุรี จ.สระบุรี

150,000

(23426) 23426 อาคารเรียน ทาสีน้าอะครีลิก ภายใน 500 ตร.ม. ภายนอก 500 ตร.ม. สีน้ามัน 217 ตร.ม.โรงเรียนวัดหนองพัน
เรือ(ส้านักงานสลากกินแบ่งสมทบ 167) ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

100,000

100,000

150,000

200,000

หน ้าที่ 985

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(23427) 23427 อาคารอเนกประสงค์ กระเบือ้ งลอนคู่ 120 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ ไม้แปร 75 ตัว ไม้เชิงชาย ไม้เนือ้ แข็ง 60 ม. ไม้
อัดซีเมนต์ 120 แผ่น ประตูไม้เนือ้ แข็ง 12 บานโรงเรียนชุมชนบ้านตลาดน้อย(ประชานุกูล) ต.ตลาดน้อย อ.บ้าน
หมอ จ.สระบุรี

100,000

(23428) 23428 อาคานเรียน แบบ 017/2512 เปลี่ยนฝ้าเพดาน แผ่นเรียบ 4 มม. 250 แผ่น ไม้มอบ 50 ตัว ทาสี เปลี่ยน ประตู
2 บาน หน้าต่าง 9 บาน โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
(23429) 23429 อาคารเรียน แบบ 512 ฝ้ากระเบือ้ งแผ่นเรียบ 288 ตร.ม. ทาสีฝ้า 288 ตร.ม.โรงเรียนวัดบ้าเพ็ญพรต(ประมาณ
ราษฎร์วิทยาฯ) ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
(23430) 23430 อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ทาสีอะคริริค ภายนอก1300 ตร.ม. ภายใน 600 ตร.ม.โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบลู
สงเคราะห์) ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
(23431) 23431 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ เปลี่ยนฝ้ายิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. คร่าว เหล็กชุบสังกะสี ขนาด 6x2.4 ม. 90 ตร.ม.
ผนังไม้อัดยาง ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 4 มม. คร่าวไม้เนือ้ แข็ง 19.94 ตร.ม.โรงเรียนวัดหนองบัว ต.ตลิ่งชัน อ.
เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

100,000

(23432) 23432 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข ทายูรีเทนเคลือบแข็งพืน้ อาคาร 400 ตร.ม. ทาสีน้ามัน 500 ตร.ม. อาคารห้องสมุด
กระเบือ้ งลอนคู่สี ขนาด 0.5x1.20 ม. 631 แผ่น ครอบกระเบือ้ งลอนคู่สี 41 ตะปูเกลียว 800 ตัวโรงเรียนวัดม่วง
น้อย ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

150,000

(23433) 23433 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข ทาสีน้ามัน 500 ตร.ม. ฝ้ายิบซั่มบอร์ ขนาด 9 มม. ฉาบเรียบ คร่าวเหล็กชุบสังกะสี 80
ตร.ม. ทาสีภายใน 80 ตร.ม. หน้าต่างกระจกบานเลื่อน ขนาด 110x370 ซม. 3 ชุดโรงเรียนวัดหนองหว้า ต.พุแค
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

100,000

(23434) 23434 อาคารเรียน แบบ 017 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 16นิว้ x16นิว้ 251 ตรม. อาคารเรียน แบบ สปช 2/28 (แา
คารเฉลิมพระเกียรติฯ) ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 16นิว้ x16นิว้ 151 ตรม. ปูกระเบือ้ งเคลือบพืน้ บันได ขนาด
8นิว้ x8นิว้ 10 ตรม.โรงเรียนท้ายพิกุล(ส้านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.
สระบุรี

150,000

(23435) 23435 อาคารเรียน แบบ ปพิเศษมาลากุล ทาสีน้ามันส้าหรับไม้ 300 ตร.ม. ทาสีน้าอะครีริค 100% (กึ่งเงา) 72 ตร.ม.
ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 12นิว้ x12นิว้ 115 ตรม.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบลู สงเคราะห์ 2)
ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

100,000

(23436) 23436 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ขนาด 16นิว้ x16นิว้ 180 ตร.ม. หน้าอาคารเรียน ทาสีภายใน
ห้องเรียนส้าหรับงานไม้ 648 ตร.ม.โรงเรียนวัดถนนเหล็ก ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
(23437) 23437 เทพืน้ หน้าอาคารเรียน คอนกรีตผสมเสร็จ 180 กกซ/ตร.ม./140 กก./ตร.ม. 30 ตร.ม. ตะแกรงเหล็กส้าเร็จรูป
ขนาด 6 มม. 30 ตร.ม.โรงเรียนบ้านเขาพลัด ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
(23438) 23438 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข กั้นผนังห้องเรียน ไม้อัดสัก หนา 6 มม. คร่างเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน 46 ตร.ม. ทาสี
ภายใน 240 ตร.ม.โรงเรียนวัดช้าง ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
(23439) 23439 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข ปูพนื้ กระเบือ้ งซีเมนต์ส้าเร็จรูป ขนาด 40x40 ซม. 196 ตรม. ทาน้้ายาเคลือบเงาไม้ ยูรี
เทน 74 ตร.ม.โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
(23440) 23440 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดทุง่ สาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

100,000

(23441) 23441 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
(23442) 23442 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดเขาดิน ต.เขาดิน อ.หนองแซง จ.สระบุรี
(23443) 23443 อาคารเรียน อาคารประกอบ(ห้องสมุด) ทาสี/ ส้วม เปลี่ยนประตูโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ต.หนองจรเข้ อ.หนอง
แค จ.สระบุรี
(23444) 23444 อาคารอนุบาล/ ห้องสื่อและอุปกรณ์ ปูพนื้ เปลี่ยนประตู ปรับปรุงลาน BBLโรงเรียนวัดหนองปลาหมอ ต.หนอง
ปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี

100,000
100,000
150,000

100,000
200,000
150,000

100,000
100,000
200,000
100,000

150,000

หน ้าที่ 986

หน่วย : บาท

รายการ
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(23445) 23445 ห้องดนตรี/ ศูนย์การเรียนรู้ ทาสี, อาคารเรียน/ อาคารอเนกประสงค์/ บ้านพักครู เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 68(วัดเหวลาด) ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
(23446) 23446 ห้องคอมพิวเตอร์ ทาสี โรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดวังยาง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
(23447) 23447 อาคารเรียน เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนวัดช้าผักแพว ต.ช้าผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
(23448) 23448 อาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านโป่งไทร ต.ล้าสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
(23449) 23449 อาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา ประตู ทาสีโรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.
สระบุรี
(23450) 23450 อาคารเรียน เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส ต.บ้านล้า อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
(23451) 23451 อาคารเรียน เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหนองโป่ง ต.ล้าพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
(23452) 23452 อาคารเรียน เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนวัดคลองห้า ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี
(23453) 23453 อาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา ทาสีโรงเรียนวัดบ้านจาน ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี
(23454) 23454 อาคารเรียน เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนวัดหนองโรง ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี
(23455) 23455 อาคารเรียน เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านซับดินด้า ต.ล้าสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
(23456) 23456 อาคารเรียน เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนวัดบ้านลาด ต.ห้วยขมิน้ อ.หนองแค จ.สระบุรี
(23457) 23457 อาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา ติดตั้งกันสาดโรงเรียนบ้านหัวถนน ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
(23458) 23458 อาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา ประตู โรงเรียนวัดสร้างบุญ ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
(23459) 23459 อาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน ผนังโรงเรียนวัดขอนหอม ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
(23460) 23460 อาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา ทาสีโรงเรียนวัดบ้านล้า(บ้านล้าวิทยาคาร) ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
(23461) 23461 อาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา เชิงชายโรงเรียนวัดคลองใหม่ ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
(23462) 23462 อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ผนัง ทาสีโรงเรียนวัดหนองครก ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี
(23463) 23463 อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดหนองน้้าเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
(23464) 23464 อาคารเรียน ฝ้าเพดาน ผนัง ประตู -หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดหนองไทร ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
(23465) 23465 อาคารเรียน เปลี่ยนประตู-หน้าต่างโรงเรียนอนุบาลวิหารแดง ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
(23466) 23466 อาคารเรียน เปลี่ยนอุปกรณ์ประตู ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งบริเวณหน้าอาคารโรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชา
นุสรณ์) ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี
(23467) 23467 อาคารเรียน เปลี่ยนหน้าต่าง บ้านพักครู หลังที่ 1 และ 2 เปลี่ยนเสา หลังคา ผนัง คาน บันไดโรงเรียนบ้านซับ
สนุน่ ต.ซับสนุน่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
(23468) 23468 อาคารเรียน เปลี่ยนประตู-หน้าต่างโรงเรียนวัดท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
(23469) 23469 อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
(23470) 23470 อาคารเรียน เปลี่ยนหน้าต่าง โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
(23471) 23471 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคา ประตู-หน้าต่าง พืน้ ทาสีโรงเรียนวัดโคกกรุง ต.ช้าผักแพว อ.แก่งคอย จ.
สระบุรี
(23472) 23472 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคา กั้นห้องกระจกลูมิเนียมโรงเรียนวัดป่าไผ่ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
(23473) 23473 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนฝ้าเพดาน เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี ต.ซับสนุน่ อ.มวกเหล็ก จ.
สระบุรี
(23474) 23474 อาคารเรียน เปลี่ยนประตู ปูพนื้ ทาสี ส้วม เปลี่ยนหลังคา ประตู โรงเรียนบ้านหลังเขา ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี
(23475) 23475 อาคารเรียน เปลี่ยนหน้าต่าง อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ โรงเรียนวัดบ้านหมาก ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
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(23476) 23476 อาคารเรียน เปลี่ยนหลังโรงเรียนบ้านป่าวังกวาง ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
(23477) 23477 อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหนองผักบุง้ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
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รายการ
(23478) 23478 อาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา ปรับปรุงส้วมโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.
สระบุรี
(23479) 23479 อาคารเรียน เปลี่ยนประตูพร้อมอุปกรณ์ ทาสีโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
(23480) 23480 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองมะค่า ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
(23481) 23481 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดมวกเหล็กใน ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
(23482) 23482 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
(23483) 23483 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี
(23484) 23484 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดสองคอนกลาง ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
(23485) 23485 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
(23486) 23486 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
(23487) 23487 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
(23488) 23488 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าพลู ต.ล้าสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
(23489) 23489 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านล้าสมพุง ต.ล้าสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
(23490) 23490 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดบ้านดอน ต.บ้านล้า อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
(23491) 23491 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านช่อง ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
(23492) 23492 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ ต.ล้าพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
(23493) 23493 โรงอาหาร เทพืน้ ก่อผนัง เปลี่ยนประตู-หน้าต่าง
โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
(23494) 23494 อาคารเรียน เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนวัดค้าพราน ต.ค้าพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
(23495) 23495 อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดปากน้้า ต.ค้าพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
(23496) 23496 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว ต.ล้าพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
(23497) 23497 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด ต .วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
(23498) 23498 อาคารเรียน เปลี่ยนผนัง ประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ต.ล้าพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.
สระบุรี
(23499) 23499 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี โรงเรียนบ้านเขานมนาง ต.ล้าพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
(23500) 23500 ซ่อมส้วมแบบอนามัย 2 หลัง ซ่อมอาคารเรียนวันครูโรงเรียนวัดล้าบัว ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี
(23501) 23501 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
(23502) 23502 อาคารเรียน อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ ทาสีโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.
สระบุรี
(23503) 23503 อาคารอเนกประสงค์ ก่อผนังอาคารโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ต.ล้าพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
(23504) 23504 อาคารเรียน เปลี่ยนกระจก รางน้้า บ้านพักครู พืน้ ผนัง ประตู -หน้าต่าง บันได สุขภัณฑ์ โรงเรียนบ้านโป่งตะขบ
ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
(23505) 23505 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
(23506) 23506 ปรับปรุงสนามหลังอาคารเพชรรัตน์โรงเรียนหินกอง(พิบลู อนุสรณ์ ) ต.ห้วยขมิน้ อ.หนองแค จ.สระบุรี
(23507) 23507 อาคารเรียน ทาสี บ้านพักครู เปลี่ยนหลังคา ประตู หน้าต่างทาสีโรงเรียนอนุบาลทับกวาง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี
(23508) 23508 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี
(23509) 23509 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
(23510) 23510 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี
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รายการ
(23511)
(23512)
(23513)
(23514)
(23515)
(23516)
(23517)

จานวนเงิน

23511 อาคารเรียน เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
23512 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดท่ามะปราง ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
23513 ส้วม เปลี่ยนประตู สุขภัณฑ์ ทาสีรั้วโรงเรียนโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
23514 อาคารเรียนเปลี่ยนหลังคา ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคลองห้า (ราษฎร์บ้ารุง) ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี
23515 โรงอาหาร เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
23516 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดนาบุญ ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
23517 ส้วม เทพืน้ คอนกรีต หลังคา ผนัง ปูพนื้ ประตู โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี
(23518) 23518 อาคารเรียน ทาสีอาคาร ทาสีรั้ว ปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนวัดบ้ารุงธรรม ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
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23519 ปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
23520 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนวัดเตาปูน ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
23521 ส้วม เปลี่ยนประตู สุขภัณฑ์โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี
23522 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดหนองตาบุญ ต.บ้านล้า อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
23523 ส้วม เปลี่ยนหลังคา ปรับพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี เปลี่ยนสุขภัณฑ์ โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง ต.ห้วยขมิน้ อ.หนอง
แค จ.สระบุรี
23524 อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าหลังคา ทาสีโรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทศิ ) ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
23525 อาคารเรียน อาคารเอนกประสงค์ ทาสีโรงเรียนบ้านซับบอน ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
23526 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน ต.ล้าพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
23527 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองจิก (บริษทั ข้าวไทยจ้ากัดสงเคราะห์1 ต.ห้วยขมิน้ อ.หนองแค จ.
สระบุรี
23528 อาคารเอนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
23529 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี
23530 ส้วม เปลี่ยนหลังคา พืน้ ผนัง ประตู สุขภัณฑ์ ทาสี โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.
สระบุรี
23531 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหินซ้อน ต. อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
23532 อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
23533 อาคารเรียนเทพืน้ คอนกรีต ทาสีโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ (สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี

(23534) 23534 ปรับปรุงพืน้ ผิวจราจรโรงเรียนสพป.สระบุรี เขต 2 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
(23535) 23535 อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร) ต.บ้านธาตุ อ.แก่ง
คอย จ.สระบุรี
(23536) 23536 ปรับปรุงลานกิจกรรม ค.ส.ล.โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ)์ ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี
(23537) 23537 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี
(23538) 23538 ซ่อมแซมหลังคาสนามเด็กเล็ก ทาสีโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส ต.ช้าผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
(23539) 23539 ลานคอนกรีตโรงเรียนบ้านซับกระดาน ต.ซับสนุน่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
(23540) 23540 อาคารเรียนแบบวันครู ทาสีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.ไผ่ต่้า อ.หนองแค จ.สระบุรี
(23541) 23541 อาคารเรียน ผนัง ประตู โครงคร่าวท่อเหล็กเคลือบสังกะสีโรงเรียนวัดบ่อโศรก ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
(23542) 23542 ปูพนื้ กระเบือ้ งหน้าอาคารเรียนโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี
(23543) 23543 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนบ้านใหม่ทงุ่ ดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี
(23544) 23544 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
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(23545) 23545 อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ? ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
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23546 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคา ปรับพืน้ ถนนโรงเรียนวัดบุรีการาม ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
23547 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี
23548 ปูพนื้ ทางเดินหน้าอาคารโรงเรียนวัดหนองอ่างทอง ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี
23549 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านปึกส้าโรง ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
23550 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
23551 เทพืน้ ซีเมนต์ปพู นื้ กระเบือ้ งซ่อมแซมทางเดินเท้า
โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
(23552) 23552 อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านผังสามัคคี ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
(23553) 23553 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนวัดบ้านดง ต.ช้าผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
(23554) 23554 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดเจริญธรรม ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
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(23555) 23555 บ้านพักครูหลังที่ 1และ 2 เปลี่ยนหลังคาฝ้าเพดาน ประตูโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก ต.หนองย่างเสือ อ.
มวกเหล็ก จ.สระบุรี
(23556) 23556 อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี
(23557) 23557 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนวัดห้วยขมิน้ ต.ห้วยขมิน้ อ.หนองแค จ.สระบุรี
(23558) 23558 อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดโคกกลาง ต.โพนทอง อ.หนองแค จ.สระบุรี
(23559) 23559 บ้านพักครูแบบองค์การเปลี่ยนหลังคาฝ้าเพดาน ผนัง หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง ต.หนองโรง อ.
หนองแค จ.สระบุรี
(23560) 23560 อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดหนองจิก (บุญมีประชานุกูล) ต.หนองจิก อ.หนองแค
จ.สระบุรี
(23561) 23561 ท้ารั้วโรงเรียนวัดหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี
(23562) 23562 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
(23563) 23563 บ้านพักครูเปลี่ยนหลังคา พืน้ ผนัง ประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดบึงไม้ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
(23564) 23564 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนวัดหนองผักชี ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี
(23565) 23565 อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บ้ารุง) ต.คลองเรือ อ.
วิหารแดง จ.สระบุรี
(23566) 23566 อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
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(23567) 23567 บ้านพักครูแบบกรมสามัญ เปลี่ยนหลังคา ผนังโรงเรียนบ้านคลองไทร ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
(23568) 23568 อาคารเรียนอาคารเอนกประสงค์ ส้วม ทาสีโรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
(23569) 23569 อาคารเรียนอารคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านล้าพญากลาง ต.ล้าพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
(23570) 23570 อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.
สระบุรี
(23571) 23571 อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) ต.บ้านล้า อ.วิหาร
แดง จ.สระบุรี
(23572) 23572 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนวัดโป่งมงคล ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
(23573) 23573 รั้วโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ต.หนองไข่น้า อ.หนองแค จ.สระบุรี
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(23574) 23574 อาคารเรียนอารคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านซับพริก ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
(23575) 23575 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนวัดบ้านไผ่ ต.หนองจิก อ.หนองแค จ.สระบุรี
(23576) 23576 รั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านบางกง ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
(23577) 23577 รั้วโรงเรียนโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
(23578) 23578 อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ปรับสภาพแวดล้อมโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ต.ซับสนุน่ อ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี
(23579) 23579 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนอนุบาลวังม่วง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
(23580) 23580 รั้วโรงเรียน เทคาน ซ่อมเสา ก่อผนังโรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
(23581) 23581 รั้ว เทคาน ซ่อมเสา ก่อผนังโรงเรียนวัดโพนทอง ต.โพนทอง อ.หนองแค จ.สระบุรี
(23582) 23582 เทพืน้ คอนกรีต หลังอาคารเรียนโรงเรียนวัดถ้า้ เต่า ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
(23583) 23583 อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ปรับสภาพแวดล้อมโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า ต.ชะอม อ.แก่ง
คอย จ.สระบุรี
(23584) 23584 อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ปรับสภาพแวดล้อมโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต .ตาลเดี่ยว อ.แก่ง
คอย จ.สระบุรี
(23585) 23585 งานมุงหลังคาโรงเรียนบ้านเก่า ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บรุ ี
(23586) 23586 งานพืน้ ศูนย์การเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ ต.โพกรวม อ.เมืองสิงห์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
(23587) 23587 งานมุงหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนวัดจักรสีห์ ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
(23588) 23588 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดศรีสาคร ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
(23589) 23589 งานฝ้าเพดาน ก่ออิฐ ทาสี งานพืน้ โรงเรียนวัดตึกราชา ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
(23590) 23590 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดศรัทธาภิรม ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
(23591) 23591 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดกระดังงา ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
(23592) 23592 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดประโชติการาม ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
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(23593) 23593 งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บ้ารุง ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
(23594) 23594 งานพืน้ อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลสิงห์บรุ ี ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
(23595) 23595 งานฝาผนัง งานพืน้ งานห้องน้้าห้องส้วม งานทาสีโรงเรียนวัดพรหมสาคร ต .บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี

150,000
200,000
200,000

(23596)
(23597)
(23598)
(23599)
(23600)
(23601)
(23602)
(23603)
(23604)
(23605)
(23606)
(23607)

150,000
150,000
100,000
100,000
200,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
102,000

23596 งานพืน้ อาคารเรียนโรงเรียนวัดข่อย ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
23597 ปรับปรุงห้องสมุด งานพืน้ งานประตูโรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บรุ ี ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
23598 งานฝ้าอาคารเรียนโรงเรียนวัดขุนสงฆ์ ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
23599 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนค่ายบางระจัน ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
23600 งานพืน้ งานทาสีอาคารเรียน งานหลังคาบ้านพักครูโรงเรียนวัดโบสถ์ ต.อินทร์บรุ ี อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
23601 งานฝ้า งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดประดับ ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
23602 งานฝาผนัง งานประตูอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
23603 งานทาสี อาคารเรียนโรงเรียนวัดตะโกรวม ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
23604 ปรับปรุบซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดประศุก ต.ประศุก อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
23605 เปลี่ยนเสา งานท่อระบายน้้า อาคารเรียนโรงเรียนวัดวังกะจับ ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
23606 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดบ้านกลับ ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
23607 งานฝ้า งานฝาผนัง งานทาสี อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลอินทร์บรุ ี (วัดโพธิ์ศรี) ต.อินทร์บรุ ี อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี

100,000
150,000
100,000
150,000
200,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
99,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 991

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(23608) 23608 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุม่ ) ต.หนองกระทุม่ อ.
ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
(23609) 23609 งานตะแกรงกันนก งานประตูโรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
(23610) 23610 งานพืน้ อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
(23611) 23611 งานทาสี อาคารเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
(23612) 23612 งานพืน้ งานมุงหลังคาโรงเรียนวัดสาธุการาม ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
(23613) 23613 ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนวัดยาง ต.ทับยา อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
(23614) 23614 งานฝ้าอาคารเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
(23615) 23615 งานพืน้ ไม้อาคารเรียนโรงเรียนชุมชนวัดม่วง ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
(23616) 23616 งานประตู งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ ต.โพสงัโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
(23617) 23617 งานมุงหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนวัดถอนสมอ ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บรุ ี
(23618) 23618 งานพืน้ งานประตูโรงเรียนวัดการ้อง ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
(23619) 23619 งานพืน้ โรงเรียนวัดโบสถ์ ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บรุ ี
(23620) 23620 งานพืน้ โรงเรียนวัดหนองสุ่ม ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
(23621) 23621 งานทาสี งานพืน้ อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลท่าช้าง ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บรุ ี
(23622) 23622 งานพืน้ โรงเรียนวัดโสภา ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บรุ ี
(23623) 23623 งานหลังคา อาคารเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคูเมือง ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
(23624) 23624 งานทาสี อาคารเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บรุ ี
(23625) 23625 งานทาสี งานหลังคา อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดพิกุลทอง ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บรุ ี
(23626) 23626 งานมุงหลังคา อาคารเรียนโรงเรียนวัดชันสูตร ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
(23627) 23627 งานพืน้ อาคารเรียนโรงเรียนวัดเสือข้าม ต.ประศุก อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
(23628) 23628 งานทาสี อาคารเรียนโรงเรียนวัดวังขรณ์ ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
(23629) 23629 งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
(23630) 23630 งานฝาผนัง อาคารเรียนโรงเรียนวัดปลาไหล ต.ประศุก อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
(23631) 23631 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดโพธิ์หอม ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
(23632) 23632 งานมุงหลังคาโรงเรียนวัดน้้าผึ้ง ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
(23633) 23633 งานประตู งานหลังคา อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดล่องกะเบา ต.ทองเอน อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
(23634) 23634 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากร ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
(23635) 23635 งานมุงหลังคาศูนย์การเรียนลานธรรมโรงเรียนวัดแหลมคาง ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
(23636) 23636 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดไผ่ด้า (มิตรภาพที่ 183) ต.ทองเอน อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี

150,000

(23637) 23637 งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
(23638) 23638 งานพืน้ งานสุขภัณฑ์ ทาสี อาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ ต .ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.
สิงห์บรุ ี
(23639) 23639 งานพืน้ อาคาเรียนโรงเรียนชุมชนวัดดงยาง ต.ทองเอน อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
(23640) 23640 งานฝ้าเพดาน งานฝาผนัง อาคารเรียนโรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บรุ ี

100,000
100,000

(23641) 23641 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
(23642) 23642 ปรับปรูงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ ต.ทองเอน อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
(23643) 23643 งานพืน้ ไม้ งานประตูหน้าต่างงานทาสี อาคารเรียนห้องน้้าโรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม ต.พักทัน อ.บางระจัน
จ.สิงห์บรุ ี

100,000
100,000
100,000

150,000
150,000
100,000
100,000
98,000
100,000
150,000
100,000
150,000
88,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
101,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000

150,000
150,000

หน ้าที่ 992

หน่วย : บาท

รายการ
(23644)
(23645)
(23646)
(23647)
(23648)
(23649)
(23650)
(23651)
(23652)
(23653)
(23654)
(23655)
(23656)
(23657)
(23658)
(23659)
(23660)
(23661)
(23662)
(23663)
(23664)
(23665)
(23666)
(23667)
(23668)
(23669)
(23670)
(23671)
(23672)
(23673)
(23674)
(23675)
(23676)
(23677)
(23678)
(23679)
(23680)
(23681)

23644 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านทุง่ กลับ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
23645 งานพืน้ อาคารเรียนโรงเรียนวัดเชียงราก ต.ทองเอน อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
23646 งานทาสี อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนวัดคีม ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
23647 งานมุงหลังคา อาคาเรียนโรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี ต.ทองเอน อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
23648 งานหลังคา งานประตู งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดห้วย ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
23649 งานฝ้า ทาสี ห้องน้้า สุขภัณฑ์ งานพืน้ โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี ต.บางน้้าเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บรุ ี
23650 งานพืน้ งานสุขภัณฑ์โรงเรียนวัดกลาง ต.ทองเอน อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
23651 งานพืน้ งานประตูหน้าต่าง แผงตาข่ายกันนกโรงเรียนสพป.สิงห์บรุ ี ต.ถนนสิงห์บรุ ี อ.เมืองสิงห์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
23652 งานมุงหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลวง ต.บางน้้าเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บรุ ี
23653 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนอาคาประกอบโรงเรียนวัดระนาม ต.ชีน้าร้าย อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
23654 งานพืน้ อาคารเรียนโรงเรียนวัดเก้าชั่ง ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บรุ ี
23655 งานฝาผนัง งานทาสี อาคารเรียนโรงเรียนวัดโคปูน ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บรุ ี
23656 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดบางปูน ต.ชีน้าร้าย อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
23657 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนวัดตราชู ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บรุ ี
23658 งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บรุ ี
23659 งานพืน้ โรงเรียนวัดอัมพวัน ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บรุ ี
23660 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดท่าอิฐ ต.ท่างาม อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
23661 งานฝ้า งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดเตย ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บรุ ี
23662 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดตุ้มหู ต.ท่างาม อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
23663 งานพืน้ งานมุงหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนวัดประสาท ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บรุ ี
23664 งานประตู หน้าต่างอาคารเรียนโรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บรุ ี
23665 งานพืน้ โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
23666 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดบ้านล้า ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
23667 งานพืน้ อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดน้อย ต.งิ้วราย อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
23668 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดกระทุม่ ปี่ ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
23669 งานฝ้า ทาสี อาคารเรียนโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
23670 งานพืน้ งานฝ้า งานทาสีโรงเรียนวัดโพธิ์เอน ต.บางน้้าเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บรุ ี
23671 งานพืน้ งานสี โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
23672 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดวิหารขาว ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บรุ ี
23673 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลบางระจัน ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
23674 งานพืน้ โรงเรียนวัดเฉลิมมาศ ต.อินทร์บรุ ี อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
23675 งานฝาผนังโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
23676 งานพืน้ โรงเรียนวัดไผ่ขาด ต.งิ้วราย อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
23677 งานพืน้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดเพิม่ ประสิทธิผล ต.งิ้วราย อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
23678 งานทา งานหลังคาโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
23679 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.ประศุก อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
23680 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดโฆสิทธาราม ต.น้้าตาล อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
23681 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บรุ ี

(23682) 23682 งานพืน้ โรงเรียนชุมชนวัดพระนอน ต.ทับยา อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
(23683) 23683 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านทุง่ ว้า ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
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รายการ

จานวนเงิน

(23684) 23684 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนบ้านโป่งแค ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
(23685) 23685 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ลานกิจกรรม BBL งานหลังคาโรงเรียนบ้านวังกร่าง ต.ทุง่ ยางเมือง อ.คีรีมาศ จ.
สุโขทัย
(23686) 23686 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบ้านน้้าเรื่อง ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

100,000
100,000

(23687) 23687 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนบ้านน้้าพุ ต.บ้านน้้าพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
(23688) 23688 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานรื้อถอน งานผนังโรงเรียนวัดสงฆาราม ต .กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
(23689) 23689 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ บ้านพักครู งานหลังคาโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า ต .กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

148,400
100,000
100,000

(23690) 23690 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพทิ ยา) ต.สามพวง อ.คีรีมาศ
จ.สุโขทัย
(23691) 23691 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองสามพญา ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
(23692) 23692 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนวัดหนองกก ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
(23693) 23693 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบ้านวังลึก ต.วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.
สุโขทัย
(23694) 23694 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านด่าน ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
(23695) 23695 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านข่อยสองนาง ต .ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

150,000

(23696) 23696 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานประตู , งานหลังคาโรงเรียนวัดปากพระ ต.ปากพระ อ.เมือง
สุโขทัย จ.สุโขทัย
(23697) 23697 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาารเรียน งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองกระทุม่ ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
(23698) 23698 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.
สุโขทัย
(23699) 23699 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ , งานทาสีโรงเรียนบ้านกล้วย ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย
จ.สุโขทัย
(23700) 23700 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนบ้านคลองน้้าเย็น ต.ทุง่ ยางเมือง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
(23701) 23701 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองตลับ ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

150,000

(23702) 23702 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านวังแดด ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
(23703) 23703 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนบ้านมนต์คีรี ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
(23704) 23704 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ้ารุง) ต.บ้านสวน อ.เมือง
สุโขทัย จ.สุโขทัย
(23705) 23705 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
(23706) 23706 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคา, งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา ต.
สามพวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
(23707) 23707 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานประตู งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านวังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย
จ.สุโขทัย
(23708) 23708 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานผนังโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
(23709) 23709 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทศิ ) ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.
สุโขทัย
(23710) 23710 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานผนังโรงเรียนบ้านวังหิน ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
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รายการ

จานวนเงิน

(23711) 23711 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

100,000

(23712) 23712 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) ต.ทุง่ หลวง อ.คีรีมาศ
จ.สุโขทัย
(23713) 23713 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านป่าสัก ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.
สุโขทัย
(23714) 23714 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานหลังคา งานพืน้ งานประตู โรงเรียนวัดดงยาง ต .ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.
สุโขทัย
(23715) 23715 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานประตูหน้าต่าง, งานหลังคา, งานทาสีโรงเรียนวัดมุจลินทาราม
ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
(23716) 23716 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนวัดศรีเมือง ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
(23717) 23717 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน เปลี่ยนเสาโรงเรียนบ้านปากแคว ต .ปากแคว อ.
เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
(23718) 23718 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง กม.78 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลาน
หอย จ.สุโขทัย
(23719) 23719 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนเกประสงค์ งานหลังคา , งานทาสีโรงเรียนบ้านเนินยาง ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.
สุโขทัย
(23720) 23720 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน, งานทาสีโรงเรียนบ้านดงเดือย ต.ดงเดือย อ.กงไกร
ลาศ จ.สุโขทัย
(23721) 23721 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ , งานทาสีโรงเรียนบ้านนาไผ่ล้อม ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
(23722) 23722 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานผนังโรงเรียนบ้านนากาหลง ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
(23723) 23723 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานประตูหน้าต่าง , งานหลังคาโรงเรียนวัดใหม่ไทยบ้ารุง ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ
จ.สุโขทัย
(23724) 23724 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองยาง ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
(23725) 23725 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบ้านคลองตะเข้ ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.
สุโขทัย
(23726) 23726 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ , งานทาสีโรงเรียนวัดเสาหิน ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
(23727) 23727 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานผนังโรงเรียนบ้านไสยาศน์ (ราษฎร์บรู ณะ) ต.วังทองแดง อ.เมืองสุโขทัย จ.
สุโขทัย
(23728) 23728 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานผนัง , งานพืน้ โรงเรียนวัดทุง่ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
(23729) 23729 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านยางแดน ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
(23730) 23730 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) ต.บ้านกล้วย อ.
เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
(23731) 23731 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนบ้านวังวน ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
(23732) 23732 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านล้าคลองยาง ต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
(23733) 23733 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
(23734) 23734 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานทาสีโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกร
ลาศ จ.สุโขทัย
(23735) 23735 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
(23736) 23736 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนวัดโบสถ์ ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
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หน ้าที่ 995

หน่วย : บาท

รายการ
(23737) 23737 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานผนังโรงเรียนบ้านหนองสองตอน ต .วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.
สุโขทัย
(23738) 23738 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคา,งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองตูม ต.หนองตูม อ.กง
ไกรลาศ จ.สุโขทัย
(23739) 23739 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบ้านดอนส้าโรง ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
(23740) 23740 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านยางแหลม ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
(23741) 23741 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนวัดปรักรัก ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
(23742) 23742 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคา,งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองเฒ่า ต.ลานหอย อ.
บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
(23743) 23743 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานฝ้าเพดาน,งานทาสีโรงเรียนบ้านวังขวัญ ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ
จ.สุโขทัย
(23744) 23744 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โตนด) ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
(23745) 23745 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบ้านวังโคนเปือย ต .ลานหอย อ.บ้านด่านลาน
หอย จ.สุโขทัย
(23746) 23746 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา , งานทาสี , งานพืน้ โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม ต.ดงเดือย อ.กง
ไกรลาศ จ.สุโขทัย
(23747) 23747 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบ้านลานกระบือ ต .ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย
จ.สุโขทัย
(23748) 23748 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานฝ้าเพดาน , งานพืน้ , งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง ต.หนองหญ้าปล้อง
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
(23749) 23749 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน และปรับปรุงภูมิทศั น์โรงเรียนสพป.สุโขทัย เขต 1 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย
จ.สุโขทัย
(23750) 23750 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคา , งานพืน้ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ (ธนาคารกรุงเทพฯ 5) ต.เมืองเก่า อ.
เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
(23751) 23751 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานแผงกันแดดโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ต .ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย
จ.สุโขทัย
(23752) 23752 ปรับปรุงอาคารเรียน งานผนัง งานประตู งานทาสีโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.
สุโขทัย
(23753) 23753 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานหลังคา,งานพืน้ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ต.วังน้้าขาว อ.บ้านด่าน
ลานหอย จ.สุโขทัย
(23754) 23754 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ งานผนัง งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านยางเมือง ต .ทุง่
ยางเมือง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
(23755) 23755 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน , โรงอาหาร , อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา , งานทาสีโรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม
ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
(23756) 23756 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนบ้านลานเอื้อง ต.บ้านน้้าพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
(23757) 23757 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ ,งานทาสีโรงเรียนวัดกกแรต ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.
สุโขทัย
(23758) 23758 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านเนินพยอม ต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
(23759) 23759 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาสระลอย ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
(23760) 23760 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานหลังคาโรงเรียนบ้านเนินประดู่ ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
(23761) 23761 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านวังทองแดง ต.วังทองแดง อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

จานวนเงิน
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(23762) 23762 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานผนังโรงเรียนหนองบัวเขาดิน ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
(23763) 23763 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.
สุโขทัย
(23764) 23764 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานผนังโรงเรียนบ้านปากคลอง ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
(23765) 23765 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
(23766) 23766 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานโครงสร้างเหล็ก ,งานพืน้ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุ
เคราะห์) ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
(23767) 23767 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานผนัง งานพืน้ โรงเรียนบ้านวังไทร ต .วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

100,000
150,000

(23768) 23768 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
(23769) 23769 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานผนัง , งานทาสี , งานพืน้ โรงเรียนวัดหนองตาโชติ ต.วังทองแดง อ.เมืองสุโขทัย
จ.สุโขทัย
(23770) 23770 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนเชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ) ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.
สุโขทัย
(23771) 23771 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านบึงหญ้า ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
(23772) 23772 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโว้งบ่อ ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
(23773) 23773 ปรับรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานมุงหลังคา โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
(23774) 23774 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านขุนนาวัง ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

150,000
100,000

(23775) 23775 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.
สุโขทัย
(23776) 23776 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ ต .เขาทองผางับ อ.คีรีมาศ จ.
สุโขทัย
(23777) 23777 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานประตูหน้าต่าง โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์) ต.
บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
(23778) 23778 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคา โรงเรียนบ้านวังขวาก ต.ปากพระ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
(23779) 23779 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานโครงหลังคาเหล็ก งานพืน้ โรงเรียนวัดคุ้งยาง ต .ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.
สุโขทัย
(23780) 23780 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนบ้านน้้าลาด ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
(23781) 23781 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนวัดยางเอน ต.ตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
(23782) 23782 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานมุงหลังคาโรงเรียนวัดท่าฉนวน ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
(23783) 23783 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบ้านหนองบัว ต .ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
(23784) 23784 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านวังน้้าขาว ต.วังน้้าขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

200,000

(23785) 23785 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง ต .หนองกระดิ่ง
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
(23786) 23786 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานผนัง งานประตูโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ
จ.สุโขทัย
(23787) 23787 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานบันได .งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านลานทอง ต.วังน้้าขาว อ.บ้านด่านลาน
หอย จ.สุโขทัย
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หน ้าที่ 997

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(23788) 23788 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) ต.ปากแคว อ.เมือง
สุโขทัย จ.สุโขทัย
(23789) 23789 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานประตู , งานช่องแสง , งานฝ้าเพดาน , งานทาสีโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
(23790) 23790 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ งานผนัง งานประตูโรงเรียนบ้านเมืองเก่า (ศรีอินทราทิตย์) ต.เมืองเก่า อ.
เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
(23791) 23791 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู 2504 ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.
สุโขทัย
(23792) 23792 ปรับปรุงซ่อมแซมอคารเรียน งานประตู ปรับปรุงห้องวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน ต .หนองหญ้าปล้อง
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
(23793) 23793 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

150,000

(23794) 23794 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานผนัง งานทาสี โรงเรียนวัดหางตลาด ต .ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
(23795) 23795 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองจัง ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
(23796) 23796 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานพืน้ งานประตูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

150,000
96,500
150,000

(23797) 23797 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ
จ.สุโขทัย
(23798) 23798 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์) ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.
สุโขทัย
(23799) 23799 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานฝาผนังโรงเรียนบ้านป่ามะม่วง ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
(23800) 23800 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบจ้านวน 243 ตร.ม.โรงเรียนประชาอุทศิ ต.วัดเกาะ อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย
(23801) 23801 งานรื้อถอน ไม้ฝาผนัง งานประตู หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านห้วยติ่ง ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(23802) 23802 ส้วมแบบสปช.601/26 สร้างพ.ศ.2531 งานรื้อถอน งานพืน้ งานผนัง งานสุขภัณฑ์ งานทาสีโรงเรียนวัดตลิ่งชัน
ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(23803) 23803 อาคารอเนกประสงค์แบบสปช.203/29 สร้างพ.ศ.2533 งานทาสี งานหลังคา งานผนัง งานพืน้ งานประตู
หน้าต่าง โรงเรียนบ้านดงคู่ ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(23804) 23804 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(23805) 23805 อาคารอเนกประสงค์แบบ 312 สร้างพ.ศ.2532 งานพืน้ โรงเรียนบ้านทุง่ พล้อ ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(23806) 23806 งานถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านแม่ราก ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(23807) 23807 อาคารแฟ้มโก้ (อนุบาล) สร้างพ.ศ.2535 งานทาสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย
จ.สุโขทัย
(23808) 23808 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2539 งานประตูหน้าต่าง งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านป่ากล้วย
ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(23809) 23809 งานถนน คสล. พืน้ ที่ 352 ตารางเมตรโรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) ต.ทับผึ้ง อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย
(23810) 23810 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสร้างพ.ศ.2519 งานพืน้ อาคารอเนกประสงค์แบบสปช.202/26 สร้างพ.ศ.2537
งานพืน้ โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุง่ เสลี่ยม จ.สุโขทัย
(23811) 23811 อาคารเรียนป.1ก สร้างพ.ศ.2518 งานพืน้ โรงเรียนเชิงผา ต.กลางดง อ.ทุง่ เสลี่ยม จ.สุโขทัย
(23812) 23812 อาคารเรียนแบบสปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านบึงงาม ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
(23813) 23813 ถนนคสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 14 เมตรโรงเรียนบ้านท่าทอง ต.ท่าทอง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
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รายการ
(23814) 23814 อาคารเรียนแบบ สปช.101/26 สร้างพ.ศ.2535 งานทาสีโรงเรียนบ้านปากคลองแดน ต.บ้านซ่าน อ.ศรีส้าโรง จ.
สุโขทัย
(23815) 23815 อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 สร้างพ.ศ.2533 งานรื้อถอน งานหลังคา งานฝ้าโรงเรียนบ้านบุง่ สัก ต.บ้านไร่ อ.
ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย
(23816) 23816 งานรั้ว-ถนน งานภูมิทศั น์โรงเรียนบ้านโคกกะทือ ต.วังใหญ่ อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย
(23817) 23817 งานรั้ว-ถนน งานภูมิทศั น์โรงเรียนบ้านทับผึ้ง ต.ทับผึ้ง อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย
(23818) 23818 ถนน คสล. พืน้ ที่ 322 ตารางเมตร งานคอนกรีตโรงเรียนวัดศรีสังวร ต.ทับผึ้ง อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย
(23819) 23819 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2539 งานรื้อถอน งานหลังคาโรงเรียนบ้านขอนซุง ต.เมืองบางขลัง อ.
สวรรคโลก จ.สุโขทัย
(23820) 23820 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2519 งานพืน้ โรงเรียนวัดกรงทอง ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.
สุโขทัย
(23821) 23821 อาคารเรียน ป.1ฉ สร้างพ.ศ.2512 งานพืน้ โรงเรียนบ้านทุง่ มหาชัย ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
(23822) 23822 งานทาสีรั้ว 1,250 ตารางเมตรโรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
(23823) 23823 งานทาสีโรงเรียนบ้านป่าเลา ต.ปากน้้า อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
(23824) 23824 อาคารเรียน ป.1 ฉ(9 ห้องเรียน) สร้างพ.ศ.2520 งานถนน คสล.โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรค
โลก จ.สุโขทัย
(23825) 23825 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ สร้างพ.ศ.2493 งานพืน้ งานทาสีพนื้ โรงเรียนบ้านนา ต.บ้านนา อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย
(23826) 23826 อาคารโรงฝึกงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด สร้างพ.ศ. 2523 งานฝาผนัง งานทาสีฝาผนัง งานประตู -หน้าต่าง
งานโครงสร้าง งานหลังคาโรงเรียนบ้านวังทอง ต.วังทอง อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย
(23827) 23827 รั้วสร้างพ.ศ.2538 งานทาสี ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม ต.
ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
(23828) 23828 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.201/26 สร้างพ.ศ.2525 งานพืน้ โรงเรียนวัดศิริบรู ณาราม ต.คลองมะพลับ อ.ศรี
นคร จ.สุโขทัย
(23829) 23829 อาคารเรียน 101/26 สร้างพ.ศ.2554 งานพืน้ โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ ต.ราวต้นจันทร์ อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย
(23830) 23830 อาคารเรียนแบบ สปช.2/28สร้างพ.ศ.2551 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง) ต.หาด
เสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(23831) 23831 อาคารเรียนแบบ ป.3 สร้างพ.ศ.2514 งานหลังคาโรงเรียนวัดบ้านเหมือง ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
(23832) 23832 รั้วโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
(23833) 23833 อาคารเรียนแบบ 105/29 สร้างพ.ศ.2543 งานพืน้ , อาคารเรียนแบบ 105/29 สร้างพ.ศ.2538 งานพืน้ โรงเรียน
บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) ต.คลองตาล อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย
(23834) 23834 อาคารเรียนแบบ สปช.601/26 สร้างพ.ศ.2526 งานตาข่ายโรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) ต.นาขุนไกร
อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย
(23835) 23835 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 สร้างพ.ศ.2534 งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดเกาะน้อย ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.
สุโขทัย
(23836) 23836 งานถนน คสล.322 ตารางเมตร งานคอนกรีตโรงเรียนบ้านวังยายมาก ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(23837) 23837 โรงอาหารแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด สร้างพ.ศ.2521 งานผนังโรงเรียนบ้านน้้าขุม ต.น้้าขุม อ.ศรีนคร จ.
สุโขทัย
(23838) 23838 โรงอาหารหลังคาหน้าจั่วพืน้ ติดดินสร้างพ.ศ.2539 งานหลังคาโรงเรียนบ้านโซกเปือย ต.นาขุนไกร อ.ศรีส้าโรง จ.
สุโขทัย
(23839) 23839 อาคารเรียนแบบ ป.1ข สร้างพ.ศ.2527 งานฝ้าเพดาน งาานรื้อถอน งานติดตั้งโรงเรียนบ้านหนองแหน ต.วัดเกาะ
อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย
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จานวนเงิน

(23840) 23840 อาคารเรียนแบบ สปช.105 สร้างพ.ศ.2529 งานหลังคาโรงเรียนบ้านฝั่งหมิน่ ต.ไทยชนะศึก อ.ทุง่ เสลี่ยม จ.สุโขทัย

100,000

(23841) 23841 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ สร้างพ.ศ.2508 (9 ห้องเรียน) งานทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดบ้านกรุ ต.สามเรือน อ.ศรี
ส้าโรง จ.สุโขทัย
(23842) 23842 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2546 งานทาสี, อาคารเรียน 107 สร้างพ.ศ.2519 งานทาสีโรงเรียนเทวัญ
อ้านวยวิทย์ ต.สามเรือน อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย
(23843) 23843 อาคารเรียน ป.1ฉ งานฝาผนังโรงเรียนวัดปากน้้า ต.ปากน้้า อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
(23844) 23844 โรงอาหาร สร้างพ.ศ.2522 งานรื้อถอน งานหลังคา แผงลวดตาข่าย งานทาสีโรงเรียนบ้านแม่เทิน ต.แม่สิน อ.
ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(23845) 23845 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านกลางดง ต.กลางดง อ.ทุง่ เสลี่ยม จ.สุโขทัย
(23846) 23846 อาคารแบบ สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2544 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองแหน ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
(23847) 23847 อาคารเรียน ป.1 ฉ สร้างพศ.2528 งานหลังคาโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
(23848) 23848 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้างพ.ศ. 2525 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง ต.ทับผึ้ง อ.ศรีส้าโรง จ.
สุโขทัย
(23849) 23849 ห้องสมุด งานหลังคา, อาคารแบบ สปช.304/28 สร้างพ.ศ.2530 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองหมืน่ ชัย ต.ไทย
ชนะศึก อ.ทุง่ เสลี่ยม จ.สุโขทัย
(23850) 23850 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้ารงพ.ศ.2531 งานหลังคาโรงเรียนบ้านแสงสว่าง ต.บ้านใหมไชยมงคล อ.ทุง่ เสลี่ยม
จ.สุโขทัย
(23851) 23851 โรงอาหาร สร้างพ.ศ.2545 งานหน้าต่าง งานพืน้ งานมุงหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยเจริญ ต.กลางดง อ.ทุง่ เสลี่ยม จ.
สุโขทัย
(23852) 23852 อาคารเรียน ป.1ข สร้างพ.ศ.2515 งานรื้อถอน งานหลังคาโรงเรียนบ้านแม่บอ่ ทอง ต.กลางดง อ.ทุง่ เสลี่ยม จ.
สุโขทัย
(23853) 23853 อาคารเรียน สปช.105/26 สร้างพ.ศ.2528 งานทาสี อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2540 งานทาสี
โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน ต.นาขุนไกร อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย
(23854) 23854 ส้วมแบบ 602/26 สร้างพ.ศ.2529 งานรื้อถอน งานหลังคา งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านสันติสุข ต.นาขุนไกร อ.
ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย
(23855) 23855 รั้วโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทศั น์โรงเรียนบ้านบึงสวย ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
(23856) 23856 อาคารเรียน ป.1ขพิเศษ สร้างพ.ศ.2518 งานทาสี, อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 สร้างพ.ศ.2538 งานพืน้
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ต.กลางดง อ.ทุง่ เสลี่ยม จ.สุโขทัย
(23857) 23857 อาคารเรียนแบบ 008 สร้างพ.ศ.2515 งานหน้าต่าง งานกระจก งานทาสีโรงเรียนบ้านแม่ทเุ ลา ต.ไทยชนะศึก อ.
ทุง่ เสลี่ยม จ.สุโขทัย
(23858) 23858 อาคารเรียน สปช.105/26 สร้างพ.ศ.2527 งานฝ้าเพดาน งานรื้อถอนโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ ต.ทับผึ้ง อ.ศรี
ส้าโรง จ.สุโขทัย
(23859) 23859 ถนน คสล. พืน้ ที่ 215 ตารางเมตร งานคอนกรีตโรงเรียนบ้านล้าโชค ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(23860) 23860 อาคารเรียน ป.1 ข สร้างพ.ศ.2523 งานทาสีโรงเรียนหนองช้าง ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(23861) 23861 อาคารเรียน สปช.101/26 สร้างพ.ศ.2532 งานประตู, อาคารประกอบ (สร้างเอง) สร้างพ.ศ.2536 งานประตู,
อาคารประชาร่วมใจ (สร้างเอง) สร้างพ.ศ.2536 งานพืน้ โรงเรียนบ้านธารน้้าทิพย์ ต.ทุง่ เสลี่ยม อ.ทุง่ เสลี่ยม จ.
สุโขทัย

100,000

(23862) 23862 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างพ.ศ. 2535 งานพืน้ โรงเรียนบ้านห้วยโป้ ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(23863) 23863 อาคารแบบ 017 ต่อเติมชั้นล่างสร้างพ.ศ.2524 งานหลังคา งานปรับปรุงพืน้ โรงเรียนบ้านหนองยาว ต.เกาะตา
เลี้ยง อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย

150,000
100,000

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 1000

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(23864) 23864 อาคารเรียนแบบ 017 สร้างพ.ศ.2514 งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) ต.เกาะตา
เลี้ยง อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย
(23865) 23865 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2529 งานพืน้ โรงเรียนบ้านคลองส้าราญ ต.ไทยชนะศึก อ.ทุง่ เสลี่ยม จ.สุโขทัย

150,000

(23866) 23866 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ประถมศึกษา)สร้างพ.ศ.2538 งานหลังคา, อาคารเรียนแบบ สปช.105/29(
มัธยมศึกษา)สร้างพ.ศ.2539 งานหลังคา ปรับภูมิทศั น์หน้าเสาธง งานพืน้ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)
ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

150,000

(23867) 23867 อาคารแบบ ป.1 ข สร้างพ.ศ.2540 งานฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.
สุโขทัย
(23868) 23868 บ้านพักครูแบบ 301 กรมสามัญสร้างพ.ศ.2526 งานพืน้ งานห้องน้้า ,บ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สร้างพ.ศ.2533 งานรื้อถอน งานประตู-หน้าต่าง งานพืน้ งานผนัง , อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 สร้าง
พ.ศ.2529 งานประตูโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

200,000

(23869) 23869 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 สร้างพ.ศ.2536 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้าน
สะท้อ ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(23870) 23870 อาคารอเนกประสงค์ประชาชนสร้างเอง สร้างพ.ศ.2521 งานพืน้ งานผนัง งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณโรงเรียน
บ้านท่าชัย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(23871) 23871 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 สร้างพ.ศ.2526 งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานแผงบังแดดโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 30 (ศรีสังวร) ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
(23872) 23872 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.312 สร้างพ.ศ.2523 งานหลังคาโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา ต.นาทุง่ อ.สวรรคโลก
จ.สุโขทัย
(23873) 23873 อาคารเรียน สปช.102/26 งานพืน้ , อาคารเรียน สปช.202/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟบุ ต.ท่าชัย อ.ศรีสัช
นาลัย จ.สุโขทัย
(23874) 23874 อาคารเรียนแบบ สปช.204/26 สร้างพ.ศ.2537 งานทาสีโรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) ต.เมืองบางยม
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
(23875) 23875 งานดิน งานคอนกรีตหยาบ งานคอนกรีตรางระบายน้้า งานฝา คสล .โรงเรียนอนุบาลศรีส้าโรง ต.สามเรือน อ.ศรี
ส้าโรง จ.สุโขทัย
(23876) 23876 อาคารเรียน ป.1 ข สร้างพ.ศ.2521 งานรื้อถอน งานหลังคาโรงเรียนบ้านตาลพร้า ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

100,000

(23877) 23877 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2536 งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์ ) ต.ทับ
ผึ้ง อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย
(23878) 23878 รั้วโรงเรียน งานผนัง งานทาสี , ส้วม สปช.601/26 สร้างพ.ศ.2531 งานหลังคาโรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง ต.ราว
ต้นจันทร์ อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย
(23879) 23879 อาคารเรียน 103/26 สร้างพ.ศ.2530 งานทาสี, อาคารเรียน 103/26 สร้างพ.ศ.2533 งานทาสี, อาคารเรียน
103/26 สร้างพ.ศ.2538 งานทาสีโรงเรียนบ้านธารชะอม ต.ไทยชนะศึก อ.ทุง่ เสลี่ยม จ.สุโขทัย
(23880) 23880 อาคารเรียน สปช.104/26 สร้างพ.ศ.2527 งานประตู-หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านปากสาน ต.แม่ส้า อ.ศรีสัช
นาลัย จ.สุโขทัย
(23881) 23881 ส้วม สปช.601/26 สร้างพ.ศ.2531 งานประตู งานสุขภัณฑ์เคลือบขาว งานทาสี , ส้วม สปช.601/26 สร้างพ.ศ.
2549 งานประตู งานสุขภัณฑ์เคลือบขาว งานทาสี ,อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 สร้างพ.ศ.2526 งานประตู
งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านป่างิ้ว (ราษฎร์บ้ารุง) ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

150,000

(23882) 23882 อาคารอเนกประสงค์แบบกรมสามัญ 312 สร้างพ.ศ.2520 งานรื้อถอน งานซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบ้านเมืองเก่า
ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

100,000

100,000

139,500

100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
200,000
100,000

150,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 1001

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(23883) 23883 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 สร้างพ.ศ.2530 งานพืน้ โรงเรียนบ้านสันติพทิ ยาคาร ต.วัดเกาะ อ.ศรี
ส้าโรง จ.สุโขทัย
(23884) 23884 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2539 งานประตู-หน้าต่าง งานเพดานและแผงบังแดด งานปรับปรุง
ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านวังพิกุล ต.นาขุนไกร อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย
(23885) 23885 รั้วโรงเรียนขนาด 6 ตารางเมตรโรงเรียนวัดแสนตอ ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(23886) 23886 โรงฝึกงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด สร้างพ.ศ.2520 งานรื้อถอน , อาคารโรงฝึกงาน งานก่อผนังและตกแต่งผิว
มัน งานพืน้ โรงเรียนบ้านคลองแห้ง ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
(23887) 23887 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2557 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทศิ วิทยาคาร) ต.ทุง่
เสลี่ยม อ.ทุง่ เสลี่ยม จ.สุโขทัย
(23888) 23888 อาคารอเนกประสงค์ สร้างพ.ศ. 2557 งานปูพนื้ โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
(23889) 23889 รั้วโรงเรียน ส้วมแบบสามัญ 04-401 สร้างพ.ศ.2525 งานพืน้ , ส้วมแบบ สปช.601/26 สร้างพ.ศ.2530 งานพืน้ ,
ส้วมแบ สปช.601/26 สร้างพ.ศ.2538โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
(23890) 23890 งานรั้ว งานดิน งานคอนกรีต งานตัวหนังสือโลหะ งานสีโรงเรียนวัดวังใหญ่ ต.วังใหญ่ อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย
(23891) 23891 รั้วโรงเรียน งานรื้อถอน งานเทคานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์) ต.เขาแก้วศรี
สมบูรณ์ อ.ทุง่ เสลี่ยม จ.สุโขทัย
(23892) 23892 อาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสี, อาคารเรียน สปช.103/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านดงย่าปา ต.บ้านตึก อ.
ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(23893) 23893 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2553 งานผนัง งานประตู-หน้าต่าง, อาคารประกอบ(หอประชุมแบบประชา
อาสา) สร้างพ.ศ.2537 งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบ้านผาเวียง ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(23894) 23894 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ สร้างพ.ศ.2518 งานฝ้าเพดาน งานรื้อถอน งานหลังคาโรงเรียนบ้านโป่งฝาง ต.กลางดง อ.
ทุง่ เสลี่ยม จ.สุโขทัย
(23895) 23895 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2545 งานหลังคาโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ต.แม่ส้า อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

100,000

(23896) 23896 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2549 งานหลังคา งานเทพืน้ โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) ต.
แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(23897) 23897 รั้วโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนไชยะวิทยา ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(23898) 23898 อาคารเรียนแบบสามัญ 008 สร้างพ.ศ.2517 งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุง้ ต.กลางดง อ.ทุง่ เสลี่ยม จ.สุโขทัย

150,000

(23899) 23899 อาคารเรียนอนุบาล(ร่มเสลา) สร้างพ.ศ.2557 งานพืน้ งานสุขภัณฑ์ งานทาสีโรงเรียนบ้านห้วยตม ต.บ้านตึก อ.
ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(23900) 23900 อาคารเรียน ป.1ข สร้างพ.ศ.2513 งานรื้อถอน งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเขาทอง ต.นาทุง่ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

100,000

(23901) 23901 อาคารประกอบโรงอาหารแบบสามัญ สร้างพ.ศ.2529 งานปูพนื้ โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 ต.คลองมะพลับ อ.
ศรีนคร จ.สุโขทัย
(23902) 23902 อาคารเรียน ป.1ข สร้างพ.ศศ.2523 งานทาสีโรงเรียนบ้านพระปรางค์ ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(23903) 23903 อาคารเรียน ป.1 ก สร้างพ.ศ.2516 งานรื้อถอน งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านวังธาร ต.ทุง่ เสลี่ยม อ.ทุง่ เสลี่ยม
จ.สุโขทัย
(23904) 23904 อาคารเรียนแบบ 017 สร้างพ.ศ.2521 งานหน้าต่าง งานทาสี, อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ พิเศษ สร้างพ.ศ.2506
งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนวัดเกาะ ต.วัดเกาะ อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย
(23905) 23905 อาคารเรียน ป.1 ฉ สร้างพ.ศ.2516 งานลูกกรง ระเบียง งานพืน้ บันไดโรงเรียนวัดวังค่า ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.
สุโขทัย

100,000
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100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
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100,000
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100,000
100,000
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(23906) 23906 อาคารเรียนแบบ 017 สร้างพ.ศ.2523 งานโครงสร้างคานล่าง งานเสา งานถมพืน้ งานพืน้ งานก่อคอนกรีตบล็อก
งานฉาบปูน งานทาสี งานโครงสร้างหลังคา งานหลังคา งานฝ้า งานประตู งานหน้าต่าง, อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26 สร้างพ.ศ.2526 งานพืน้ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

150,000

(23907) 23907 รั้วโรงเรียน ขนาด2.50xเมตร งานโครงสร้างวิศวกรรมโรงเรียนบ้านสันหีบ ต.แม่ส้า อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(23908) 23908 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข สร้างพ.ศ.2527 งานประตู-หน้าต่าง, โรงรถ สร้างพ.ศ.2554 งานหลังคาโรงเรียนบ้านศรี
สวรรค์ ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(23909) 23909 งานรางระบายน้้า งานดิน งานคอนกรีตหยาบ งานคอนกรีตรางระบายน้้า งานฝา คสล .โรงเรียนบ้านดอนจันทร์
ต.บ้านไร่ อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย
(23910) 23910 รั้ว คสล.สูล 1.75 ม. ยาว 101 ม.โรงเรียนสามัคคีวิทยา ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
(23911) 23911 อาคารเรียนแบบสร้างเอง สร้างพ.ศ.2535 งานรื้อถอน งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านปากคะยาง ต.บ้าน
แก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(23912) 23912 ปรับปรุงภูมิทศั น์สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน งานหลังคาโรงเรียนบ้านแม่คุ ต.บ้านตึก อ.ศรีสัช
นาลัย จ.สุโขทัย
(23913) 23913 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2558 งานหลังคา งานรื้อถอนโรงเรียนบ้านแม่ส้า ต.แม่ส้า อ.ศรีสัชนา
ลัย จ.สุโขทัย
(23914) 23914 งานดิน งานคอนกรีตหยาบ งานคอนกรีตรางระบายน้้า งานฝา คสล .โรงเรียนบ้านไร่(ส้านักงานสลากกินแบ่ง
สงเคราะห์155) ต.บ้านไร่ อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย
(23915) 23915 อาคารเรียนแบบ 016 สร้างพ.ศ.2525 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนพิเศษ(ห้องสมุด)จัดท้าฝ้าแขวนทีบาร์ งาน
ประตู-หน้าต่างโรงเรียนวัดคลองกระจง ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
(23916) 23916 อาคารเรียนแบบ 017 (14 ห้องเรียน) สร้้างพ.ศ.2514 งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบ้านซ่าน ต.บ้านซ่าน อ.ศรีส้าโรง
จ.สุโขทัย
(23917) 23917 รั้ว คสล. ขนาดสูง 1.75 ม. ยาว 87 ม.งานดิน งานคอนกรีต งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองกลับ ต.หนองกลับ อ.
สวรรคโลก จ.สุโขทัย
(23918) 23918 อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 สร้างพ.ศ.2529 งานทาสี งานประตู-หน้าต่าง อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.
202/26 สร้างพ.ศ.2530 งานทาสีโรงเรียนบ้านป่าคา ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(23919) 23919 รั้วโรงเรียน งานฉาบปูน งานทาสีรั้ว,บ้านพักครูแบบ สปช.301/26 สร้างพ.ศ.2537 งานพืน้ โรงเรียนบ้านปางสา
ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(23920) 23920 งานรั้วโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลทุง่ เสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ต.ทุง่ เสลี่ยม อ.ทุง่ เสลี่ยม จ.สุโขทัย
(23921) 23921 ส้วมแบบองค์การ สร้างพ.ศ.2542 งานประตู-หน้าต่าง งานพืน้ งานผนัง งานทาสี งานสุขภัณฑ์ งานหลังคา
โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(23922) 23922 สนามเด็กเล่น งานหลังคา งานทาสี, อาคารเรียนแบบ ป.3 พิเศษ งานพืน้ โรงเรียนวัดภูนก ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนา
ลัย จ.สุโขทัย
(23923) 23923 ห้องสมุด งานรื้อถอนกระเบือ้ งลอนคู่ งานหลังคา งานโครงเหล็กกันสาด งานทาสีโรงเรียนบ้านบึงบอน ต .กลางดง
อ.ทุง่ เสลี่ยม จ.สุโขทัย
(23924) 23924 บ้านพักครู สปช.301/26 งานหลังคา งานฉาบปูนเรียบผนัง งานพืน้ งานปูน
(ก่อบันได)โรงเรียนบ้านโป่งตีน
ตั่ง ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(23925) 23925 อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 สร้างพ.ศ. 2526 งานหลังคา, อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2526
งานพืน้ โรงเรียนบ้านหมอนสูง ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(23926) 23926 อาคารเรียน ป 1 ข สร้างพ.ศ.2524 งานรื้อถอน งานผนังอาคาร งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานหน้าต่างโรงเรียน
บ้านหนองรังสิต ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุง่ เสลี่ยม จ.สุโขทัย
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(23927) 23927 ประตูรั้ว อาคารเรียน 104/26 สร้างพ.ศ.2532 งานหลังคาโรงเรียนบ้านป่ายาง ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.
สุโขทัย
(23928) 23928 อาคารเรียน แบบ 017 สร้างพ.ศ.2523 งานสี งานผนัง งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนา
ลัย จ.สุโขทัย
(23929) 23929 ห้องคหกรรม งานหลังคา งานพืน้ เปลี่ยนเสาโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ ต.ราวต้นจันทร์ อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย
(23930) 23930 อาคารเรียนแบบ สปช.101/26 สร้างพ.ศ.2533 งานปรับปรุงผนังกั้นห้องโรงเรียนวัดเตว็ดใน ต.วังใหญ่ อ.ศรี
ส้าโรง จ.สุโขทัย
(23931) 23931 อาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ (4 ห้องเรียน) สร้างพ.ศ.2523 งานทาสี งานกระจกโรงเรียนวัดคุ้งยาง ต.ป่ากุมเกาะ อ.
สวรรคโลก จ.สุโขทัย
(23932) 23932 อาคารเรียน ป.1 ฉ สร้างพ.ศ.2518 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย
จ.สุโขทัย
(23933) 23933 บ้านพักครูแบบองค์การ สร้างพ.ศ.2518 งานรื้อถอนหลังคา งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานฝ้าเพดานโครงคร่าวไม้
เนือ้ แข็ง งานทาสีฝาผนัง , บ้านพักครูแบบองค์การ สร้างพ.ศ.2518 งานรื้อถอนหลังคา งานหลังคา งานฝ้าเพดาน
งานฝ้าเพดานโครงคร่าวไม้เนือ้ แข็ง งานทาสีฝาผนัง รั้วบล็อกคอนกรีตโรงเรียนบ้านแก่ง ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย
จ.สุโขทัย

100,000

(23934) 23934 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2537 (8 ห้องเรียน) งานทาสีโรงเรียนบ้านโซกม่วง ต.ทุง่ เสลี่ยม อ.ทุง่ เส
ลี่ยม จ.สุโขทัย
(23935) 23935 อาคารอเนกประสงค์แบบองค์การ สร้างพ.ศ.2522 งานรื้อถอน งานหลังคา, อาคารอเนกประสงค์แบบองค์การ
สร้างพ.ศ.2512 งานรื้อถอน งานหลังคาโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวนาฎชนูทศิ ) ต.วังลึก อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย
(23936) 23936 งานถนนโรงเรียนบ้านหนองป่าตอ ต.ท่าทอง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
(23937) 23937 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
(23938) 23938 อาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง สร้างพ.ศ.2528 งานประตู-หน้าต่าง, รั้ว งานทาสีโรงเรียนบ้านวังแร่ ต.คลอง
ยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
(23939) 23939 งานพืน้ งานฝ้า งานทาสี งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านลานตาเมือง ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุง่ เสลี่ยม จ.สุโขทัย
(23940) 23940 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียอาคารประกอบ - ทาสี พืน้ ปูกระเบือ้ ง ประตูเหล็กม้วนบานทึบโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์
ตะวันตก ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(23941) 23941 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ - พืน้ ปูกระเบือ้ ง งานทุบผนังปูนพร้อมขนย้าย ประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม
โรงเรียนบ้านคลองชะอม ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
(23942) 23942 อาคารเรียน 017 (หลังที่ 1) - ปรับปรุงห้องเรียนตามคุณลักษณะ BBL ติดตั้งตู้เก็บกระเป๋านักเรียน ติดตั้งโต๊ะ
สาธิตหน้าห้อง ติดตั้งแผ่นโฟมรองนัง่ ในมุมอ่าน ติดตั้งตู้อการเรี
้สื่
ยนรู้ - ปรับปรุงห้องเรียน DLTV ติดตั้งชั้นลอย
ติดผนัง - ปรับปรุงห้องสมุด เปลี่ยนประตูไม้อัด - ปรับปรุงห้องกิจกรรมภาษา ติดตั้งฉากกั้นห้องโพลี - ปรับปรุง
ห้องกิจกรรมสหกรณ์ ทาสี - ทาสีโต๊ะ อาคารเรียน 017 (หลังที่ 2) - ปรับปรุงห้องเรียนตามคุณลักษณะ BBL
ติดตั้งตู้เก็บกระเป๋านักเรียน ติดตั้งโต๊ะสาธิตหน้าห้อง ติดตั้งแผ่นโฟมรองนัง่ ในมุมอ่าน ติดตั้งตู้สื่อการเรียนรู้ ปรับปรุงห้องเรียน DLTV ปรับปรุงสนาม BBL ปรับปรุงเครื่องเล่นสนาม BBL ทาสี เสาปูน ท่อเหล็กกลวง
โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

150,000

(23943) 23943 อาคารอเนกประสงค์ - ปรับปรุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
(23944) 23944 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน - ทาสีภายนอก ภายในโรงเรียนบ้านรางกะทุม่ ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.
สุพรรณบุรี
(23945) 23945 รั้วคอนกรีต (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนวัดสระประทุม ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
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จานวนเงิน

(23946) 23946 อาคารเรียน - ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน - ขัดพืน้ ไม้และเคลือบแข็งยูริเทนโรงเรียนวัดองครักษ์ ต.องครักษ์
อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(23947) 23947 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(23948) 23948 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนวัดชีปะขาว ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(23949) 23949 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดเสาธง ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(23950) 23950 ปรับปรุงซ่อมแซมเวทีอาคารอเนกประสงค์ - เสาไม้เนือ้ แข็ง ตงไม้เนือ้ แข็ง ไม้เนือ้ แข็ง ไม้รางลิ้น ไม้คิ้วสามเหลี่ยน
ไม้อัดยาง สีย้อมไม้โรงเรียนบางปลาม้า ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(23951) 23951 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดดอนขาด ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(23952) 23952 อาคารเรียน - พืน้ ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ ต.จรเข้ใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(23953) 23953 อาคารเรียน - พืน้ ปูกระเบือ้ ง ปรับปรุงซ่อมแซมกั้นห้องพิเศษ (ห้องดนตรี) ผนังไม้อัดโรงเรียนวัดดอนกระเบือ้ ง
ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(23954) 23954 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ - พืน้ ปูกระเบิอ้ งโรงเรียนวัดบรรไดทอง ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

150,000

(23955) 23955 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน - เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดอินทร์ศรัทธาราษฎร์ ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.
สุพรรณบุรี
(23956) 23956 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน - พืน้ ปูกระเบือ้ ง ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม - พืน้ ปูกระเบือ้ ง ผนังบุกระเบือ้ ง โถส้วม อ่าง
ล้างหน้าโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(23957) 23957 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม ต.ดอนตาล อ.
เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(23958) 23958 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดดอนกลาง ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(23959) 23959 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ทาสี โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
(23960) 23960 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดตปะโยคาราม ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(23961) 23961 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสีโรงเรียนวัดลาดกระจับ ต.ศาลาขาว อ.เมือง
สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(23962) 23962 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ - เปลี่ยนฝ้าเพดาน ไม้ปดิ ลอนกระเบือ้ ง เชิงชายไม้เนือ้ แข็ง ปรับปรุงห้อง
ส้วม - เปลี่ยนโถส้วมโรงเรียนกฤษณา ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(23963) 23963 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดเขาดิน ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(23964) 23964 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบกรมสามัญศึกษา - เหล็กตัวซี ฝ้าเพดาน กระเบือ้ งหลังคา ไม้ฝา ท่อเหล็กกลวง
สี่เหลี่ยม ทาสี บ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด - เหล็กตัวซี ฝ้าเพดาน กระเบือ้ งหลังคา ไม้ฝา ทาสี
โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ ต.วังน้้าซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

150,000

(23965) 23965 ปรับปรุงห้องเรียน - ผนังไม้อัดยาง คร่าวไม้แข็ง ทาสี โรงเรียนบ้านคลองชะโด ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.
สุพรรณบุรี
(23966) 23966 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ - ผนังคอนกรีตบล็อค พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดโพธิ์ทา่ ทราย ต.บ้านโพธิ์
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(23967) 23967 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน - ทาสีโรงเรียนบ้านหนองเพียน ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
(23968) 23968 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน - ทาสีผนัง ทาสีโต๊ะเก้าอี้นักเรียนโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ต.สระแก้ว อ.เมือง
สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(23969) 23969 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนวัดคลองโมง ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(23970) 23970 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ขัดพืน้ ไม้ ทายูริเทน ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม - เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านบางกุ้ง
ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

100,000

100,000
100,000
150,000
149,000
93,000
150,000
98,000
100,000

100,000
150,000
99,800
150,000
100,000
150,000
149,000
147,000
150,000

99,300
100,000
150,000
99,900
150,000

หน ้าที่ 1005

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(23971) 23971 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ - พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดหนองโสน ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.
สุพรรณบุรี
(23972) 23972 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร - พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองขาม ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

100,000

(23973) 23973 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน - ทาสีโรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(23974) 23974 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร - รื้อถอนโครงหลังคาไม้ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาพร้อมโครงหลังคาไม้ เชิงชายไม้เนือ้
แข็ง ทาสีโรงเรียนวัดป่าพระเจ้า ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
(23975) 23975 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ไม้หน้า 6" ยาว 4 เมตร ไม้เชอร่า 5" ยาว 4 เมตรโรงเรียนวัดประชุมชน ต.บ้าน
โพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(23976) 23976 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ทาสี ทายูริเทนโรงเรียนวัดสังโฆสิตาราม ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(23977) 23977 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดลาดตาล ต.ดอนมะสังข์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(23978) 23978 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอล - ถมดินโรงเรียนบ้านหนองสรวง ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
(23979) 23979 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอล - พืน้ คอนกรึต เสาวอลเลย์บอลพร้อมตาข่ายโรงเรียนวัดห้วยสุวรรณาราม
ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
(23980) 23980 รั้วลวดตาข่าย ฐานรากมีเสาเข็ม อาคารเรียนอาคารประกอบ - พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดดาว ต.วัดดาว อ.บาง
ปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(23981) 23981 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม 601/26 (หลังที่ 1) - ปรับปรุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม 601/26
(หลังที่ 2 ) - ทาสี พืน้ คอนกรีตลานกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.
สุพรรณบุรี

100,000
150,000

(23982) 23982 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านรางหางม้า ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
(23983) 23983 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน - ผนังก่ออิฐฉาบปูน บานประตูกระจกผสมอลูมิเนียมลูกฟูก กรอบอลูมิเนียมพร้อม
ช่องแสง หน้าต่างกระจกกรอบอลูมิเนียบพร้อมช่องแสง ทาสีโรงเรียนวัดวังกุ่ม ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

100,000
150,000

(23984) 23984 ปรับปรุงห้องเรียนการสอน DLIT - ไม้อัดสัก โครงคร้าวไม้ กระเบือ้ งแผ่นเรียบโรงเรียนวัดบ้านกล้วย ต.บ้านกร่าง
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
(23985) 23985 อาคารเรียนแบบ 017 - ทาสี อาคารเรียนแบบ 015/29 - ทาสีโรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า
จ.สุพรรณบุรี
(23986) 23986 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดช่องลม ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(23987) 23987 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและห้องพิเศษ - ทาสีโรงเรียนวัดลานคา ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(23988) 23988 อาคารเรียนแบบ 017 - ทาสี อาคารเรียนแบบ 2/28 - ทาสีโรงเรียนวัดสังฆจายเถร ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
(23989) 23989 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน - พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดวังพระนอน ต.ดอนก้ายาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.
สุพรรณบุรี
(23990) 23990 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน - ทาสีโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ต.ท่าพีเ่ ลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(23991) 23991 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ผนังไม้ตีซ้อนเกล็ด ผนังไม้อัด คร้าวไม้เนือ้ แข็ง ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมกันสาด ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยม แผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบางแม่หม้าย ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(23992) 23992 ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น BBL และอาคารสถานที่ - ทาสี ปูนซีเมนต์ ทรายหยาบ เหล็กตัวซี ท่อ
เหล็ก ท่อใยหินโรงเรียนวัดเสาธงทอง ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
(23993) 23993 ปรับปรุงถนน คสล.โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

150,000

150,000

100,000
100,000
150,000
148,000
138,000
150,000
200,000

150,000
150,000
99,000
150,000
150,000
200,000
150,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 1006

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(23994) 23994 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ - ขัดพืน้ ไม้ ยูริเทนเคลื่อบแข็งผิวไม้ ทาสี กระจกแผ่นสีชา กระจกเงา กระจกบาน
เลื่อน ห้องประชุม - ไม้อัดยาง ไม้อัดสัก โครงไม้เต็ง ประตูบานทึบ บอร์ดห้องเรียนพร้อมติดตั้งโรงเรียนวัดวังน้้า
เย็น ต.วังน้้าเย็น อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

150,000

(23995) 23995 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด - งานจัดท้าชั้นวางหนังสือ จัดท้าตู้หนังสือ จัดท้าโต๊ะอเนกประสงค์และเก้าอี้
อเนกประสงค์ ทาสี โรงเรียนวัดพันต้าลึง ต.ดอนก้ายาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(23996) 23996 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

100,000

(23997) 23997 อาคารเรียนแบบ 017 - ทาสี พืน้ ปูกระเบือ้ ง อาคารเรียนแบบ ป.1 ข - พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดเถรพลาย ต.วัง
น้้าซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
(23998) 23998 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม - ถมดินโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(23999) 23999 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(24000) 24000 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดอู่ยา ต.ดอนก้ายาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(24001) 24001 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

100,000

(24002) 24002 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน - ทาสี อุปกรณ์ประตูหน้าต่างโรงเรียนวัดดอนตาจีน ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.
สุพรรณบุรี
(24003) 24003 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ห้องสมุด - กระเบือ้ งแผ่นเรียบ โครงคร้าวไม้ ประตูไม้อัดพร้อมวงกลบ พืน้ คอนกรีต
กระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(24004) 24004 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน - กระจกบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมพร้อมเหล็กดัด ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ติดลวดตาข่ายกันนกโรงเรียนวัดลาดน้้าขาว ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(24005) 24005 ถนนคอนกรีต รั้วคอนกรีต(ฐานรากมีเสาเข็ม)โรงเรียนวัดบางเลน ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(24006) 24006 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดสามทอง ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(24007) 24007 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(24008) 24008 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ไม้เต็ง ไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนวัดไผ่ขวาง ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

96,000

149,000

100,000
100,000
150,000
150,000

100,000
99,900
148,000
100,000
100,000
100,000

(24009) 24009 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดสุวรรณาคี ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(24010) 24010 ปรับปรุงห้องเรียน - พืน้ หินขัดโรงเรียนวัดศีรษะเกษ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(24011) 24011 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร - หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 ต.สนามชัย อ.เมือง
สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(24012) 24012 ถนนคอนกรีตโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(24013) 24013 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ทาสี ปรัปปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ - กรุไม้อัดโรงเรียนวัดบึงคา ต.สาลี อ.
บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(24014) 24014 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดสวนแตง ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(24015) 24015 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม - ลาน คสล.โรงเรียนวัดคูบวั ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(24016) 24016 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน - ทาสี จัดท้ากระดานไวท์บอร์ดบุโฟเมก้า จัดท้าป้ายนิเทศ เปลี่ยนกระจกฝ้า
ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเล่นสนาม BBL - ทาสี ปูนซีเมนต์ ทรายหยาบ เหล็กตัวซี ท่อเหล็ก ท่อใยหิน ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์โรงเรียนวัดบ้านกร่าง ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

100,000
100,000
100,000

(24017) 24017 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ - พืน้ ปูกระเบือ้ ง พืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ ต.สระแก้ว อ.
เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(24018) 24018 ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนวัดสกุณปักษี ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

200,000

150,000
99,800
200,000
100,000
150,000

100,000

หน ้าที่ 1007

หน่วย : บาท

รายการ
(24019) 24019 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ขัดพืน้ พร้อมทาน้้ายาเคลือบผิวไม้ ทาสี โรงเรียนวัดสามจุ่น ต.ดอนปรู อ.ศรี
ประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
(24020) 24020 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร - โครงหลังคาเหล็ก พืน้ คสล.โรงเรียนวัดวรจันทร์ ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
(24021) 24021 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดคันทด ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(24022) 24022 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม - ประตูบานทึบพร้อมวงกบและอุปกรณ์ รั้วลวดหนามโรงเรียนวัดบ้านหมี่ ต.บางปลาม้า
อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(24023) 24023 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม - ทาสีพนื้ ทาสีโต๊ะ-เก้าอี้ ติดตั้งเหล็กดัด ติดประตูเหล็กดัด ทาสีโรงเรียนวัด
พิหารแดง ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(24024) 24024 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
(24025) 24025 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดปลายนา ต.วังน้้าซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
(24026) 24026 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน - เหล็กแบน เหล็กกล่อง เหล็กสี่เหลี่ยม บูทประตุเหล็ก ทาสีโรงเรียนวัดจ้าปี ต.
สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(24027) 24027 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งโรงเรียนบ้านดอนโพ ต.สนามชัย อ.
เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(24028) 24028 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม - ถมหินคลุกโรงเรียนวัดสุขเกษม ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(24029) 24029 อาคารเรียน 003 - ทาสี อาคารเรียน อาคารเรียน 017 - ทาสีโรงเรียนวัดพังม่วง ต.วังน้้าซับ อ.ศรีประจันต์ จ.
สุพรรณบุรี
(24030) 24030 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ - แผ่นยิปซั่มบอร์ด คร้าวไม้เนือ้ แข็ง ทาสีโรงเรียนวัดวังพลับใต้ ต.มดแดง อ.
ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
(24031) 24031 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บรู ณะ ต.ดอนมะสังข์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.
สุพรรณบุรี
(24032) 24032 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี เปลี่ยนประตูโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า ต.โคกโคเฒ่า อ.เมือง
สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(24033) 24033 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม - ปูพนื้ อิฐบล็อค โรงเรียนสุพรรณภูมิ ต.ท่าพีเ่ ลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.
สุพรรณบุรี
(24034) 24034 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ - หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนพร้อมโครงหลังคาเหล็กโรงเรียนวัดไผ่
มุง้ ต.วังน้้าเย์น อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(24035) 24035 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดไก่เตี้ย ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
(24036) 24036 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ - พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง
สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(24037) 24037 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน และสนามเด็กเล่น - จัดท้าตู้หนังสือ ทาสี โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส ต.มดแดง อ.ศรี
ประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
(24038) 24038 อาคารเรียน 105/29 - ทาสี อาคารอเนกประสงค์ - พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง ต.ไผ่กองดิน อ.บาง
ปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(24039) 24039 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดแก้ว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.
สุพรรณบุรี
(24040) 24040 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29 - ฝ้าเพดาน ทาสี รางน้้าสังกะสี อาคารเรียน 017 - กระเบือ้ งหลังคา ฝ้า
เพดาน ทาสี เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ ทรายหยาบโรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.
สุพรรณบุรี
(24041) 24041 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดมเหยงคณ์ ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

จานวนเงิน
95,000
150,000
100,000
62,000
100,000
100,000
149,000
150,000
150,000
100,000
150,000
98,000
100,000
150,000
200,000
96,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000

100,000

หน ้าที่ 1008

หน่วย : บาท

รายการ
(24042) 24042 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - เปลี่ยนประตู ทาสี ปรับปรุงเครื่องเล่นสนาม - ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โถส้วมโรงเรียนวัดเกาะ ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
(24043) 24043 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - เปลี่ยนไม้ฝา ราวลูกกรงไม้ ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร - ฝนังบังแดดกระเบือ้ ง
แผ่นเรียบคร่าวไม้เนือ้ แข็ง ทาสี โรงเรียนวัดสาลี ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(24044) 24044 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน - จัดท้าตู้หนังสือ ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น - ทาสีโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์
ตะวันออก ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(24045) 24045 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน - ขัดพืน้ ไม้พร้อมทายูริเทนเคลือบผิวไม้ ทาสี สนามเด็กเล่น - ทาสี โรงเรียนบ้าน
หนองจิก ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
(24046) 24046 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคหกรรม - พืน้ ปูกระเบือ้ ง อ่างล้างจานพร้อมอุปกรณ์ งานเดินท่อโสโครกอ่างล้างจาน
ประตูบานซิ้งค์ ซิ้งค์สแตนเลสล้างจาน ถังดับเพลิงผงเคมีแห้งโรงเรียนบ้านรางทอง ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.
สุพรรณบุรี

จานวนเงิน
72,000
150,000
100,000
100,000
100,000

(24047) 24047 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ทรายถม พืน้ คสล. พืน้ ปูกระเบือ้ ง ประตูเหล็กม้วนโรงเรียนวัดพระธาตุ ต.
ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(24048) 24048 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบ ขัดพืน้ อาคารเรียน กระจกแผ่นใส ทรายถม ทาสี ท่อเหล็ก แผ่นยิบบอร์ด
วงกบอลูมิเนียมโรงเรียนวัดตะลุ่ม ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(24049) 24049 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดศาลาท่าทราย ต.จระเข้ใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(24050) 24050 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ขัดพืน้ เคลือบเงา ถนน คสล ทางเชื่อมต่ออาคารเรียน โรงเรียนวัดสัปรสเทศ ต.วัง
ยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
(24051) 24051 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน - พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

148,000

(24052) 24052 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร - ก่ออิฐฉาบปูน ลูกกรงเหล็กดัด ประตูเหล็กโรงเรียนวัดศุขเกษม ต.บ้านแหลม อ.
บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(24053) 24053 ปรับปรุ้งซ่อมแซมห้องประกอบอาหาร - ปรับปรุงโครงหลังคา พืน้ ปูกระเบือ้ ง ผนังก่ออิฐ ทาสี โรงเรียนอนุบาลศรี
ประจันต์ ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
(24054) 24054 อาคารเรียน - ปรับปรุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน พร้อมโครงหลังคาเหล็กโรงเรียนวัดไผ่ลูกนก ต.สวนแตง อ.เมือง
สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(24055) 24055 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม - อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ โถปัสสาวะ ฝาปิดส้วมทองเหลือง กระจกเงา ประตูไฟเบอร์
กลาสพร้อมอุ้ปกรณ์ กระเบือ้ งหลังคา โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
(24056) 24056 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน - ขัดพืน้ ไม้ ยูรีเทน (เคลือบแข็งผิวไม้) ปรับปรุงสนามเด็กเล่น - ท่อเหล็ก แผ่นเหล็ก
รีดลอน ทรายหยาบ ทาสี โรงเรียนวัดยาง ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
(24057) 24057 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดทรงกระเทียม ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(24058) 24058 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม - ถนนคอนกรีต โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม ต.ดอนก้ายาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.
สุพรรณบุรี
(24059) 24059 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - ทาสีโรงเรียนวัดบางจิก ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(24060) 24060 ปรีบปรุงซ่อมแซม พืน้ คสล. โรงเรียนวัดดารา ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(24061) 24061 ถนน คสล. โรงเรียนวัดโบสถ์ ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(24062) 24062 ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตกิจกรรมโรงเรียนวัดบางใหญ่ ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
(24063) 24063 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน - หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ปูพนื้ ไม้สังเคราะห์ ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมภายใน
อาคาร - พืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนโถส้วม เปลี่ยนประตู โรงเรียนสพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ต.รั่วใหญ่ อ.เมือง
สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
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รายการ

จานวนเงิน

(24064) 24064 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ พิเศษ ปี 2532 เปลี่ยนพืน้ อาคารโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอน
เจดีย์ ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
(24065) 24065 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข ท้ารางระบายน้้า ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้าน
นเรศ ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
(24066) 24066 ปรับปรุงสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดสระศรีเจริญ ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
(24067) 24067 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดธัญญวารี ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
(24068) 24068 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช105/29 ปูกระเบือ้ งห้องเรียนโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า ต.ไร่รถ อ.
ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
(24069) 24069 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ทาสี ภายนอกและภายในอาคารโรงเรียนวัดสระด่าน ต.หนองสาหร่าย
อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
(24070) 24070 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข ปี 2516 ทาสีอาคาร ขัดพืน้ ลงยูริเทนโรงเรียนบ้านหนองฝ้าย ต.สระ
กระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
(24071) 24071 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดบ้านกรวด ต.หนองสาหร่าย อ.ดอน
เจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
(24072) 24072 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดท่ากุ่ม ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.
สุพรรณบุรี
(24073) 24073 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.017 ท้ากันสาดโรงเรียนวัดชีธาราม ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

200,000

(24074) 24074 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 014 ปี 2513 แบบ ป1ข ปี 2514 เปลี่ยนเสาอาคารเรียน และเสาบันได
โรงเรียนบ้านดงกะเชา ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
(24075) 24075 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา และเปลี่ยนฝ้าเพดาน และอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 ปูพนื้
โรงเรียนวัดราษฎรบ้ารุง ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
(24076) 24076 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข ,แบบ 014 ขัดพืน้ ไม้และลงยูริเทน ทาสี รางระบายน้้า ค.ส.ล.โรงเรียน
บ้านทะเลบก ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
(24077) 24077 ปรับปรุงสถานทีร่ ับประทานอาหารกลางวันและสวนป่าธรรมชาติ โรงเรียนบ้านสระหลวง ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์
จ.สุพรรณบุรี
(24078) 24078 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 205/29 ปี 2540 อาคารเรียนกึ่งถาวรปี 2540 ทาสี ปูกระเบือ้ งโรงเรียน
บ้านบ่อส้าราญ ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
(24079) 24079 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด เปลี่ยนฝาผนัง และหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองแขม ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.
สุพรรณบุรี
(24080) 24080 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข ทาสีน้ามันอาคาร และเสาปูนเก่าโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย ต.หนอง
สาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
(24081) 24081 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข ทาสีน้าอะครีลิค ท้าถนนคอนกรีต โรงเรียนวัดหนองหลอด ต.ดอนเจดีย์
อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
(24082) 24082 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 008 ปี 2509 เปลี่ยนฝาผนังโรงเรียนบ้านสระกระโจม ต.สระกระโจม อ.ดอน
เจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
(24083) 24083 ก่อสร้างเสาธงมาตรฐานโรงเรียนบ้านยมเบือ ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
(24084) 24084 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข ปี 2516 ทาสีอาคาร ขัดพืน้ ลงยูริเทนโรงเรียนบ้านหนองสลัดได ต.สระ
กระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
(24085) 24085 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข ปี 2517 เปลี่ยนฝาผนังโรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ต.สระ
กระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

99,300

150,000
150,000
100,000
150,000
145,200
100,000
100,000
100,000
98,900

100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 1010

หน่วย : บาท

รายการ
(24086) 24086 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข ปี 2521 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านหัวเขา ต.สระกระโจม อ.
ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
(24087) 24087 เทพืน้ คอนกรีตบริเวณหน้าอาคารเรียน ปูกระเบือ้ งและบันไดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอนกลาง ต.สระกระโจม
อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
(24088) 24088 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ติดผนังลวดตาข่ายกันนกโรงเรียนบ้านหนองสานแตร ต.ทะเลบก อ.ดอน
เจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
(24089) 24089 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข ปี 2515 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดหนองแจง ต.ไร่รถ อ.ดอน
เจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
(24090) 24090 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 008 ขัดเคลือบยูรีเทน พืน้ ไม้โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)
ต.บางพลับ อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24091) 24091 ปรับปรุงทางเท้าบริเวณโรงเรียนโรงเรียนวัดท่าจัด ต.บางพลับ อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24092) 24092 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ข ติดตั้งฝ้า ทาสีโรงเรียนวัดบางบอน ต.หัวโพธิ์ อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24093) 24093 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 014/26 ทาสีภายนอกโรงเรียนวัดดอนสงวน ต.หัวโพธิ์ อ.สองพีน่ ้อง จ.
สุพรรณบุรี
(24094) 24094 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 008 เปลี่ยนพืน้ ไม้ ทาสีโรงเรียนวัดสองพีน่ ้อง ต.ต้นตาล อ.สองพีน่ ้อง จ.
สุพรรณบุรี
(24095) 24095 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ข ทาสี
โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า ต.ต้นตาล อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24096) 24096 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 014 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสีโรงเรียนวัดหัวโพธิ์ ต.หัวโพธิ์ อ.สองพีน่ ้อง
จ.สุพรรณบุรี
(24097) 24097 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ตีฝ้าต่างระดับ ทาสีโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) ต.หัวโพธิ์ อ.
สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24098) 24098 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งโรงเรียนบ้านประทุนทอง ต.หัวโพธิ์ อ.
สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24099) 24099 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/25 ปี 2548 ปรับปรุงหลังคากันสาดโรงเรียนวัดไผ่ขาด ต.ศรีส้าราญ
อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24100) 24100 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ข ชั้นเดียว สร้างปี 2552 ,ปี 2551 และ 2525 ทาสีโรงเรียนวัดรางกร่าง
ต.ศรีส้าราญ อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24101) 24101 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข ปี2521, แบบ สปช 105/29 ปี 2545 ทาสีโรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ ต.
ศรีส้าราญ อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24102) 24102 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่
น้อง จ.สุพรรณบุรี
(24103) 24103 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ทาสีโรงเรียนวัดทุง่ คอก ต.ทุง่ คอก อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24104) 24104 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช105/29 เทพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดทุง่ เข็น ต.ทุง่ คอก อ.สองพีน่ ้อง จ.
สุพรรณบุรี
(24105) 24105 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ก , แบบ 017 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ทาสี โรงเรียนวัด
ศรีเฉลิมเขต ต.ดอนมะนาว อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24106) 24106 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 014 ,แบบ 105/29 ,อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดดอน
มะนาว ต.ดอนมะนาว อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24107) 24107 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนวัดเทพพิทกั ษ์ ต.ทุง่ คอก อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
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150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 1011

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(24108) 24108 ปรับปรุงถนนหน้าอาคารเรียน แบบ 017โรงเรียนบ้านโป่ง ต.ทุง่ คอก อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24109) 24109 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ข ปูพนื้ กระเบือ้ งชั้นล่าง ,ปรับปรุงสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านบัวขาว
ต.ทุง่ คอก อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24110) 24110 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช105/29 ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดหัวกลับ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพีน่ ้อง จ.
สุพรรณบุรี
(24111) 24111 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 ปี 2513 ทาสีอาคารภายนอกและภายในโรงเรียนวัดทับกระดาน ต.บ่อ
สุพรรณ อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24112) 24112 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 017 ทาสีโรงเรียนวัดเวฬุวัน ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี

100,000
100,000

(24113) 24113 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร แบบ 313 ปี2523โรงเรียนวัดหนองพันเทา ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี

142,000

(24114) 24114 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 เปลี่ยนฝ้า เพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านหัววัง ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพีน่ ้อง
จ.สุพรรณบุรี
(24115) 24115 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช105/29ปี2543 ปูกระเบือ้ งใต้ถุนอาคารโรงเรียนบ้านหนองเฝ้า ต.บ่อ
สุพรรณ อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24116) 24116 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017ทาสีโรงเรียนบ้านหนองกระดี่ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี

150,000

(24117) 24117 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ,แบบ 105/29 ทาสี โรงเรียนบ้านดอนต้าลึง ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพีน่ ้อง
จ.สุพรรณบุรี
(24118) 24118 ปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ต.ศรีส้าราญ อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24119) 24119 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ต.ศรีส้าราญ อ.สองพี่
น้อง จ.สุพรรณบุรี
(24120) 24120 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข ปี 2519 งานพืน้ โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง ต.ศรีส้าราญ อ.สองพีน่ ้อง จ.
สุพรรณบุรี
(24121) 24121 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ,แบบ 105/29 ทาสี งานพืน้ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง ต.หนองบ่อ อ.สอง
พีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24122) 24122 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช103/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดพรสวรรค์ ต.หนองบ่อ อ.สองพีน่ ้อง
จ.สุพรรณบุรี
(24123) 24123 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบ สปช.301/26 เปลี่ยนกระเบือ้ ง ตีฝ้าทาสี เปลี่ยนโถส้วมโรงเรียนบ้านหนอง
กระทู้ ต.หนองบ่อ อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24124) 24124 สร้างรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองจิก ต.หนองบ่อ อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24125) 24125 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ขหลังที่ 5 เทพืน้ หน้าอาคารเรียน ,อาคารเรียนแบบ ป1ข หลังที่ 2 ปู
กระเบือ้ งเคลือบใต้ถุนโรงเรียนสองพีน่ ้อง ต.บางตาเถร อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24126) 24126 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สพปช.204/26 ปี2532 เปลี่ยนฝ้าเพดาน, ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ
สปช.105/29 ปี 2532(ห้องคอมพิวเตอร์ )เปลี่ยนหน้าต่างพร้อมกรอบอลูมิเนียมโรงเรียนวัดท่าข้าม ต.บางตาเถร
อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี

150,000

(24127) 24127 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 014 ติดเหล็กดัดห้องเรียน ซ่อมแซมพืน้ และปูกระเบือ้ งหน้าอาคารเรียน
โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ ต.บางตาเถร อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24128) 24128 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 ปี 2635 , ปี 2541 ทาสีภายนอก
โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ ต.บางตาเถร อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี

150,000
149,700
100,000

100,000
150,000

100,000
150,000
130,000
150,000
99,900
150,000
149,600
150,000
149,900

99,000
99,700

หน ้าที่ 1012

หน่วย : บาท

รายการ
(24129) 24129 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ห้องประชุม กระจก ประตู กรุผนังไม้อัดสักโรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก ต.
บางตาเถร อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24130) 24130 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 014 ปี2514 ,อาคารเรียนแบบ 017 ปี 2522 งานพืน้ เปลี่ยนหลังคา
โรงเรียนวัดย่านซื่อ ต.บ้านช้าง อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24131) 24131 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี โรงเรียนวัดบางสาม ต.บางตะเคียน อ.สอง
พีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24132) 24132 ซ่อมอาคารอเนิกประสงค์ แบบ สปช205/29 ท้าโครงกันนก เปลี่ยนกระเบือ้ ง ทาสี โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ต.
บางเลน อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24133) 24133 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 105/29 , แบบ 017 ปูกระเบือ้ ง ทาสี โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ ต.เนินพระ
ปรางค์ อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24134) 24134 ปรับปรุงถนนหน้าอาคารเรียน แบบสปช 206/2556 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ต.บางตาเถร
อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24135) 24135 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข ปี2516, ปี 2524 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.204/26 ปี2536
ส้วม สปช.603/29ปี2532โรงเรียนวัดใหม่บ้ารุงธรรม ต.บางตาเถร อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24136) 24136 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข ทางเชื่อมระหว่างอาคารโรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ต.บ้าน
กุ่ม อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24137) 24137 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ข เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ต.บ้านกุ่ม
อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24138) 24138 ซ่อมแซมส้วมแบบ 601/26 ,ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 014 ปูกระเบือ้ งทางเดิน,ปรับปรุงห้องสมุด

จานวนเงิน
100,000
99,600
147,400
136,300
150,000
199,600
100,000
98,800
149,900
99,900

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.บ้านกุ่ม อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24139) 24139 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 ปี 2536 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดลาดประทุมทอง
ต.บ้านช้าง อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24140) 24140 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 105/29 ทาสีโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ต.บ้านช้าง อ.สองพี่
น้อง จ.สุพรรณบุรี
(24141) 24141 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 (ขนาด 3 ชั้น 18 ห้องเรียน)สร้างปี พ.ศ.2541โรงเรียนอนุบาล
บ้านท่าพระยาจักร ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24142) 24142 สร้างรั้วคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็ม โรงเรียนวัดปทุมสราวาส ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24143) 24143 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 (ฝ้าเพดาน ทาสี)โรงเรียนวัดเขาพระ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24144) 24144 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 งานพืน้ โรงเรียนวัดโคกส้าโรง ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24145) 24145 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร สร้างเอง สร้าง พ.ศ.2537 ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดคณฑี ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.
สุพรรณบุรี
(24146) 24146 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 105/29 สร้างปี พ.ศ.2536 (ทาสีภายในและภายนอก)โรงเรียนวัดยางยี่แส ต.
กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24147) 24147 ปรับปรุงพืน้ สนามเด็กเล่นปูพนื้ สนามบล็อกยาพาราโรงเรียนวัดหนองตาสาม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24148) 24148 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ก่อผนัง,ทาสี,ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ต.กระจัน อ.อู่
ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24149) 24149 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ปูพนื้ กระเบือ้ งและทาสีภายนอก)โรงเรียนวัดจันทราวาส ต.
กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24150) 24150 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้างปี พ.ศ.2546 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนบานประตู โรงเรียนวัด
คอกวัว ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

100,000
100,000
199,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
98,900
150,000
97,500

หน ้าที่ 1013

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(24151) 24151 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105 (เปลี่ยนหลังคา)โรงเรียนวัดช่องลม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

100,000

(24152) 24152 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 ทาสีภายในและภายนอกโรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ ต.เจดีย์ อ.
อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24153) 24153 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 สร้างปี พ.ศ.2519 เปลี่ยนฝาไม้ ทาสีโรงเรียนบ้านหนองโอ่ง ต.หนองโอ่ง
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24154) 24154 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.105/29 สร้างปี พ.ศ.2537 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดหนองหลุม
ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24155) 24155 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม งานปูพนื้ ตัวหนอนบริเวณสวนป่าของโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหน ต.หนองโอ่ง อ.อู่
ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24156) 24156 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.105/29 สร้างปี พ.ศ.2540 ทาสีภายนอกและภายใน)โรงเรียนวัดโภ
คาราม ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24157) 24157 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม งานปูพนื้ ตัวหนอนด้านข้างห้องสมุดและหน้าอาคารเรียน 017โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24158) 24158 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม ต.ดอนคา อ.อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี
(24159) 24159 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 105/29 สร้างปี พ.ศ.2533 (ทาสีภายในและภายนอก)โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
เจริญ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24160) 24160 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 205/26 (ปูพนื้ กระเบือ้ ง)โรงเรียนพลับพลาไชย ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.
สุพรรณบุรี
(24161) 24161 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 สร้างปี พ.ศ.2516 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านหนองกุฏิ ต.
พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24162) 24162 ปรับปรุงซอมแซมรั้วคอนกรีตชนิดฐานรากมีเสาเข็ม โรงเรียนวัดจ้าปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24163) 24163 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว สร้างปี พ.ศ.2553 ทาสีโรงเรียนวัดโพธิ์เขียว ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24164) 24164 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.202/2526 สร้าง พ.ศ.2526 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา อาคารเรียนแบบ
017 ขัดพืน้ ลงยูริเทนโรงเรียนวัดกกม่วง ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24165) 24165 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 สร้างปี พ.ศ.2520 ขัดพืน้ ลงยูริเทน อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26
เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านสระบัวทอง ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24166) 24166 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทุง่ ดินด้า ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.
สุพรรณบุรี
(24167) 24167 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนประตู,ทาสี,ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน ต.
จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24168) 24168 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1 ข สร้างปี พ.ศ.2518 ขัดพืน้ เคลือบเงา ส้วมแบบ สปช 601/26 บุผนัง
กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24169) 24169 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ บดอัดลูกรัง เทพืน้ ปูนซีเมนต์ โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร ต.สระยายโสม อ.
อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24170) 24170 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/2526 สร้างปี พ.ศ.2529 (ติดตั้งฝ้า ทาสี)โรงเรียนวัดใหม่สิทธา
วาส ต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24171) 24171 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.017สร้างปี พ.ศ.2518 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ต.จรเข้สาม
พัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
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(24172) 24172 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดคลองตัน ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.
สุพรรณบุรี
(24173) 24173 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องเรียนโรงเรียนวัดสระยายโสม ต.สระยายโสม อ.อู่
ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24174) 24174 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โรงฝึกงาน(ปูพนื้ กระเบือ้ ง)โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ ต.สระยาายโสม อ.อู่ทอง จ.
สุพรรณบุรี
(24175) 24175 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26สร้างปี พ.ศ.2533 ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดบ่อคู่ ต.สระยายโสม
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24176) 24176 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้างปี พ.ศ.2550 และ2540 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี โรงเรียนวัด
สระพังลาน ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24177) 24177 ปรับปรุงพืน้ ทีท่ ้าห้องเรียนธรรมชาติ โรงเรียนวัดดอนสุโข ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24178) 24178 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องอนุบาล เปลี่ยนไม้ตรงและฝาผนัง โรงเรียนวัดนันทวัน ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี
(24179) 24179 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ปพู นื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้า ติดรางน้้าฝนโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ต.สระพัง
ลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24180) 24180 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้างปี พ.ศ.2540และ2536 ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดดอน
มะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24181) 24181 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26ปี2530, ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ 401 ปี2523 ปรับปรุง
ท้ากันแดดหน้าอาคารเรียน แบบ 017 ปี 2522โรงเรียนบ้านหัวท้านบ ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

149,900

(24182) 24182 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดคีรีเจริญผล ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี
(24183) 24183 ทาสีอาคารภายในและภายนอก อาคาร แบบ สปช.017/2 ชั้นโรงเรียนบ้านเขาก้าแพง ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.
สุพรรณบุรี
(24184) 24184 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1 ข พืน้ สูง สร้างพ.ศ.2521ขัดพืน้ เคลือบสีพนื้ อาคาร ซ่อมแซมฝาผนัง
โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24185) 24185 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี ขัดพืน้ ไม้โรงเรียนวัดเขาดี
สลัก ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24186) 24186 ปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียน และบริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ ต.ดอนคา อ.อู่
ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24187) 24187 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ปูพนื้ กระเบือ้ งเปลี่ยนฝ้า ติดรางน้้าฝนโรงเรียนบ้านโคกหม้อ ต.หนอง
สาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
(24188) 24188 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปรับถนนทางเดินหน้าอาคารเรียนโรงเรียนวัด
กลางบ้านดอน ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24189) 24189 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เปลี่ยนฝ้ารอบอาคาร ทาสีภายนอกอาคารส้านักงานและ
อาคารหอประชุม ซ่อมแซมห้องน้้าภายในส้านักงานโรงเรียนสพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ต.อุ่ทอง อ.อู่ทอง จ.
สุพรรณบุรี

149,400

(24190) 24190 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 ทาสี ปูกระเบือ้ งหน้าอาคาร ปรับสนามเปตอง (ถมหินคลุก)โรงเรียนวัด
ส้าเภาทอง ต.บางตะเคียน อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24191) 24191 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสีภานนอกอาคารเรียนโรงเรียนบ้าน
ดอนพุทรา ต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
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(24192) 24192 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป 013 สร้าง2515 ทาสีภายนอกภายในอาคารโรงเรียนตลาดขุนขยัน ต.บาง
ตาเถร อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24193) 24193 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยกาศภายในโรงเรียนโดยถมดินปรับระดับ โรงเรียนวัดใหม่พบิ ลู ย์ผล ต.
บางเลน อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี
(24194) 24194 อาคารเรียนแบบ ป1ข สร้างปี 2518 ขนาด 4 ห้องเรียน เปลี่ยนผาผนัง ทาสี เปลี่ยนฝ้าอาคารราษฏร์พฒ
ั นา
สร้างปี 2536 ขนาด 1 ห้องเรียน เปลี่ยนประตูเหล็กโรงเรียนบ้านรางโพธิ์ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

100,000

(24195) 24195 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 2/28 ทาสีภายในอาคารโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.
สุพรรณบุรี
(24196) 24196 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็ม สูงจากคานล่าง ช่วงเสาห่าง 2.95 เมตรโรงเรียนบ้านห้วยหิน ต.
หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24197) 24197 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป 1 ข ปรับพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร ต.บ้านดอน อ.อู่
ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24198) 24198 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารอเนกประงค์แบบสร้างเองและทาสีอาคารแบบ สปช.105/29 จ้านวน 6 ห้อง
โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(24199) 24199 อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ปรังปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหินด้า ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.
สุพรรณบุรี
(24200) 24200 อาคารเรียนแบบชั่วคราว เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา แผ่นเหล็กกรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนวัดวังกุลา ต.เขาพระ อ.
เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
(24201) 24201 ห้องสมุด แบบ อื่น ๆ รื้อถอนหลังคาฝ้าเพดาน ประตู ทาสี เปลี่ยนโครงสร้างหลังคา
เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
(24202) 24202 ปรับปรุงห้องสมุด (ในอาคารเรียนแบบ สปช.105/29)
เปลี่ยนหน้าต่างกระจก ประตูกระจก ทาสีภายใน ติดเหล็กดัดโรงเรียนบ้านหนองขาม ต.หนองขาม อ.หนองหญ้า
ไซ จ.สุพรรณบุรี

150,000

(24203) 24203 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปลี่ยนประตู หน้าต่าง บุผนังภายใน ทาสีผนังภายใน
ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสมุดโรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
(24204) 24204 อาคารเรียนแบบ สปช.017 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.
สุพรรณบุรี
(24205) 24205 ห้องดนตรี กั้นผนังห้อง และกระจก ประตูบานสวิงคู่โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

150,000

(24206) 24206 ห้องดนตรี ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์
เปลี่ยนหน้าต่างและประตูโรงเรียนวัดล้าพันบอง ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
(24207) 24207 ปรังปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ติดตั้งหน้าต่างกระจก ช่องลม ติดตั้งฝ้า ทาสีผนัง
ทาสีฝ้า ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีประตู เปลี่ยนประตูโรงเรียนวัดด่านช้าง ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
(24208) 24208 อาคารเรียนแบบ 008 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ขัดพืน้ ทาสีภายในโรงเรียนวัดวังส้าเภาล่ม ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
(24209) 24209 ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล เทคอนกรีต ปูกระเบือ้ งห้องเรียนอนุบาล
ปรับปรุงห้องสมุด เปลี่ยนประตู หน้าต่าง และช่องลม เป็นบานกระจกโรงเรียนวัดบางขวาก ต.ย่านยาว อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี

150,000

(24210) 24210 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ เปลี่ยนฝ้าเพดาน บุผนังห้อง ทาสีฝ้า ทาน้้ามันไม้
เปลี่ยนประตู เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนวัดดอนส้าโรง ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
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รายการ

จานวนเงิน

(24211) 24211 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีอาคารเรียน ซ่อมฝาห้องเรียน ซ่อมบันได
เปลี่ยนประตูหน้าต่าง ติดมุง่ ลวดห้องอนุบาลโรงเรียนบ้านทับกระดาษ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

100,000

(24212) 24212 อาคารเรียนแบบ ป.017 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านลาด ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
(24213) 24213 อาคารเรียนแบบ 017 รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดหนองโรง ต.หนองผักนาก อ.
สามชุก จ.สุพรรณบุรี
(24214) 24214 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.
สุพรรณบุรี
(24215) 24215 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีฝ้าโรงเรียนบ้านวังน้้าเขียว ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.
สุพรรณบุรี
(24216) 24216 อาคารเรียนแบบ 017 เปลี่ยนประตู-หน้าต่างกระจกบานเลื่อน ติดตั้งเหล็กดัด
ปูกระเบือ้ งพืน้ ทาสีโรงเรียนวัดไทร ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
(24217) 24217 อาคารเรียนแบบ สปช.017 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดหนองไผ่ ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

100,000
100,000

(24218) 24218 อาคารประกอบ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา
อาคารเรียนอนุบาล เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองราชวัตร ต.หนองราชวัตร อ.
หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

100,000

(24219) 24219 อาคารเรียนแบบ สปช.106/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีฝ้าเพดาน
ปรับปรุงและเปลี่ยนหน้าต่าง พร้อมทาสีหน้าต่างโรงเรียนบ้านทับละคร ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
(24220) 24220 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข /1/3 เปลี่ยนหน้าต่างไม้เป็นกระจกบานเลื่อนอลูมิเนียม
อาคารเรียนแบบ ป.1 ข/1/4 เปลี่ยนหน้าต่างไม้เป็นกระจกบานเลื่อนอลูมิเนียมโรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว ต.โคก
ช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

100,000

(24221) 24221 อาคารเรียนแบบ 017 รื้อถอนกระเบือ้ งมุงหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนวัดวังจิก ต.วังลึก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี
(24222) 24222 อาคารเรียนแบบ 105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา และปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ต.หนองโพธิ์ อ.
หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
(24223) 24223 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปลี่ยนฝ้า เปลี่ยนฝาโรงเรียนวัดหนองเปาะ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
(24224) 24224 อาคารเรียนแบบ สปช. 017 เปลี่ยนหน้าต่าง ประตู เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีฝ้าโรงเรียนวัดน้้าพุ ต.หัวเขา อ.เดิม
บางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
(24225) 24225 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ ห้องสมุด
เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีฝ้า ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ต.สามชุก อ.
สามชุก จ.สุพรรณบุรี

150,000

(24226) 24226 อาคารเรียนแบบ 017 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) ต.หนองหญ้าไซ อ.
หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
(24227) 24227 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ซ่อมเซมหลังคาและทาสีอาคารเรียนโรงเรียนสวนป่าองค์พระ ต.ด่านช้าง อ.ด่าน
ช้าง จ.สุพรรณบุรี
(24228) 24228 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝาผนัง ทาสีโรงเรียนวัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
(24229) 24229 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ใต้ถุนสูง
ทาสีฝาผนังห้องเรียน ประตู หน้าต่าง ทาสีฝ้าเพดาน
เปลี่ยนคานและตงโรงเรียนวัดคลองขอม ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(24230) 24230 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปลี่ยนฝ้า เสาไม้ เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองส้าโรง ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้า
ไซ จ.สุพรรณบุรี
(24231) 24231 อาคารเรียนแบบ สปช.101/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาและทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านไผ่สีทอง ต.องค์พระ อ.
ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
(24232) 24232 อาคารเรียนแบบ สปช. 017 เปลี่ยนฝ้าเพดานห้องเรียน ทาสีฝ้าโรงเรียนบ้านหนองหิน ต.หนองกระทุม่ อ.เดิม
บางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
(24233) 24233 อาคารเรียนแบบ 017 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองแขม ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
(24234) 24234 อาคารเรียนแบบ 017 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดโคกพระ ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
(24235) 24235 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ซ่อมแซมหน้าต่าง
อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ซ่อมแซมประตูโรงเรียนบ้านพุบอ่ งป่าขี ต.ห้วยขมิน้ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
(24236) 24236 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปลี่ยนฝาอาคารเรียนโรงเรียนวัดคูเมือง ต.ทุง่ คลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
(24237) 24237 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ทาสีเก่าภายใน
อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีเก่าภายในโรงเรียนวัดวังหว้า ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
(24238) 24238 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีฝ้าโรงเรียนบ้านทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.
สุพรรณบุรี
(24239) 24239 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคากันสาดโรงเรียนบ้านทุง่ นาตาปิน่ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.
สุพรรณบุรี
(24240) 24240 อาคารเรียนแบบ สปช.017 เปลี่ยนฝาผนังไม้ด้านหลังอาคารเรียน
เปลี่ยนกันสาดด้านหลังอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองนา ต.หนองกระทุม่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
(24241) 24241 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดลาดสิงห์ ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
(24242) 24242 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปลี่ยนฝาโรงเรียนบ้านทุง่ หนองแก้ว ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
(24243) 24243 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านวังยาว ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
(24244) 24244 ห้องพิเศษ เปลื่ยนประตู หน้าต่าง ปูกระเบือ้ งพืน้ ทาสีผนังโรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส ต.ทุง่ คลี อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
(24245) 24245 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ทาสีอาคารเรียน และพืน้ ระเบียงทางเดิน
อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.
สุพรรณบุรี

100,000

(24246) 24246 อาคารเรียนแบบ สปช.103 เปลี่ยนพืน้ และตงห้องเรียนพร้อมทายูริเทนโรงเรียนบ้านหนองแหน ต.หนองขาม อ.
หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
(24247) 24247 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนฝา
เปลี่ยนหน้าต่าง ประตู ทาสีโรงเรียนบ้านกล้วย ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
(24248) 24248 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปลี่ยนประตู-หน้าต่าง ทาสีและติดตั้งเหล็กดัดโรงเรียนวัดดงพิกุล ต.ยางนอน อ.เดิมบาง
นางบวช จ.สุพรรณบุรี
(24249) 24249 อาคารเรียนแบบ สปช.017 ขัดพืน้ ทาน้้ามันเคลือบแข็งโรงเรียนวัดบ้านทึง ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
(24250) 24250 อาคารเรียนแบบ 017 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองกระถิน ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
(24251) 24251 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสีภายในและภายนอกโรงเรียนบ้านหนองยาว ต.ห้วย
ขมิน้ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
(24252) 24252 อาคารเรียนแบบ 008 (จ้านวน 2 หลัง) ทาสีน้ามันส้าหรับงานไม้ ภายนอก-ภายใน
บานประตู-หน้าต่าง และราวระเบียงโรงเรียนวัดดอนไร่ ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
(24253) 24253 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีภายนอก
อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านสระเตย ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(24254) 24254 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ทาสีอาคาร เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนประตูหน้าต่างโรงเรียนวัดกกตาด ต.ห้วยขมิน้ อ.
ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
(24255) 24255 อาคารเรียนแบบ 017 ปูกระเบือ้ งพืน้
อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.201/2526 ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านเขาดิน ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.
สุพรรณบุรี

150,000

(24256) 24256 อาคารเรียนแบบ 014 ทาสีฝ้าด้านในและด้านนอก ทาสีภายในห้องเรียน 3 ห้อง
อาคารเรียนแบบ ป.1 ข (จ้านวน 6 ห้อง) ทาสีหอ้ งเรียน
ทาสีฝ้าภายในและภายนอกห้องเรียนโรงเรียนวัดหนองสะเดา ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

150,000

(24257) 24257 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 ทาสีอาคารเรียนภายนอกและภายใน ทาสีฝ้าโรงเรียนบ้านดงเชือก ต.แจงงาม อ.
หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
(24258) 24258 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ต่อเติมกันสาด
อาคารเรียนแบบ 017 เปลี่ยนโครงหลังคา
เปลี่ยนหลังคาเป็นเมลทัลชีดโรงเรียนวัดวังคัน ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

100,000

(24259) 24259 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนวัดหัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
(24260) 24260 อาคารเรียนแบบ ป.2 (สมัญ) ทาสีอาคารเรียน
อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ทาสีภายในห้องเรียนโรงเรียนวัดสามชุก ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
(24261) 24261 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนบ้านทัพตาแทน ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
(24262) 24262 อาคารอเนกประสงค์แบบ 312 เปลี่ยนโครงสร้างหลังคา และกระเบือ้ งหลังคา
เปลี่ยนฝ้า และทาสี
อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 เปลี่ยนบานประตูโรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.
สุพรรณบุรี

100,000
150,000

(24263) 24263 อาคารเรียนแบบ สปช.107 ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนวัดกร่างสามยอด ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

100,000

(24264) 24264 อาคารเรียนแบบ 017 ทาสีน้ามัน ส้าหรับผิวไม้ ภายใน-ภายนอก และสีน้าอะครีลิค
ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนวัดทุง่ แฝก ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
(24265) 24265 อาคารอเนกประสงค์ สปช. 202/26 เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนประตูม้วน ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านแจงงาม ต.แจงงาม
อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
(24266) 24266 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนฝาอาคารเรียน
ส้วมแบบ สปช.601/26 (3 หลัง) เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.
สุพรรณบุรี

150,000

(24267) 24267 อาคารเรียนแบบ 105/29 ปูกระเบือ้ งพืน้
อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา
ศาลาเฉลิมพรเกียรติ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดกาบบัว ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

150,000

(24268) 24268 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ และอาคารเรียนแบบ 017โรงเรียนวัดนางพิมพ์ ต.วังลึก อ.สามชุก จ.
สุพรรณบุรี
(24269) 24269 อาคารเรียนแบบ สปช.202/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา
โรงอาหาร ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนวัดบัลลังก์ ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
(24270) 24270 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านโป่งคอม ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
(24271) 24271 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ขัดพืน้ เคลือบเงาพืน้ อาคารโรงเรียนบ้านหนองอิงพิง ต.หนองกระทุม่ อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

150,000

100,000

150,000

100,000
150,000

100,000
139,700

100,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 1019

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(24272) 24272 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา
เชิงชาย ทาสีเชิงชายโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
(24273) 24273 บ้านพักภารโรงแบบ สปช.304/28 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนฝาผนังพร้อมทาสี เปลี่ยนประตูหน้าต่างพร้อม
ทาสี เปลี่ยนพืน้ ไม้ เปลี่ยนลูกกรงและบันไดทางขึ้นโรงเรียนวัดหนองทราย ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.
สุพรรณบุรี

100,000

(24274) 24274 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
อาคารเรียนแบบ สปช. 017 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดดอนประดู่ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
(24275) 24275 อาคารเรียนแบบ 002 เทพืน้ ลาน ค.ส.ล
อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เทพืน้ ลาน ค.ส.ล
อาคารเรียนแบบ 017 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดป่าสะแก ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.
สุพรรณบุรี

100,000

(24276) 24276 โรงอาหาร เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนวัดโคกหม้อ ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
(24277) 24277 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สร้างแท่นพระพุทธหน้าเสาธง ปูกระเบือ้ งฐานเสาธง
มุงหลังคาและปูกระเบือ้ งทีแ่ ปรงฟันโรงเรียนบ้านมาบพะยอม ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
(24278) 24278 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ทาสีภายในและภายนอก
อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ทาสีภายในและภายนอก
ทาสีรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระดี่ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

100,000
100,000

(24279) 24279 อาคารเรียน อาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดบ่อกรุ ต .บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
(24280) 24280 โรงฝึกงานแบบสร้างเอง 2532
เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดโป่งแดง ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
(24281) 24281 ทาสีรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองโก ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
(24282) 24282 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองผือ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
(24283) 24283 อาคารเรียนแบบ 017 ปูกระเบือ้ งพืน้ หน้าอาคารด้านล่าง ทาสีอาคารด้านล่างโรงเรียนบ้านปากดง ต.หัวเขา อ.
เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
(24284) 24284 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
เทคอนกรีตผสมเสร็จ ติดตั้งโครงเหล็กหลังคาและแผ่นเหล็กกรีดลอน
ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสี ติดตั้งพืน้ ส้าเร็จรูปท้องเรียบ
ทาสีรั้วโรงเรียนบ้านทุง่ ใหญ่ ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

150,000
100,000

(24285) 24285 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 (4 ห้อง) ทาสีอาคารเรียนภายนอก
อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 (8 ห้อง) ทาสีอาคารเรียนภายนอกโรงเรียนบ้านรังงาม ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.
สุพรรณบุรี

150,000

(24286) 24286 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว รั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (รากฐานตอกเสาเข็ม)โรงเรียนวัดหนองผักนาก ต.หนองผักนาก อ.
สามชุก จ.สุพรรณบุรี
(24287) 24287 อาคารเรียนแบบ 017 รื้อถอนและเปลี่ยนแผงบังแดดอลูมิเนียมสีแบบตัว c (พร้อมโครงคร่าว)
อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.201/26 ทาสีอาคารภายในภายนอกโรงเรียนบ้านดงเสลา ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี

150,000

(24288) 24288 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข และแบบ 017
ทาสีอาคารเรียนแบบ ป.1 ข และทาสีหอ้ งเรียน แบบ 017 เปลี่ยนหน้าต่างอาคารเรียนโรงเรียนวัดสามเอก ต.โคก
ช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

100,000

(24289) 24289 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านละว้าวังควาย ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

150,000

150,000

150,000

150,000

100,000
150,000
100,000
150,000

150,000

หน ้าที่ 1020

หน่วย : บาท

รายการ
(24290)
(24291)
(24292)
(24293)
(24294)
(24295)
(24296)
(24297)
(24298)

24290 อาคารเรียนแบบ 017 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ ต.ปากน้้า อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
24291 อาคารเรียนแบบ 017 ทาสีน้ามันงานไม้ ขัดพืน้ ไม้โรงเรียนบ้านพุน้าร้อน ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
24292 อาคารเรียนแบบ สปช. 014 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดนางบวช ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
24293 ส้วม เปลี่ยนโถส้วม ปูกระเบือ้ งพืน้ -ผนังด้านใน ทาสีภายใน-ภายนอก
เปลี่ยนอ่างล้างมือ ปรังปรุงทีป่ สั สาวะชายโรงเรียนบ้านหนองอุโลก ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
24294 อาคารเรียนแบบ 017 ทาสีภายนอกภายในโรงเรียนวัดท่าทอง ต.ปากน้้า อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
24295 ส้วม ทาสี เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนโถส้วม ปูกระเบือ้ งทีพ่ นื้ และผนัง ซ่อมประตู
เปลี่ยนก๊อกน้้าโรงเรียนบ้านสระบัวก่า้ ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
24296 อาคารเรียนแบบ ป.พิเศษ ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดท่าช้าง ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
24297 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 ทาสี ปูกระเบือ้ งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 ต.ห้วยขมิน้ อ.
ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
24298 ส้วม ร.ย. 601/43
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา เทพืน้ ทาสี เปลี่ยนสุขภัณฑ์และอุปกรณ์โรงเรียนวัดฉวาก ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

จานวนเงิน
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
150,000
100,000

(24299) 24299 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 เปลี่ยนประตูเหล็กม้วน กลอนห้องต่าง
กระจก เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสีผนังโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.
สุพรรณบุรี

150,000

(24300) 24300 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 313 (ส่วนห้องประกอบอาหาร)
เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนโครงสร้างหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนเสา
เทคาน เทพืน้ คอนกรีต ก่ออิฐบล็อก ฉาบผนัง เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนอง
มะค่าโมง) ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

150,000

(24301) 24301 บ้านพักครูแบบ พิเศษ (สปจ.สุพรรณบุรี) หลังที่ 4,5,6
เปลี่ยนผนัง เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีฝ้า ทาสีผนังโรงเรียนวัดกกเต็น ต.ห้วยขมิน้ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
(24302) 24302 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านกกเชียง ต.ห้วยขมิน้ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
(24303) 24303 รั้วมาตราฐาน สพฐ. ก่อสร้างรั้วมาตราฐานแบบทึบคอนกรีตบล๊อก 9 ก้อน
ช่องเสา 2.95 เมตร ฐานรากตอกเสาเข็มโรงเรียนวัดคอกช้าง ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
(24304) 24304 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตรโรงเรียนบ้านทุง่ มะกอก ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.
สุพรรณบุรี
(24305) 24305 อาคารอเนกประสงค์ ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนวัดหัวนา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
(24306) 24306 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา
ตะแกรงเหล็กกันนก ประตูบานยืดห้องสมุดโรงเรียนวัดท่าเตียน ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
(24307) 24307 อาคารอเนกประสงค์ (แบบองค์การ) เปลี่ยนประตูกระจก, หน้าต่าง, มุง้ ลวด พืน้ รอบนอก ปูกระเบือ้ งพืน้ กรุปนัง
ด้วยสมาทบอร์ด โรงเรียนวัดดอนตาล ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
(24308) 24308 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดปากน้้า ต.ปากน้้า อ.เดิมบางนางบวช จ.
สุพรรณบุรี
(24309) 24309 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 203 รื้อถอนหลังคาเปลี่ยนหลังคาเป็นแผ่นเหล็กเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนวัดหนอง
กระทุม่ ต.หนองกระทุม่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
(24310) 24310 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202
เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนประตูม้วร ติดตั้งประตูกระจกโรงเรียนวัดอู่ตะเภา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.
สุพรรณบุรี

150,000

(24311) 24311 สนามเด็กเล่น เปลี่ยนหลังคาสนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดทุง่ กฐิน ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

100,000

100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 1021

หน่วย : บาท

รายการ
(24312)
(24313)
(24314)
(24315)

จานวนเงิน

24312 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียนโรงเรียนวัดกุ่มโคก ต.ทุง่ คลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
24313 ลานคอนกรีตหน้าเสาธง ลาน ค.ส.ลโรงเรียนพัฒนาปากน้้า ต.ปากน้้า อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
24314 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดท่ามะนาว ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
24315 โรงอาหาร ขยายพืน้ ทีห่ อ้ งครัว เปลี่ยนหลังคา ผนัง ฝ้าเพดาน เทคอนกรีต ปูพนื้ กระเบือ้ งทางเดินโรงเรียนวัดบ้าน
สระ ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
24316 อาคารเรียนแบบ สปช. 017/23 ทาสีโรงเรียนวัดวังหิน ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
24317 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
24318 อาคารส้านักงาน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนสพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ต.เขาพระ อ.เดิมบาง
นางบวช จ.สุพรรณบุรี
24319 ปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดหนองกรด ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
24320 อาคารเรียนแบบ 017 เปลี่ยนหน้าต่าง ใส่เหล็กดัดห้องคอมพิวเตอร์
และเปลี่ยนหน้าต่างพร้อมประตูหอ้ งประชุมโรงเรียนวัดก้ามะเชียร ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
24321 อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดเขาพระ ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
24322 อาคารเรียนแบบ 017 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนาง
บวช จ.สุพรรณบุรี
24323 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านควนนิมิต ต.ทุง่ รัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
24324 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีอาคารโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000
100,000
150,000
150,000

(24325) 24325 ปรับปรุงอาคารเรียน งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านม่วงลีบ ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
(24326) 24326 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตชนิดมีฐานราก สูง 1.2 เมตรโรงเรียนบ้านดอนสน ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24327) 24327 ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณโรงเรียน
พืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.12 มโรงเรียนวัดกลางใหม่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
(24328) 24328 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1. เปลี่ยนฝ้าเพดาน 2. งานทาสีโรงเรียนบ้านกงหนิง ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24329) 24329 ?ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีอาคาร โรงเรียนวัดอุทยาราม ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000
100,000

(24330) 24330 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานปูพนื้ กระเบือ้ งห้องเรียน งานเทพืน้ คอนกรีตหน้าอาคารเรียน งานทาสีก้าแพง
โรงเรียนโรงเรียนวัดคีรีวงการาม ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
(24331) 24331 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าห้องส้วม ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภูมิทศั น์หน้าอาคารเอนกประสงค์ งานเทพืน้
ปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านปลายแหลม ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
(24332) 24332 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 1.70 เมตรโรงเรียนวัดกลาง ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24333) 24333 งานปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงาน งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก
จ.สุราษฎร์ธานี
(24334) 24334 ปรับปรุงอาคาเรียน
1. งานเปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000

(24335) 24335 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ซ่อมแซมเสาอาคารเรียน งานทาสีอาคารโรงเรียนวัดท่าทอง ต .บางกุ้ง อ.เมืองสุ
ราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24316)
(24317)
(24318)
(24319)
(24320)
(24321)
(24322)
(24323)
(24324)

100,000
100,000
300,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

150,000
100,000
100,000

150,000
150,000
200,000
200,000

หน ้าที่ 1022

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(24336) 24336 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร
1. งานหลังคา
2.งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24337) 24337 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานซ่อมประตูม้วน งานท่อระบายน้้า คูระบายน้้าพร้อมฝาปิดเสริมเหล็กโรงเรียน
อนุบาลสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
(24338) 24338 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านคลองสุข ต.บางชนะ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

200,000

(24339) 24339 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ท้าอ่างล้างจานคอนกรีตพร้อมปูกระเบือ้ ง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล ท้า
อ่างล้างมือคอนกรีตปูกระเบือ้ งเคลือบ งานพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดสมหวัง ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์
ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24340) 24340 ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
อาคาร ป.1 ข
กัดสาด
รางน้้า ท่อรับน้้าฝน เมทัลชีท
อาคารโรงอาหาร
รางน้้า ท่อรับน้้าฝน ท่อระบายน้้า โรงเรียนบ้านไสขาม ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000

(24341) 24341 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานกระเบือ้ งมุงหลังคา เปลี่ยนโครงเคร่าหลังคา งานฝ้าเพดาน งานฝาผนัง กรอบ
หน้าต่าง/ประตูไม้เนือ้ แข็ง งานทาสีอาคารโรงเรียนวัดนอก ต.ไชยคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
(24342) 24342 ปรับปรุงอาคารเรียน
ปูกระเบือ้ งขนาด 12" x 12" อาคารเอนกประสงค์แบบ 312 (กรมสามัญ)
ทาสีพลาสติกอาคารเอนกประสงค์ แบบ 312 (กรมสามัญ) 2 หลังโรงเรียนวัดเขาแก้ว ต.ทุง่ กง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุ
ราษฎร์ธานี

150,000

(24343) 24343 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 หลัง งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ โรงเรียนบ้านควนยูง ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24344) 24344 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ก
เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม.
ไม้เนือ้ แข็ง
ฝ้าเพดาน
ทาสีพลาสติกฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านซอย 2 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24345) 24345 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 หลัง งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจน
ดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
(24346) 24346 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
งานรื้อวัสดุมุงหลังคา
งานรื้อวัสดุฝ้าเพดาน
งานซ่อมแซมเสาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 8*8 นิว้ ยาว 3 เมตร
งานซ่อมไม้ฝาผนังห้องโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24347) 24347 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
1.งานพืน้
2.งานประตู
3. งานทาสีโรงเรียนวัดชลคราม ต.ชลคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

100,000

150,000

150,000

200,000

หน ้าที่ 1023

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(24348) 24348 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
1. งานพืน้
2. งานประตู-หน้าต่าง
3. งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหัวหมากบน ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24349) 24349 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบกรมสามัญ
ซ่อมหลังคา
ซ่อมฝาผนัง
ซ่อมฝ้าเพดาน
เปลี่ยนประตู/หน้าต่างโรงเรียนบ้านอ่างทอง ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

200,000

(24350) 24350 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1. งานพืน้ และผนัง 2. งานบานประตูกระจก 3. งานเหล็ก
โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
(24351) 24351 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานผนัง ก่ออิฐมอญเต็มแผ่นพร้อมฉาบเรียบโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ต.ท่าทอง อ.กาญ
จนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
(24352) 24352 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน 1. ก่อผนังด้วยอิฐ ทาสี 2. งานประตู หน้าต่าง 3. งานฝ้าเพดาน 4. ระบบไฟฟ้า
โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม ต.ไชยคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
(24353) 24353 ปรับภูมิทศั น์อาคารเรียน 2 หลัง 1. ทางเท้า คสล. 2. พืน้ คสล.โรงเรียนวัดนิกรประสาท ต.ตะเคียนทอง อ.กาญ
จนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
(24354) 24354 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ปรับถมดินยกพืน้ สูง เทพืน้ คสล หน้า 12 ซม.โรงเรียนวัดชลธาร ต.บางไทร
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
(24355) 24355 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1.รื้อถอนหลังคา 2. มุงกระเบือ้ งโรงเรียนวัดกงตาก ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24356) 24356 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน
ปรับปรุงอาคารเรียน ติดตั้งกันสาด
ปรับปรงุหลังคาโรงเรียนบ้านศิลางาม ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000

(24357) 24357 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 63 ม. งานปรับพืน้ ทางเดิม งานเหล็ก ลวดผูกเหล็กโรงเรียนวัด
พุฒ ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
(24358) 24358 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1.งานปรับปรุงพืน้ ด้านข้างโรงอารหาร 2.งานปรับปรุงห้องส้วมแบบ สปช.601/26
(4 ทีน่ งั่ )
โรงเรียนบ้านศรีธนู ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

100,000

(24359) 24359 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว งานทาสีรั้ว
งานต่อเติมรั้วแบบโปร่ง ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม ทาสีโรงเรียนวัดดอนยาง ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000

(24360) 24360 ปรับปรุงอาคารเรียน 1. งานมุงหลังคา 2. งานฝ้าเพดาน 3. งานสีโรงเรียนบ้านควนราชา ต.ช้างซ้าย อ.กาญจน
ดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
(24361) 24361 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานหลังคา ปรับปรุงบ้านพักครู งานประตูโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ต.
ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
(24362) 24362 ซ่อมแซมบ้านพักครู
เปลี่ยนกระเบือ้ ง ไม้เนือ้ แข็ง ติดฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า รางรับน้้าฝน ไม้เชิงชาย ท่อรับน้้าฝน วงกบไม้โรงเรียน
บ้านดินแดงสามัคคี ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

100,000

(24363) 24363 ปรับปรุงอาคาร 2 หลัง 1. งานประตู หน้าต่าง 2. งานฝ้าเพดาน 3. งานสีโรงเรียนบ้านโพหวาย ต.บางกุ้ง อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

200,000

100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000

150,000

150,000
150,000

หน ้าที่ 1024

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(24364) 24364 ปรับปรุงอาคารเรียน ป.1 ข
ปรรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าประถม
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าอนุบาลโรงเรียนบ้านห้วยด่าน ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24365) 24365 ซ่อมแซมอาคารเรียน
บุฝาผนัง บานหน้าต่าง กลอนอลูมิเนียม บานพับหน้าต่าง ขอสับเหล็ก บานประตู ทีย่ ึดประตู ประตูกระจก ทาสี
อาคารโรงเรียนวัดบางใบไม้ ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24366) 24366 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานผนังปูกระเบีอ้ งเคลือบ งานประตู /หน้าต่าง ติดตั้งหน้าต่าง
กระจกอลูมิเนียมโรงเรียนบ้านดอนธูป ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
(24367) 24367 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ขโรงเรียนบ้านวังหวาย ต.ทุง่ รัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
(24368) 24368 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คศล. ขนาดกว้าง 1.5 เมตรโรงเรียนบ้านห้วยโศก ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์
ธานี
(24369) 24369 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
งานสี ทาสีผนังอาคาร สปช.105/29โรงเรียนวัดกาญจนาราม ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
(24370) 24370 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานปรับปรุงหลังคา เปลี่ยนโครงสร้างหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ งานประตู
หน้าต่างกระจกบานเลื่อน งานทาสี งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 ต.ปาก
แพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24371) 24371 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 1. งานปูกระเบือ้ ง 2. งานฝ้าเพดาน 3. เทคอนกรีตโรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง ต.ช้างขวา
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
(24372) 24372 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 1. งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง 2. งานทาสีโรงเรียนวัดแหลมทอง ต.คลองฉนาก อ.เมืองสุราษฎร์
ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
(24373) 24373 ซ่อมแซมอาคารเรียน
ผนังคอนกรีตบล๊อกหนา 7ซม. ฉาบปูน บานประตู บานหน้าต่าง วงกบประตู วงกบหน้าต่าง บานพับ ทาสี
โรงเรียนบ้านไสใน ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24374) 24374 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และบ้านพักครู งานผนังก่ออิฐพร้อมฉาบ ผนังไม้เฌอร่า งานปูกระเบือ้ งเคลือบ
งานประตูหน้าต่าง งานสี ฝ้าเพดาน โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม ต.ชลคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
(24375) 24375 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ 1. ปูกระเบือ้ ง 2. ประตู หน้าต่าง 3. งานสี 4. คอนกรีตโรงเรียนบ้านหาดริ้น ต.
บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
(24376) 24376 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนชนิดมีฐานรากโรงเรียนบ้านบางชุมโถ ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

100,000

(24377) 24377 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
1. งานพืน้ ปูกระเบือ้ งและผนังโรงเรียนวัดบ้านใน ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
(24378) 24378 ปรับปรุงซ่อมแซม รางน้้าสังกะสี กว้าง 6 นิว้ งานทาสีอาคารโรงเรียนวัดบางกล้วย ต.บางไทร อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
(24379) 24379 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ข ใต้ถุนสูง
ทาสีน้ามัน รองพืน้ กันเชื้อรา
สีน้าอะคริลิคโรงเรียนบ้านน้้าฉา ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24380) 24380 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบางส้าโรง ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

200,000

100,000
150,000
200,000
150,000

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
150,000

หน ้าที่ 1025

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(24381) 24381 ซ่อมแซมอาคารเรียน
งานติดตั้งฝ้าเพดานเคร่าเหล็กยิบซั่มฉาบเรียบโรงอาหาร ขนาด 120x240 ซม. หนา 5 มม.โรงเรียนวัดพ่วง ต.
พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000

(24382) 24382 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสี ภายใน ภายนอก งานพืน้ เทฟุตบาท คสล . หนา 8 มมโรงเรียนวัดเขาพระ
นิม่ ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
(24383) 24383 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารแบบสร้างเอง เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ คลอบสันโค้งกระเบือ้ งลอนคู่ สลักเก
เหลียวยึดกระเบือ้ งลอนคู่ และครอบกระเบือ้ ง กระเบือ้ งโปร่งแสงลอนคู่ ผนังก่ออิฐ แผงลวดตาข่าย คร่าวไม้เนือ้
แข็ง ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านซอย 10 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24384) 24384 ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
ปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่
กระเบือ้ งผนังห้องน้้า 10"x16"โรงเรียนบ้านทับท้อน ต.ทุง่ กง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000

(24385) 24385 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1. งานมุงหลังคา 2. งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดปากคู ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24386) 24386 ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่ม งานทาสี ฝ้าเพดาน งานติดตั้งหลอดไฟฟ้า 2x36 วัตน์โรงเรียนวัดเขานางเภา ต.กรูด อ.กาญ
จนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24387) 24387 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานฝ้าเพดาน ภายในและภายนอก ซ่อมแซมห้องส้วม งานหลังคา เสา ชักโครก
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
(24388) 24388 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ 1. งานหลังคา 2.ฝ้าเพดาน
3.งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง 4.ทาสี 5. ระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านบางรักษ์ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
(24389) 24389 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข ทรายถมอาคาร เทพืน้ คอนกรีต ซ่อมติดตั้งบานประตู งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง
เคลือบโรงเรียนบ้านบางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
(24390) 24390 ปรับปรุงอาคารเรียน ขนาด 5 ห้องเรียน เปลี่ยนหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมโรงเรียนบ้านปากดอนสัก ต.ดอนสัก อ.
ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
(24391) 24391 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 หลัง ทาสี ฝ้าเพดาน
ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน ทาสีภายใน ภายนอก
ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์สนามเด็กเล่น งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองเปล ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์
ธานี

200,000

(24392) 24392 ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
เปลี่ยนประตู เทพืน้ เปลี่ยนโถส้วม ปูพนื้ ก่ออิฐ ทาสีโครงไม้ เปลี่ยนวงกล อ่างล้างหน้า ต่อเติมหลังคาห้องส้วม
โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24393) 24393 ปรับปรุงอาคารประกอบ ทาสีอาคาร ประตู หน้าต่าง เหล็กดัดโรงเรียนวัดประสิทธาราม ต.บางชนะ อ.เมืองสุ
ราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
(24394) 24394 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24395) 24395 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ และผนัง ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนวัดคีรีวง ต .ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24396) 24396 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานหลังคา กระเบือ้ ง ตะขอ ไม้เนือ้ โรงเรียนวัดบุญบันเทิง ต.คลองน้อย อ.เมืองสุ
ราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
(24397) 24397 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1. งานฝ้าเพดานและฝาผนัง 2. งานสี 3. งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านก้าสน
ประชาสรรค์ ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000

100,000

150,000

150,000
150,000
150,000
100,000

200,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 1026

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(24398) 24398 ปรับปรุงภูมิทศั น์สภาพบรรยากาศ ถมดินสนามกีฬาโรงเรียนบ้านคีรีรอบ ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24399) 24399 ปรัปบรุงซ่อมแซมอาคาร
รั้วแบบโปร่ง ฐานรากตอกเสาเข็ม ประตูรั้วสแตนเลสโรงเรียนบ้านคลองสระ ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุ
ราษฎร์ธานี

200,000

(24400) 24400 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
1. งานหน้าต่าง 2. งานกระจก 3. งานทาสี 4. งานหลังคา 5. งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ต.ปากแพรก
อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

100,000

(24401) 24401 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
1. ปรับปรุงห้องประชุม ติดตั้งประตู หน้าต่าง เหล็กดัด
2. ปรับปรุงพืน้ และบันได ปูกระเบือ้ งระเบียง หน้าต่าง โรงเรียนบ้านไสตอ ต .ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์
ธานี

150,000

(24402) 24402 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและพืน้ โรงอาหาร
1. งานพืน้ โรงเรียนปูกระเบือ้ ง
2. งานสี
3. งานขัดพืน้ โรงเรียนบ้านแหลมหอย ต.แม่น้า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24403) 24403 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้า 9 ทีน่ งั่
ติดตั้งวงกบ ประตูหอ้ งน้้า ยกพืน้ ห้องน้้า ระบบประปา ทาสีโรงเรียนบ้านหน้าค่าย ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุ
ราษฎร์ธานี

150,000

(24404) 24404 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
เปลี่ยนหน้าต่างวงกบ โรงเรียนบ้านปากกะแดะ ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
(24405) 24405 ซ่อมแซมบ้านพักครู แบบ 203/27
งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานดวงโคมไฟฟ้า งานสวิทพ์และเต้ารับ งานเดินสายไฟฟ้า งานแผงสวิทซ์และเซอร์กิต
เบรกเกอร์โรงเรียนบ้านเกาะเต่า ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24406) 24406 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานพืน้ เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดประเดิม ต.หน้า
เมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
(24407) 24407 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู สปช.301/26
พืน้ ส้าเร็จรูป บานประตูPVC บานประตูไม้เนือ้ แข็ง วงกบประตู
ต่อเติม้วโรงเรี
รั้
ยนโรงเรียนบ้านคลองคราม ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24408) 24408 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ(ห้องสมุด)
รื้อถอนผนังโครงสร้าง งานฐานราก งนพืน้ งานผนัง งานโครงสร้างหลังคา งานไฟฟ้า งานสีโรงเรียนบ้านบ่อผุด ต .
บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24409) 24409 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
หน้าต่าง ประตู บานพับ กลอน มือจับ สายยู มือจับ ประตูม้วนโรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส ต.วัดประดู่ อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

100,000

(24410) 24410 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ แบบ สปช 105/29 กระเบือ้ งลอนคู่ ตะขอยึดกระเบือ้ ง
งานกระเบือ้ ง อาคารประกอบ แบบ ป.1 ข (อาคาร1) กระเบือ้ งลอนคู่ ตะขอยึดกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านแม่โมกข์
ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24411) 24411 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ
งานพืน้ งานผนัง งานหลังคาโรงเรียนบ้านท่าเสาเภา ต.ท่าเสาเภา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

100,000

150,000

150,000

หน ้าที่ 1027

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(24412) 24412 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ก ขนาด 2 ห้องเรียน งานทาสีผนังโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม ต.
ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
(24413) 24413 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ข ขนาด 4 ห้องเรียน โดยซ่อมแซมเพดานระเบียง เปลี่ยนกระเบือ้ งแผนเรียบ ไม้
เนือ้ แข็ง ตะปู น้้ายาทาไม้กันปลวกโรงเรียนชุมชนบ้านนางก้า ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
(24414) 24414 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข
งานพืน้ ราวบันได งานเดินสายไฟ งานแลน งานทาสี
อาคารเรียน(สลากกินแบ่งรัฐบาล) ทาสีหอ้ งภายในโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุ
ราษฎร์ธานี

150,000

(24415) 24415 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ก งานมุงหลังคา งานขุดดิน งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานสี วงกบและประตู
งานสุขภัณฑ์โรงเรียนวัดสมัยคงคา ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
(24416) 24416 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน
งานปรับปรุงหน้าต่างเหล็กพร้อมทาสี
งานปรับปรุงคอนกรีตกว้าง 3 เมตร ยาว 8 เมตร ข้างโรงอาหารโรงเรียนวัดประสพ ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุ
ราษฎร์ธานี

150,000

(24417) 24417 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบ ป1 ก) งานประตูและหน้าต่าง งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีต สูง 1.70
เมตรโรงเรียนวัดนาราเจริญสุข ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
(24418) 24418 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
ปูกระเบือ้ งเคลือบ ทาสีพลาสติด เปลี่ยนโครงเหล็กราวบันได ท้าสนาม BBl หน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านก้าสน
ราษฎร์อุทศิ ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24419) 24419 งานปรับปรุงอาคารเรียน ป.1 ข
เปลี่ยนฝ้า งานปรับปรุงทางเท้าโรงเรียนวัดนทีคมเขต ต.คลองฉนาก อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
(24420) 24420 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานทาสีภายนอกอาคารเรียนป.1ขโรงเรียนบ้านคลองกรูด ต.ทุง่ รัง อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี
(24421) 24421 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเด็กเล็กแบบสร้างเอง งานพืน้ ปูกระเบีอ้ ง ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานฝ้า
เพดาน งานทาสี ปูกระเบือ้ งผนังโรงเรียนบ้านบ่อน้้าร้อน ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
(24422) 24422 ถนน คสล คอนกรีตเสริมเหล็กท้าคูระบายน้้า ท้าเห็ลดัดหน้าต่างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) ต.ท่า
อุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
(24423) 24423 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานหลังคา งานทาสี ปรัปปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ซ่อมหน้าต่าง ท้าเหล็กดัด
ประตูเหล็กม้วนโรงเรียนบ้านหาดงาม ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
(24424) 24424 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จัดท้าประตูสแตนเลส โรงเรียนวัดสันติวราราม ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์
ธานี
(24425) 24425 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร จัดท้าผนังตาข่ายเหล็ก ประตูตาข่าย งานทาสี ผนังบุกระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนบ้านดอนหลวง ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
(24426) 24426 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนูปกรณ์ ติดประตูกระจก เหล็กดัดประตูหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนวัดคงคาล้อม ต.
คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
(24427) 24427 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานฝาผนังไม้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง ต.คลองน้อย อ.เมืองสุ
ราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
(24428) 24428 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ งานหลังคาฝ้าเพดานเชิงชายโรงเรียนบ้านดอนเสาธง ต.บ้านแพรก อ.ดอน
สัก จ.สุราษฎร์ธานี
(24429) 24429 ปรับปรุงซ่อมแซมก้าแพงโรงเรียน งานทาสีรั้ว โรงเรียนวัดภูเขาทอง ต.แม่น้า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

100,000

150,000
150,000

150,000

150,000

100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
200,000

หน ้าที่ 1028

หน่วย : บาท

รายการ
(24430) 24430 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร จัดท้ารางน้้าฝน ปรับปรุงห้องประชุม งานหลังคาและเสาโรงเรียนวัดแจ้ง ต .อ่างทอง
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
(24431) 24431 ปรับปรุงอาคารเรียน งานฝ้าเพดานโครงเคร่าไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนวัดสิงขร ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
(24432) 24432 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพืน้ เทพืน้ คอนกรีตระหว่างอาคารโรงเรียนบ้านสันติสุข ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุ
ราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
(24433) 24433 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านท้องนายปาน ต .บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน
จ.สุราษฎร์ธานี
(24434) 24434 รัวโรงเรียน พร้อมทาสีโรงเรียนบ้านสุชน ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
(24435) 24435 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและส้วม ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนหลังคาลอนคู่ เปลี่ยนโถส้วมโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา
ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
(24436) 24436 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคาร และเปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดคุณาราม ต.หน้าเมือง อ.เกาะส
มุย จ.สุราษฎร์ธานี
(24437) 24437 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านเกาะพลวย ต.อ่างทอง อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
(24438) 24438 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนวัดโชติการาม ต.บางโพธิ์ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
(24439) 24439 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนบ้านท่าเพชร ต.มะขามเตี้ย อ.
เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
(24440) 24440 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคาร เปลี่ยนกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบ่อโฉลก ต .ทุง่ กง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24441) 24441 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคารเรียน โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์
ธานี
(24442) 24442 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งโรงเรียนวัดท้องอ่าว ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24443) 24443 ปรับปรุงรางระบายน้้า คสล.โรงเรียนวัดบุณฑริการาม ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
(24444) 24444 ปรัปบรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุม งานผนัง ปุลามิเนต ผนังนวมเก็บเสียง และงานบิวอินไม้โรงเรียนสพป.สุ
ราษฎร์ธานี เขต 1 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
(24445) 24445 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เทพืน้ อาคาร กั้นฝาผนัง ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดวังไทร ต.ป่าร่อน อ.กาญจน
ดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
(24446) 24446 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ต .ดอนสัก อ.ดอนสัก
จ.สุราษฎร์ธานี
(24447) 24447 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านคอกช้าง ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
(24448) 24448 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน กระเบือ้ งหลังคา และงานไฟฟ้าโรงเรียนบ้านโฉลกหล้า ต .เกาะ
พะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
(24449) 24449 อาคารเรียน 004 สร้างปี พ.ศ. 2509 - ปูพนื้ กระเบือ้ ง , อาคารเรียน ป.1 ข สร้างปี พ.ศ. 2512 - ทาสี , อาคาร
เรียน สปช.103/26 สร้างปี พ.ศ.2537 - ทาสีโรงเรียนวัดพรุศรี ต.พรุไทย อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
(24450) 24450 อาคารเรียน 102/26 สร้างปี 2536 - เปลี่ยนประตู ,เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดพนม ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์
ธานี
(24451) 24451 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ใต้ถุนสูง สร้างเมือ่ ปี 2519 - ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านจ้าปาทอง ต.ต้นยวน อ.พนม จ.
สุราษฎร์ธานี
(24452) 24452 ปรับปรุงสนามหญ้าเป็นลาน BBL-ปูพนื้ คอนกรีตบล๊อค-ติดขอบคันหินคอนกรีตโรงเรียนบ้านพัฒนา ต.เขาพัง อ.
บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

จานวนเงิน
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
300,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 1029

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(24453) 24453 บ้านพักครู สร้างปี พ.ศ. 2518 - เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาพร้อมอุปกรณ์ ฝ้าเพดาน บานประตูหน้าต่าง พืน้ ไม้
เนือ้ แข็งโรงเรียนวัดนาคาวาส ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
(24454) 24454 ฝ้าเพดานยิบซั่ม - ทาสีโรงเรียนวัดบางปอ ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
(24455) 24455 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์โรงเรียนวัดเกษมบ้ารุง ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
(24456) 24456 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก - เปลี่ยนผนังไม้อัดซีเมนต์ ทาสี โรงเรียนวัดหนองไทร ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24457) 24457 อาคารโรงฝึกงาน แบบกรมสามัญ สร้าง พ.ศ. 2525 - ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน พร้อมระบบไฟฟ้า , อาคาร
เรีรยน แบบ สปช.105/29 สร้างปี พ.ศ. 2540 ปรับปรุงซ่อมแซมหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวัดจันทร์
ประดิษฐาราม ต.บางเดือน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

100,000

(24458) 24458 อาคารเรียน แบบ ป07 (อาคาร 1) สร้างเมือ่ พ.ศ.2522 - ทาสี ,อาคารเรียน แบบ ป 1 ข 3 ห้องเรียน (หลังที1่ )
สร้างเมือ่ พ.ศ.2518 - ทาสี,อาคารเรียน แบบ ป1 ข 4 ห้องเรียน (หลังที่ 2) สร้างเมือ่ พ.ศ.2514 - ทาสีโรงเรียน
วัดประตูใหญ่ ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24459) 24459 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างปี พ.ศ. 2553 - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี , อาคารเรียน แบบ
ป.1 ข สร้างปี พ.ศ. 2520 - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ปูกระเบือ้ ง , อาคารเรียน แบบ ป.1 ข สร้างปี พ.ศ. 2554 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ปูกระเบือ้ ง , ทาสีรั้วโรงเรียนวัดบางพลา ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24460) 24460 อาคารเรียน แบบ อื่น ๆ (สร้างเอง) สร้างเมือ่ พ.ศ.2537 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง - เปลี่ยนครอบสันโค้งกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
(24461) 24461 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข สร้างปี พ.ศ. 2523 - ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน งานหลังคาโรงเรียนบ้านท่าตะเภา
ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
(24462) 24462 อาคารเรียน สปช. 105/29 สร้างปี พ.ศ. 2541 - ทาสี เปลี่ยนรางน้้า , อาคารเรียน สปช.103/26 สร้างปี พ.ศ.
2515 - เปลี่ยนรางน้้าโรงเรียนบ้านไทรงาม ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
(24463) 24463 อาคารเรียน ป.1 ข สร้างปี พ.ศ. 2521 - ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาพร้อมอุปกรณ์ , ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว โรงเรียน
วัดรัษฎาราม ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
(24464) 24464 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 (อาคาร 1) -ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน - ทาสี ประตูหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านหน้าซึง ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
(24465) 24465 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าม่วง ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี
(24466) 24466 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 - ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ประตูม้วนเหล็ก ทาสีอาคารโรงเรียนวัดถ้า้
สิงขร ต.ถ้า้ สิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
(24467) 24467 ปรับปรุงบริเวณและลานกีฬาเอนกประสงค์ - ลานคอนกรีต พืน้ ถนน พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนวัดรัตนาราม
ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(24468) 24468 โรงอาหาร สร้าง ปี พ.ศ.2527 - ปรับปรุงซ่อมแซมฟุตบาท ,อาคารเรียน แบบ ป1 ข สร้างปี พ.ศ.2520 ซ่อมแซมผนังอาคารเรียนโรงเรียนบ้านท่าไคร ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
(24469) 24469 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข สร้างปี พ.ศ. 2538 - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ไม้ระเบียง ทาสีผนัง ฝ้าเพดาน , ห้องสมุด
แบบสร้างเอง พ.ศ. 2550 - ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ทาสี งานพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 ต.
ถ้า้ สิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24470) 24470 อาคาร ป.1 ข ใต้ถุนสูง - ปรับปรุงพืน้ เวที ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ , ทาสีรั้วโรงเรียนวัดนิลาราม ต.บ้านยาง อ.คีรี
รัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
(24471) 24471 อาคารเรียน แบบ ป 1 ก สร้างปี พ.ศ.2513 - ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน,อาคารเรียน ป 1 ข สร้าง ปี พ.ศ.2513
- ปรับปรุงซ่อมแซมฝาผนังโรงเรียนบ้านบางพระ ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

100,000

100,000
150,000
100,000
150,000

100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
200,000
100,000
150,000

150,000

หน ้าที่ 1030

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(24472) 24472 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 สร้างปี พ.ศ. 2544 - ทาสีภายใน , อาคารเรียน แบบ ป.1 ก สร้างปี พ.ศ.
2514 - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ปรับระดับ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านมะเลาะ ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24473) 24473 ส้วม 601/26 สร้างปี พ.ศ. 2522 - ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ประตูพร้อมอุปกรณ์ งานสุขภัณฑ์ ทาสี , อาคาร
เรียน แบบ 002 (จังหวัดสร้าง) สร้างปี พ.ศ. 2502 - ทาสี , อาคารเรียน แบบ ป.1 ข สร้างปี พ.ศ. 2522 - ทาสี
โรงเรียนบ้านโตนยาง ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24474) 24474 อาคารเรียน ป.1 ข ใต้ถุนสูง สร้างปี พ.ศ. 2519 - ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาพร้อมอุปกรณ์ ฝ้าเพดาน งานประตู
, อาคารเรียน ป.1 ข ใต้ถุนสูง สร้างปี พ.ศ. 2523 - ซ่อมแซมพืน้ ไม้เนือ้ แข็ง งานประตูโรงเรียนบ้านย่านมะปราง
ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

100,000

(24475) 24475 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก สร้าง พ.ศ. 2519 - ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังพลาย ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24476) 24476 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างปี พ.ศ. 2551 - ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ทาสี , ส้วม แบบ 04-401 สร้างปี พ.ศ.
2517 - ซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน , ส้วม แบบ 04-401 สร้างปี พ.ศ. 2519 - ซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน
โรงเรียนบ้านท่าขนอน ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

100,000

(24477) 24477 อาคาร สปช 102/26 สร้างเมือ่ ปี 2540 - ปรับปรุงซ่อมแซม งานพืน้ ฝ้าเพดาน ประตูหน้าต่าง งานมุงหลังคา
ทาสี และอุปกรณ์, อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 สร้างปี พ.ศ.2544 - ปรับปรุงซ่อมแซมรางน้้า ท่อรับน้้าฝน
โรงเรียนบ้านถ้า้ ผึ้ง 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.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
(24479) 24479 อาคารเรียน แบบ ป1 ข สร้างปี พ.ศ.2525 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานผนัง งานพืน้ งานประตู และอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านตาขุน ต.พะแสง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
(24480) 24480 อาคารเรียน แบบ 017 สร้างปี พ.ศ. 2536 - ทาสีโรงเรียนคีรีรัฐนิคม ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
(24481) 24481 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก สร้างปี พ.ศ. 2508 - ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ทาสี งานประตู - หน้าต่าง
โรงเรียนบ้านปากท้าเรียง ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
(24482) 24482 อาคารเรียน ป.1 ก สร้างปี พ.ศ. 2520 - ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ต.กะเปา อ.คีรีรัฐ
นิคม จ.สุราษฎร์ธานี
(24483) 24483 ส้วม 5 ทีน่ งั่ สร้างปี พ.ศ.2527 - ปรับปรุงซ่อมแซม ประตู ทาสี, ส้วม 4 ทีน่ งั้ สร้างปี พ.ศ.2538 - ปรับปรุง
ซ่อมแซม ประตู ทาสี, อาคารเอนกประสงค์ สร้างปี พ.ศ.2527 - ปรับปรุงซ่อมแซมปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านพัฒนา
2 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24484) 24484 อาคาร สปช. 102/26 สร้างปี พ.ศ.2529 - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ อาคารเรียน ทาสีผนัง งานเปลี่ยนตาข่ายช่อง
ลม และอุปกรณ์โรงเรียนบ้านทุง่ เสียน ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
(24485) 24485 อาคาร ป1 ข. สร้างปี พ.ศ.2520 - ปรับปรุงซ่อมแซมบันได พืน้ กระเบือ้ ง และอุปกรณ์โรงเรียนบ้านทุง่ พลับ ต.
สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
(24486) 24486 อาคารเรียน 017 สร้าง ปี พ.ศ.2518 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานฝ้าผนัง และอุปกรณ์โรงเรียน
วัดศรีสุวรรณ ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
(24487) 24487 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 สร้าง ปี พ.ศ.2540 - ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งาน
ประตู ทาสี และอุปกรณ์โรงเรียนบ้านต้นยวน ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
(24488) 24488 อาคาร สปช.105/29 สร้างปี พ.ศ. 2553 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานพืน้ ปูกระเบือ้ ง , โรงอาหาร สร้างปี พ.ศ.
2546 - ซ่อมแซมรางน้้า , อาคาร ร.ร. 106/43 สร้างปี พ.ศ. 2544 - ปรับปรุงซ่อมแซมประตูโรงเรียนบ้าน
กลาง ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24489) 24489 ปรับปรุงภูมิทศั น์ - ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านคันธุลี ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

200,000
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150,000

100,000
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150,000
150,000

หน ้าที่ 1031

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(24490) 24490 อาคาร สปช 101/26 สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2537 - ปรับปรุงซ่อมแซมรางน้้า ท่อน้้า พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านไทร
งาม ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(24491) 24491 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2545 - ทาสี พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวัดพุมเรียง ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24492) 24492 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 203/26 สร้างปี พ.ศ. 2528 - ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและแผงบังแดด ฝ้าเพดาน
พร้อมระบบไฟฟ้า ทาสีโรงเรียนบ้านปากหาร ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
(24493) 24493 สนามบาสเก็ตบอล สร้างเมือ่ ปี พ.ศ. 2538 - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ผิวสนาม งานตีเส้นสนาม พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านควนสูง ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
(24494) 24494 โรงอาหาร - ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน , เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดนันทาราม ต.ท่าเคย
อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
(24495) 24495 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2534 - ทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนวัดวิโรจนาราม ต.ปาก
หมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(24496) 24496 อาคารเรียน 017 - ทาสีโรงเรียนบ้านคชาธาร ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
(24497) 24497 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างปี พ.ศ.2550 - ซ่อมแซมงานพืน้ ทาสีโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ ต.เขาหัวควาย อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
(24498) 24498 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ใต้ถุนสูง - สร้างปี พ.ศ. 2522 - ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทกั ษ์ ต.เขาพัง
อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
(24499) 24499 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก - ปรับปรุงซ่อมแซมฝาผนัง ปรับระดับพืน้ ทีเ่ ท่คอนกรีต ปูพนื้ กระเบือ้ ง งานหน้าต่าง
โรงเรียนวัดอินทราวาส ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
(24500) 24500 อาคารเรียน แบบ 017 สร้างปี พ.ศ. 2517 - ทาสีโรงเรียนวัดตรณาราม ต.เทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24501) 24501 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข สร้างปี พ.ศ. 2523 - ฉาบปูนเรียบผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านหินดาน ต.ท่ากระดาน อ.คีรี
รัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
(24502) 24502 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 สร้างปี พ.ศ. 2535 - ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดสองพีน่ ้อง ต.คลองศก อ.พนม
จ.สุราษฎร์ธานี
(24503) 24503 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอล - งานถมดินโรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
(24504) 24504 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ใต้ถุนสูง (ต่อเเติมชั้นล่าง) - ทาสีโรงเรียนบ้านอ่างทอง ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์
ธานี
(24505) 24505 โรงอาหาร (สร้างเอง) สร้างปี พ.ศ. 2520 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานเหล็กโครงสร้าง งานฝาผนัง งานฉาบปูน
ประตูหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านชายท่า ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
(24506) 24506 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ใต้ถุนสูง สร้างปี พ.ศ. 2520 - ทาสี , อาคารเรียนอนุบาล 1 สร้างปี พ.ศ. 2543 ปูพนื้
กระเบือ้ ง ประตูม้วน , ห้องส้วม สร้างปี พ.ศ. 2548 - ปรับปรุงประตูบานทึบไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านใหญ่ ต.
พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

100,000

(24507) 24507 อาคารอเนกประสงค์ (สร้างเอง) สร้างปี พ.ศ.2546 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ต.
ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
(24508) 24508 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 สร้างปี พ.ศ. 2545 - ทาสี , รั้ว สร้างปี พ.ศ. 2550 - ทาสีโรงเรียนบ้านบางขนุน
ต.บ้านท้าเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
(24509) 24509 ส้วม สปช.601/26 - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี งานสุขภัณฑ์ งานประตู หน้าต่างโรงเรียนตาขุน ต .
เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
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รายการ

จานวนเงิน

(24510) 24510 อาคาร 105/29 ปรับปรุง 8 ห้องเรียน สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2554 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานฝ้าเพดาน งานมุงหลังคา
พร้อมอุปกรณ์ , อาคารเรียนปฏิรูป สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2544 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานประตู งานพืน้ ทางเดิน พร้อม
อุปกรณ์, อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2529 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานปูกระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านท่าน
หญิงวิภา ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24511) 24511 อาคารเรียนแบบอนุบาล (สร้างเอง) สร้างเมือ่ ปี พ.ศ. 2554 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานผนัง งานฉาบปูน งานประตู
หน้าต่าง กุญแจประตู งานปูกระเบือ้ ง พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนสหกรณ์นิคม ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์
ธานี

150,000

(24512) 24512 อาคารประกอบ (สร้างเอง) สร้างเมือ่ พ.ศ.2544 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานหลังคา พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้าน
เชี่ยวมะปราง ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
(24513) 24513 ห้องน้้า (แบบสร้างเอง) สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2524 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานโครงสร้าง งานพืน้ งานหลังคา งานฝา
ผนัง งานฉาบ งานสุขภัณฑ์ ทาสี พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง ต .ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี

100,000

(24514) 24514 อาคารเรียน ป1ก สร้างปี พ.ศ.2520 - ปรับปรุงซ่อมแซมปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนา ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24515) 24515 อาคารเรียน สปช.101/26 - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24516) 24516 อาคาร แบบสามัญ 019 สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2513 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนสารภีอุทศิ ต.
ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(24517) 24517 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างปี พ.ศ. 2535 - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ปูกระเบือ้ ง , อาคารเรียน แบบ ป.1
ก สร้างปี พ.ศ. 2524 - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านปลายคลอง ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุ
ราษฎร์ธานี

100,000

(24518) 24518 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 - ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน
ต.พรุไทย อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
(24519) 24519 อาคาร ป พิเศษ สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2497 - ทาสี,ส้วม แบบ สปช.601/26 สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2547 - ปรับปรุง
ซ่อมแซมงานปูพนื้ ทาสี ,ส้วม แบบอื่นๆ (สร้างเอง) สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2522 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานปูพนื้ ทาสี
โรงเรียนบ้านตะกรบ ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

100,000

(24520) 24520 อาคารเรียน คศ.ธ.1 สร้างปี พ.ศ. 2473 - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ต.เวียง
อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(24521) 24521 อาคารเรียน ป.1 ก สร้างปี พ.ศ. 2517 ต่อเติม ปี พ.ศ. 2524 - เทคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารเรียนโรงเรียน
บ้านบางประชาภิบาล ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
(24522) 24522 อาคารเรียน แบบ ป.พิเศษ สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2498 - ปรับปรุงซ่อมแซมรางรับน้้าฝน และท่อรับน้้าฝน,อาคารเรียน
แบบ ป.1ข สร้างปี พ.ศ.2522 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานพืน้ งานฝาผนัง รางรับน้้าฝน และท่อรับน้้าฝน ,อาคาร
เรียน แบบ สปช.104/26 สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2538 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานประตูโรงเรียนวัดธารน้้าไหล ต.เลม็ด อ.
ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24523) 24523 อาคารเรียน แบบ ป.1ก สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2519 - ปรับปรุงซ่อมแซมปูพนื้ โรงเรียนบ้านทุง่ นางเภา ต.โมถ่าย อ.ไชยา
จ.สุราษฎร์ธานี
(24524) 24524 อาคารเรียนปฐมวัย (บริจาค) สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2523 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานหลังคา งานโครงสร้าง งานประตู
หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
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จานวนเงิน

(24525) 24525 อาคารเรียน สปช.101/26 สร้างปี พ.ศ. 2528 - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ปูกระเบือ้ ง , อาคารเรียน แบบ สปช.
201/26 สร้างปี พ.ศ. 2540 - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ปูกระเบือ้ ง , อาคารเรียน แบบ สปช.201/26 สร้างปี พ.ศ.
2545 - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ปูกระเบือ้ ง ซ่อมแซมฟุตบาท , อาคารเรียนอนุบาล สร้างปี พ.ศ. 2540 - พืน้ ปู
กระเบือ้ ง ซ่อมแซมฟุตบาทโรงเรียนบ้านวังผักแว่น ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24526) 24526 อาคารเรียนแบบ ป.พิเศษ 5 ห้องเรียน สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2518 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านหนองมน ต.ทุง่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(24527) 24527 อาคารเรียน ป.1 ข ใต้ถุนสูง สร้างปี พ.ศ. 2520 - ทาสีฝาผนัง พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ต.ประสงค์
อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
(24528) 24528 อาคารเรียน แบบ ป.1ก สร้างปี พ.ศ. 2497 - ซ่อมแซมหลังคาพร้อมอุปกรณ์ และเชิงชายโรงเรียนวัดสุทธาวาส
ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(24529) 24529 อาคารอเนกประสงค์ แบบ กศ.100/32 สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2524 - ปรับปรุงซ่อมแซมปรับระดับพืน้ ต่อเติมโรง
อาหาร เทพืน้ คอนกรีต ติดตั้งอ่างล้างจาน ปูพนื้ กระเบือ้ งและผนัง พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวัดไตรรัตนากร ต .ทุง่
อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

100,000

(24530) 24530 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข (ใต้ถุนสูง สองหลังติดกัน) สร้างปี พ.ศ. 2520 - ซ่อมแซมเสาปูน หลังคา ทาสีโรงเรียน
วัดน้้าหัก ต.น้้าหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
(24531) 24531 อาคาร สปช 105/29 สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2540 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านศรีพนม ต.ประสงค์
อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
(24532) 24532 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2535 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานฝ้าเพดานโรงเรียนต.ช.ด.ราษฎร์
พิทกั ษ์ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
(24533) 24533 โรงฝึกงาน สร้างปี พ.ศ. 2521 - งานหลังคา , ส้วม แบบทรงจั่ว สร้างปี พ.ศ. 2515 - งานหลังคา พืน้ ปู
กระเบือ้ งโรงเรียนวัดชยาราม ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(24534) 24534 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก - พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดจาย(สุทธบูรราษฎร์) ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(24535) 24535 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 สร้างปี พ.ศ. 2547 - ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ทาสี , อาคารเรียน แบบ ป.1 ก
สร้างปี พ.ศ. 2523 - ทาสีโรงเรียนบ้านสหกรณ์ ต.กรูด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
(24536) 24536 อาคารเรียน ป.1ก 1/2 สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2513 - ทาสี,อาคารเรียน ป.1ก 1/2 สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2515 - ทาสี ,อาคาร
เรียน ป.1ข 2/3 สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2522 - ทาสีโรงเรียนวัดอัมพาวาส ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
(24537) 24537 อาคารเรียน ป.1 ก สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2520 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานฝาผนัง พืน้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านดอนมะกอก
ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
(24538) 24538 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างปี พ.ศ. 2533 - ซ่อมแซมประตู พืน้ ปูกระเบือ้ ง ฝาผนัง ทาสี , อาคารเรียน ป.1
ข สร้างปี พ.ศ. 2521 - ฝ้าเพดาน ทาสี พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24539) 24539 อาคารเรียน มิยาซาวา ขนาด 6 ห้องเรียน (หลังที่ 1) สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2541 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานฝ้าเพดาน
งานหลังคา พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านคลองรอก ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
(24540) 24540 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2545 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานปูพนื้ โรงเรียนบ้านท่าใหม่ ต.ประสงค์
อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
(24541) 24541 อาคารเรียน สปช.105/26 สร้างปี พ.ศ. 2530 - งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง , อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างปี
พ.ศ. 2533 - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดโพธาราม(โพธิพทิ ยากร) ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(24542) 24542 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2540 - ปรับปรุงซ่อมแซมปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดพระพรหม
ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
(24543) 24543 สนามบาสเก็ตบอล สร้างปี พ.ศ. 2525 - ซ่อมแซมพืน้ คอนกรีตโรงเรียนวัดโกศาวาส ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุ
ราษฎร์ธานี
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หน ้าที่ 1034

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(24544) 24544 ซ่อมแซมถนนโรงเรียนบ้านนาค้อ ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
(24545) 24545 อาคารเรียน สปช.102/26 สร้างปี พ.ศ. 2536 - ทาสีโรงเรียนบ้านวังขุม ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
(24546) 24546 อาคารพัสดุ (สร้างเอง) ปี พ.ศ. 2543 - ซ่อมแซมหลังคา ฝาผนัง พืน้ ปูกระเบือ้ ง ประตู หน้าต่างโรงเรียน
ชุมชนวัดปากตรัง ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
(24547) 24547 อาคารเอนกประสงค์ - ปรับปรุงต่อเติม ห้องน้้า 1 ห้อง พร้อมอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์โรงเรียนบ้านเขานาใน ต.ต้นยวน
อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
(24548) 24548 อาคารเรียน 2 สยามริโซ แบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ. 2550 - ซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี เหล็กราง
น้้าโรงเรียนวัดสระพัง ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
(24549) 24549 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 สร้างปี พ.ศ.2534 - ปูพนื้ กระเบือ้ ง ประตูโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น
ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
(24550) 24550 บ้านพักครู - ฝ้าเพดาน หลังคา ห้องน้้าห้องส้วม - พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบางปรุ ต.คลองศก อ.พนม จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24551) 24551 อาคารเรียน แบบ ป1ข. 2 ชั้น ปรับปรุงต่อเติมชั้นล่าง 3 ห้องเรียน รวม 6 ห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้าน
สามสัก ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(24552) 24552 อาคารเรียน ป.1 ข สร้างปี พ.ศ. 2520 - ทาสี , อาคารเรียน ป.1 ข สร้างปี พ.ศ. 2514 - ทาสี , รั้ว ทาสี
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
(24553) 24553 อาคารเรียนถาวร แบบ ป.1 ข สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2522 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานมุงหลังคา งานทาสี พร้อมอุปกรณ์
, อาคารเรียนถาวร แบบ 102/2 - ทาสีโรงเรียนบ้านบางหิน ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
(24554) 24554 โรงอาหาร สร้างปี พ.ศ. 2550 - ซ่อมแซมหลังคา , อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 สร้างปี พ.ศ.
2528 - พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านแม่แขก ต.กรูด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
(24555) 24555 อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 สร้างปี พ.ศ. 2553 - ซ่อมแซมพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านปากโตน ต.ท่าขนอน
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
(24556) 24556 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก สร้างปี พ.ศ. 2514 - ทาสี , อาคารเรียน ป.1 ข สร้างปี พ.ศ. 2522 ทาสี ห้องสมุด
สร้างปี พ.ศ. 2525 ทาสี โรงเรียนบ้านย่านยาว ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
(24557) 24557 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 สร้างปี พ.ศ. 2535 - ซ่อมแซมพืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนวัดวิชิตธารามราม
ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(24558) 24558 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข สร้างปี พ.ศ. 2509 - งานประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดน้้ารอบ ต.น้้ารอบ อ.พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี
(24559) 24559 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้าง พ.ศ. 2539 - พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม ต.ท่าฉาง อ.ท่า
ฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
(24560) 24560 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ใต้ถุนสูง - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ไม้ พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ต.ท่าขนอน
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
(24561) 24561 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก สร้าง พ.ศ. 2501 - ทาสี , อาคารเรียน ป.1 ข สร้างปี พ.ศ. 2532 - ทาสี , อาคารเรียน
ป.1 ข สร้างปี พ.ศ. 2533 - ทาสี , รั้ว สร้างปี พ.ศ. 2552 - ทาสีโรงเรียนบ้านควนรา ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุ
ราษฎร์ธานี
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(24562) 24562 อาคารเรียน ป.1ก สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2493 - ทาสี ,อาคารเรียน ป.1 ก สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2493 - ปรับปรุงซ่อมแซม
งานหลังคา พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนวัดชัยธาราวาส ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
(24563) 24563 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 318 สร้างปี พ.ศ. 2518 - ซ่อมแซมพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท้าเนียบ ต.บ้าน
ท้าเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
(24564) 24564 อาคารเรียน แบบ ป.1 ก สร้างปี พ.ศ. 2516 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุ
ราษฎร์ธานี
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(24565) 24565 โรงอาหาร - ซ่อมแซมประตู หน้าต่าง งานผนังคอนกรีตโรงเรียนบ้านยาง ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์
ธานี
(24566) 24566 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 สร้างปี พ.ศ. 2527 - ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ทาสี หน้าต่างโรงเรียนบ้านช่องไม้
งาม ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
(24567) 24567 อาคารเรียน สปช 105/29 ใต้ถุนสูง สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2541 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานหลังคา งานฝ้าเพดาน ปูพนื้
พร้อมอุปกรณ์ , อาคาร สปช 105/29 8 ห้องเรียน สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2537 - ปรับปรุงซ่อมแซม งานหลังคา
งานฝ้าเพดาน งานพืน้ พร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านยางงาม ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

100,000

(24568) 24568 รั้วโรงเรียน ยาว 243 เมตร สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2533 - ทาสีโรงเรียนบ้านปากน้้าท่ากระจาย ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.
สุราษฎร์ธานี
(24569) 24569 อาคารปฏิรูปชั่วคราว สร้างปี พ.ศ. 2540 - ซ่อมแซมหลังคา , รั้ว สร้างปี พ.ศ. 2554 - ทาสีโรงเรียนบ้านบนไร่
ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
(24570) 24570 อาคาร ป.1ก ชั้นเดียว 3 ห้องเรียน สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2514 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานหลังคา พร้อมอุปกรณ์โรงเรียน
บ้านหญ้าปล้อง ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
(24571) 24571 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2537 - ทาสีโรงเรียนบ้านห้วยพุน ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24572) 24572 อาคารเรียน ปบบ สปช.103/26 สร้างปี พ.ศ. 2525 - ซ่อมแซมหน้าต่าง ทาสี , อาคารสร้างเอง สร้างปี พ.ศ.
2519 - ปรับปรุงพืน้ อาคารปูนซีเมนต์ , ส้วม แบบ รย.601/43 องค์การ สร้างปี พ.ศ. 2523 - งานประตูพร้อม
อุปกรณ์ ฝาผนัง ฉาบปูน ทาสี , อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 สร้างปี พ.ศ. 2530 งานประตู
เหล็กบานยืดโรงเรียนวัดตรีธาราราม ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

100,000

(24573) 24573 อาคารพยาบาล (สร้างเอง) - ซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านพรุยายชี ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์
ธานี
(24574) 24574 อาคารอนุบาล (แบบสร้างเอง) สร้างปี พ.ศ. 2545 - ซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ต.
ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(24575) 24575 โรงฝึกงาน สร้างปี พ.ศ. 2522 - ซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดบางน้้าจืด ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.
สุราษฎร์ธานี
(24576) 24576 อาคารเรียน สปช.102/26 สร้างปี พ.ศ. 2536 - ซ่อมแซมพืน้ ปูกระเบือ้ ง , ต่อเติมรั้ว ทาสีโรงเรียนบ้านคลองสงค์
ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
(24577) 24577 ส้วม สปช.604 สร้างปี พ.ศ. 2545 - ติดตั้งระบบสุขาภิบาล ประตู หลังคา , อาคารเรียน ป.1 ก สร้างปี พ.ศ.
2515 - ทาสี โรงเรียนวัดอรัญญาราม ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
(24578) 24578 อาคารเรียน ป.1 ข ใต้ถุนสูง สร้างปี พ.ศ. 2519 - ฝ้าเพดาน ทาสี ปรับปรุงพืน้ ทางเท้าโรงเรียนบ้านนาใหญ่ ต.
ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
(24579) 24579 อาคารเรียน สปช.102/26 (ห้องปฐมวัย) - ซ่อมแซมพืน้ ปูกระเบือ้ ง หลังคา ปรับปรุงห้องน้้า เครื่องสุขภัณฑ์
ทาสี ระบบงานเดินท่อน้้า งานประตูโรงเรียนวัดพะแสง ต.บ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
(24580) 24580 อาคาร แบบ 022 สร้างปี พ.ศ. 2522 - ซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบ้านบ่อน้้าผุด ต.ถ้า้ สิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24581) 24581 ส้วม แบบ 601/26 - ซ่อมแซมหลังคา , ห้องเรียวิทยาศาสตร์ - ติดตั้งเหล็กดัด , ห้องอ้านวยการ - ผนังไม้อัดสัก
ประตูพร้อมอุปกรณ์ แผงบังแดดโรงเรียนวัดธัญญาราม ต.พลูเถื่อน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
(24582) 24582 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างปี พ.ศ. 2534 - งานประตู หน้าต่าง โรงเรียนบ้านทือ ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุ
ราษฎร์ธานี

150,000

150,000
150,000

150,000
150,000
150,000
100,000

150,000
100,000
200,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 1036

หน่วย : บาท

รายการ
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(24583) 24583 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างปี พ.ศ. 2533 - ซ่อมแซมหน้าต่างติดตั้งเหล็กดัด ทาสี , อาคารเรียน ป.1 ข
สร้างปี พ.ศ. 2522 - งานประตู หน้าต่าง ติดตั้งเหล็กดัด ทาสี , โรงอาหาร - เปลี่ยนฝ้าเพดาน , ส้วม สปช.
601/26 สร้างปี พ.ศ. 2532 - เปลี่ยนโถส้วม อ่างล้างหน้า เปลี่ยนกระจกเงา , ส้วม สปช.601/26 สร้างปี พ.ศ.
2538 - เปลี่ยนโถส้วม พืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนกระจก เปลี่ยนอ่างล้าหงน้าโรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ต.ตะกุกใต้ อ.
วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24584) 24584 อาคารเรียนอนุบาล - ซ่อมแซมหลังคาพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24585) 24585 อาคารเรียน แบบ 103/26 - ซ่อมแซมหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านป่าตง ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
(24586) 24586 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คศล. ปรับพืน้ ถมวัสดุรองพืน้ โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

200,000

(24587) 24587 อาคารเรียน สปช.105/29 - ซ่อมแซมประตูพร้อมอุปกรณ์ รางน้้าฝน ท่อรับน้้าฝน ทาสีโรงเรียนตลาดหนอง
หวาย ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
(24588) 24588 อาคารเรียน ป.1 ก สร้างปี พ.ศ. 2534 - ซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมหลอดไฟฟ้า ทาสี ซ่อมแซมหลังคา , อาคาร
เรียนอนุบาล (สร้างเอง) สร้างปี พ.ศ. 2536 - ฝ้าเพดานพร้อมหลอดไฟ ทาสี งานหลังคาโรงเรียนวัดทุง่ เซียด ต.
ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

200,000

(24589) 24589 อาคารเรียน สปช.105/29 - ซ่อมแซมฝ้าเพดาน , อาคารเรียน ป.1 ข (ใต้ถุนสูง) - ซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงเรียน
บ้านดอนสุวรรณ ต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
(24590) 24590 ส้วม แบบ สปช.601/26 สร้าง พ.ศ. 2530 - ซ่อมแซมหลังคา ประตู โถส้วม พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี ไม้เชิงชาย
ติดตั้งอ่างล้างมือ ผนังก่อคอนกรีต , ส้วม แบบ สปช.601/26 สร้าง พ.ศ. 2540 - ซ่อมแซมหลังคา ประตู โถ
ส้วม พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี ไม้เชิงชาย ติดตั้งอ่างล้างมือ ผนังก่อคอนกรีต , ส้วม แบบ สปช.601/26 สร้าง
พ.ศ. 2549 - ซ่อมแซมหลังคา ประตู โถส้วม พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี ไม้เชิงชาย ติดตั้งอ่างล้างมือ ผนังก่อ
คอนกรีต โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ ต.บ้านท้าเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24591) 24591 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ. 2536 - ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดบางมะเดื่อ ต.บาง
มะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
(24592) 24592 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ใต้ถุนสูง สร้างปี พ.ศ. 2519 - ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดเขาพนมแบก
ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(24593) 24593 อาคารเรียน ป.1 ข ใต้ถุนสูง สร้างปี พ.ศ. 2520 - ซ่อมแซมผนังไม้โรงเรียนวัดเดิมเจ้า ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24594) 24594 อาคารเรียน สปช.103/26 - ซ่อมแซมพืน้ ปูกระเบือ้ ง , อาคารเรียน สปช.102/26 - ซ่อมแซมพืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
(24595) 24595 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข - ซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านคลองราง ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
(24596) 24596 อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร 2520) - ซ่อมแซมหลังคา โรงเรียนวัดหัวเตย ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

100,000

(24597) 24597 อาคารแบบสร้างเอง - งานหลังคาโรงเรียนบ้านน้้าราด ต.บ้านท้าเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
(24598) 24598 โรงอาหาร สร้างปี พ.ศ. 2552 - ซ่อมแซมพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดห้วยกรวด ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

150,000
150,000

(24599) 24599 อาคารอนุบาล (สร้างด้วยงบบริจาค) - ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านหนองเหรียง ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ
จ.สุราษฎร์ธานี
(24600) 24600 อาคารโรงอาหาร - พืน้ ปูกระเบือ้ ง ติดแผงลวดตาข่ายโรงเรียนวัดราษฎร์บ้ารุง ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

100,000

(24601) 24601 สนามฟุตบอล - ถมดิน บดอัด ปรับพืน้ ทีโ่ รงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(24602) 24602 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 สร้างปี พ.ศ. 2530 - ก่อผนัง ทาสี เทพืน้ ปรับระดับ ทาสีรั้ว ,
อาคารเรียน แบบ สปช 104/26 สร้างปี พ.ศ. 2536 - ทาสี , อาคารเรียน แบบ ป.1 ข สร้างปี 2525โรงเรียน
วัดสามัคคีธรรมาราม ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24603) 24603 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างปี พ.ศ. 2534 - ซ่อมแซมพืน้ ปูกระเบือ้ ง , อาคารเรียน แบบ สปช.
105/29 ส ร้างปี พ.ศ. 2537 - พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุ
ราษฎร์ธานี

150,000

(24604) 24604 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 (หลังที่ 1) ทาสี , อาคารแบบ สปช.102/26 (หลังที่ 2) ทาสีโรงเรียนบ้านท่าไท
ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
(24605) 24605 อาคารเรียน แบบ 017 สร้างปี พ.ศ. 2510 - ซ่อมแซมหลังคา รางน้้า ทาสีโรงเรียนวัดอัมพาราม ต.คลองไทร อ.
ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
(24606) 24606 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 - ซ่อมแซมประตู หน้าต่าง , รั้วคอนกรีต ทาสีโรงเรียนบ้านท่าแซะ ต.คลองไทร
อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
(24607) 24607 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข ใต้ถุนสูง สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2519 - ปรับปรุงซ่อมแซมงานปูพนื้ งานรางน้้า ประตู
หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์, อาคารเรียนแบบ ป.1ก สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2509 ปรับปรุง ปี พ.ศ.25451 - ปรับปรุง
ซ่อมแซมงานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านควนสุวรรณ ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24608) 24608 อาคารประกอบห้องเรียนปฐมวัย - ห้องสมุด - ซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง ทาสี โรงเรียนบ้าน
หนองปรือ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
(24609) 24609 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 สร้างปี พ.ศ.2527 - ปรับปรุงซ่อมแซมหน้าต่าง งานทาสี พร้อมอุปกรกรณ์
โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
(24610) 24610 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างปี พ.ศ. 2536 - ซ่อมแซมพืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี ขอบคันดินคอนกรีตโรงเรียนวัด
กาฬสินธุ์ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
(24611) 24611 อาคารเรียน ป.1 ข สร้างปี พ.ศ.2541 - ซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านคลองพา ต.คลองพา อ.ท่าชนะ
จ.สุราษฎร์ธานี
(24612) 24612 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข สูง สร้างปี พ.ศ. 2520 - ทาสีโรงเรียนบ้านพังกาญจน์ ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์
ธานี
(24613) 24613 อาคารเรียน ป.1 ก สร้างปี พ.ศ - ทาสีโรงเรียนบ้านเหนือน้้า ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(24614) 24614 โรงอาหาร (สร้างเอง) ปี พ.ศ. 2537 - ปรับปรุงซ่อมแซมหลัง ฝ้าเพดาน ฝาผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านแสนสุข ต.
คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
(24615) 24615 รั้ว - ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว โรงเรียนวัดบางคราม ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
(24616) 24616 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านบ่อกรัง ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
(24617) 24617 อาคารเรียน สปช.105/29 สร้างปี พ.ศ. 2533 - ซ่อมแซมพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองจอก ต.ท่าสะท้อน
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
(24618) 24618 อาคารเรียน แบบ 102/26 สร้างปี พ.ศ. 2540 - ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านบางสาน ต.พนม อ.พนม
จ.สุราษฎร์ธานี
(24619) 24619 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข สร้างปี พ.ศ. 2496 - ซ่อมแซมฝาผนังไม้ ประตู หน้าต่างโรงเรียนวัดสุมังคลาราม ต.
ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
(24620) 24620 อาคารเรียน แบบสร้างเอง สร้างปี พ.ศ. 2530 - ซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน ประตูเหล็ก หน้าต่างโรงเรียนบ้าน
ศรีปทุมวัลย์ ต.บางม ะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
(24621) 24621 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 สร้างปี พ.ศ. 2542 - ทาสี , อาคารเรียน แบบสร้างเอง สร้างปี พ.ศ. 2551 ทาสีโรงเรียนบ้านโพธิ์พนา ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
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หน ้าที่ 1038

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(24622) 24622 อาคาร แบบ 017 ก (8 ห้องเรียน) - ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานและทาสี ฝาผนังอลูมีเนียม ประตู , อาคาร
สปช.2/28 สร้างปี พ.ศ. 2549 - ปรับปรุงหลังคากันสาด หน้าต่างบานเลื่อนกระจกอลูมีเนียม ประตู ฝ้าเพดาน
โรงเรียนสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ต.สหกรณ์สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

300,000

(24623) 24623 อาคารเรียน แบบ ป.1 สร้างปี พ.ศ. 2501 - ซ่อมแซมพืน้ ปูกระเบือ้ ง , ส้วม แบบ สามัญ (องค์การ) สร้างปี พ.ศ.
2511 - ซ่อมแซมหลังคา ประตูโรงเรียนบ้านนาแค ต.ทุง่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(24624) 24624 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างปี พ.ศ. 2533 - ซ่อมแซมพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทุง่ โพธิ์ ต.พุนพิน อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
(24625) 24625 ส้วม แบบ สปช.601/26 สร้างปี พ.ศ. 2540 - งานหลังคา พืน้ ทางเท้า ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี งานผนัง ประตู ,
ส้วม สปช. 601/26 สร้างปี พ.ศ. 2541 - งานหลังคา พืน้ ทางเท้า พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี งานผนัง ประตู , ส้วม
แบบ 601/26 สร้างปี พ.ศ. 2542 - งานหลังคา พืน้ ทางเท้า พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสี งานผนัง ประตูโรงเรียนบ้าน
ห้วยตาหมิง ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

100,000

(24626) 24626 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข สร้างปี พ.ศ. 2524 - ซ่อมแซมฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านดินก้อง ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24627) 24627 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข สร้างปี 2524 - ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ ง , อาคารเรียน ป.1 ก 2542 - ทาสี โรงเรียนวัด
ขจรบ้ารุง ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
(24628) 24628 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข (6 ห้องเรียน) - ทาสี โรงเรียนวัดท่า ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
(24629) 24629 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและห้องพิเศษ - งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม ต.ควนสุบรรณ อ.
บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
(24630) 24630 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน - งานทาสีโรงเรียนบ้านคลองโหยน ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
(24631) 24631 1. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน - งานพืน้ ไม้ 2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ - งานพืน้ ปูกระเบือ้ ง
เคลือบ - งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านบางประสามัคคี ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
(24632) 24632 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอนุบาล - งานประตูหน้าต่าง โรงเรียนบ้านเขาตอก ต.เขาตอก อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์
ธานี
(24633) 24633 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราวเป็นห้องดนตรี นาฎศิลป์ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 ต.สาคู อ.
พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
(24634) 24634 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด - งานหลังคา - งานฝาผนัง -งานประตูหน้าต่าง -งานฝ้าเพดาน -งานพืน้ โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 12 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
(24635) 24635 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกทักษะวิชาชีพเป็นห้องปฏิบตั ิการทางดนตรี - งานพืน้ - งานผนัง - งานฝ้าเพดาน งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านส้อง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
(24636) 24636 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ (ห้องโสตทัศนณูปกรณ์ ) -งานฝ้าเพดาน -งานบัวเชิงผนัง และงานพืน้ โรงเรียนบ้านหัว
สะพานมิตรภาพที่ 217 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
(24637) 24637 1. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ -งานฝ้าเพดาน 2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร -งานฝ้าเพดาน 3.
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ -งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านควนยอ ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
(24638) 24638 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ -งานผนังโรงเรียนบ้านโคกมะม่วง ต.สินปุน อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี
(24639) 24639 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 - งานผนัง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 ต.ไทรขึง อ.
พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
(24640) 24640 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 - งานทาสี - งานประตูโรงเรียนบ้านห้วยชัน ต.ทุง่ เตาใหม่ อ.
บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
(24641) 24641 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 - งานทาสี -งานประตูหน้าต่าง 2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
แบบป.1ข -งานทาสีโรงเรียนบ้านย่านดินแดง ต.อิปนั อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
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หน ้าที่ 1039

หน่วย : บาท

รายการ
(24642) 24642 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 - งานผนัง -งานรื้อถอน -งานทาสีโรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 ต.
สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
(24643) 24643 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 - งานฝ้าเพดาน - งานรางน้้า - งานติดตั้งท่อรับน้้าฝน
โรงเรียนวัดอรัญคามวารี ต.อรัญคามวารี อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
(24644) 24644 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเขารักษ์ ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
(24645) 24645 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร - งานพืน้ โรงเรียนบ้านบ่อพระ ต.อิปนั อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
(24646) 24646 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร - งานเหล็ก - งานเทพืน้ - งานหลังคาโรงเรียนบ้านคลองโร ต.พ่วงพรหมคร อ.เคียน
ซา จ.สุราษฎร์ธานี
(24647) 24647 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารและอาคารอเนกประสงค์ - งานฝ้าเพดาน - งานผนังก่ออิฐ - งานสีโรงเรียนบ้าน
พรหมรังสิต ต.พ่วงพรหมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
(24648) 24648 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช. 601/26 - งานหลังคา - งานผนัง - งานประตู - งานพืน้ - งานสุขภัณฑ์ - งาน
ทาสี โรงเรียนทรัพย์ทวี ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
(24649) 24649 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าห้องส้วม - งานทาสี - งานประตู 6. ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว - งานทาสีโรงเรียนนาสาร ต.
นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
(24650) 24650 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช.105/29 (อาคารอินทสุวรรณโณ) อาคารแบบ สปช. 105/29 (อาคารสิริจันโท)
- งานติดตั้งกันสาด โรงเรียนวัดทุง่ หลวง ต.ทุง่ หลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
(24651) 24651 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ(โรงอาหาร) - งานโครงสร้าง - งานเหล็กเสริมคอนกรีต - งานผนังโรงเรียนบ้าน
ไร่ยาว ต.พ่วงพรหมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
(24652) 24652 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข - งานพืน้ - งานผนังโครงเคร่าไม้เนือ้ แข็ง (บุด้านนอก) - งานทาสี
โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
(24653) 24653 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก และอาคารเรียนเเบบ ป.1ข - งานหน้าต่าง - งานพืน้ - งานทาสี
โรงเรียนบ้านทรายทอง ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
(24654) 24654 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - งานพืน้ โรงเรียนบ้านนาควน ต.ท่าชี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
(24655) 24655 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 -งานหลังคาโรงเรียนบ้านคลองกา ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ
จ.สุราษฎร์ธานี
(24656) 24656 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก - งานฝ้าเพดาน - งานหน้าต่าง - งานฝาผนัง - งานทาสี โรงเรียนบ้านบาง
หอย ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
(24657) 24657 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก - งานพืน้ โรงเรียนบ้านหานเพชร ต.ทุง่ หลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
(24658) 24658 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ข - งานฝาเพดาน - งานพืน้ โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี ต.เขาตอก อ.เคียนซา
จ.สุราษฎร์ธานี
(24659) 24659 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/25 -งานหลังคา - งานฝ้าเพดาน 2. ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน งานผิวจราจร - ผิวทางโรงเรียนบ้านเขาปูน ต.เขานิพนั ธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
(24660) 24660 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 และอาคารเรียนสปช.102/26 - งานพืน้ - งานทาสีโรงเรียนบ้าน
ควนนิยม ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
(24661) 24661 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 - งานฝ้าเพดาน -งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดดอนพยอม ต.เคียนซา อ.
เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
(24662) 24662 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 - งานฝ้าเพดาน - งานหลังคา - งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองโสน ต.
เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
(24663) 24663 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเมรัย ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุ
ราษฎร์ธานี

จานวนเงิน
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หน ้าที่ 1040

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(24664) 24664 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ - งานฝ้าเพดาน - งานพืน้ โรงเรียนหมูบ่ า้ นป่าไม้พระราชประสงค์ 1
ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
(24665) 24665 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก - งานผนังโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24666) 24666 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ - งานหลังคา - งานทาสี โรงเรียนบ้านยูงทอง ต.อิปนั อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี
(24667) 24667 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก - งานประตู - งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองเรียน ต.นาใต้ อ.บ้านนา
เดิม จ.สุราษฎร์ธานี
(24668) 24668 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก - งานทาสี โรงเรียนบ้านควนมหาชัย ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24669) 24669 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ข - งานผนัง - งานทาสีโรงเรียนวัดโสภณประชาราม ต.ทุง่ หลวง อ.เวียง
สระ จ.สุราษฎร์ธานี
(24670) 24670 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ข - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านบางดี ต.พ่วงพรหมคร อ.เคียนซา จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24671) 24671 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ข - งานหน้าต่าง 2.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบป.1ก - งานปู
พืน้ โรงเรียนบ้านควนเนียง ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
(24672) 24672 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1 ก - งานฝ้าเพดาน - งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านดอนงาม ต.นาใต้ อ.
บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
(24673) 24673 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1 ก และอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202 - งานหลังคาโรงเรียนบ้าน
ห้วยล่วง ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
(24674) 24674 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ข - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านควนเจริญ ต.เขานิพนั ธ์ อ.เวียงสระ จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24675) 24675 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ก - งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดบางพา ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์
ธานี
(24676) 24676 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 - งานหลังคา - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชา
สรรค์ ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
(24677) 24677 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 - งานฝ้าเพดาน - งานประตู - งานสีโรงเรียนบ้านหมาก ต.บาง
สวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
(24678) 24678 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 - งานฝ้าเพดาน - งานพืน้ โรงเรียนบ้านควนสินชัย ต.ไทรทอง
อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
(24679) 24679 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 - งานฝาผนังห้องเรียนโรงเรียนบ้านคลองยา ต.นาใต้ อ.บ้านนา
เดิม จ.สุราษฎร์ธานี
(24680) 24680 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 - งานหลังคาโรงเรียนบ้านเขานิพนั ธ์ ต.เขานิพนั ธ์ อ.เวียงสระ
จ.สุราษฎร์ธานี
(24681) 24681 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 - งานพืน้ โรงเรียนบ้านเกาะน้อย ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24682) 24682 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 , อาคารแบบ ป.1 ก กึ่งถาวร , อาคารแบบ ป.1 ก - งานทาสี
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
(24683) 24683 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 - งานหลังคา - งานหน้าต่าง - 2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนแบบ ป.1 ก - งานฝาผนัง - งานหน้าต่าง โรงเรียนบ้านบางหยด ต.อิปนั อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

97,500

100,000
100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
149,500
100,000
100,000
150,000
100,000
99,800

หน ้าที่ 1041

หน่วย : บาท

รายการ
(24684) 24684 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 - งานหน้าต่าง - งานทาสีโรงเรียนบ้านทุง่ หญ้าแดง ต.สินเจริญ
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
(24685) 24685 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบกรมสามัญ - งานหลังคา - งานรางน้้าโรงเรียนวัดสามพัน ต.ไทรขึง
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
(24686) 24686 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 - งานพืน้ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ต.เคียนซา อ.เคียน
ซา จ.สุราษฎร์ธานี
(24687) 24687 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ข - งานฝ้าเพดาน และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ
202/26- งานพืน้ โรงเรียนบ้านยูงงาม ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
(24688) 24688 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26 - งานหลังคา - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านไสท้อน ต.
ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
(24689) 24689 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร ป.1ก - งานหลังคา และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ - งานฝ้า
เพดานโรงเรียนบ้านไทรห้อง ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
(24690) 24690 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ - งานประตู 2. ปรับปรุงต่อเติมรั้วโรงเรียน - งานทาสี - งานตีอเติมรั้ว
คอนกรีตโรงเรียนวัดอินทการาม ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
(24691) 24691 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ - งานฝ้าเพดาน - งานทาสี และปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน - งานฝ้า
เพดาน โรงเรียนวัดคลองตาล ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
(24692) 24692 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก (อาคารร่วมใจพัฒนา) - งานพืน้ 2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
แบบ ป.1 ก (อาคาร 2) - งานพืน้ โรงเรียนบ้านทุง่ จูด ต.เขาตอก อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
(24693) 24693 1. ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร - งานคอนกรีตโครงสร้าง - งานรางน้้า -งานผนัง 2.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
แบบ สปช. 105/26 - งานพืน้ - งานโครงสร้างชุดกันสาดโรงเรียนวัดคลองฉนวน ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุ
ราษฎร์ธานี

จานวนเงิน
99,600
150,000
200,000
99,800
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
99,600

(24694) 24694 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 - งานฝ้าเพดาน - งานหลังคาโรงเรียนบ้านปลายศอก ต.คลอง
น้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
(24695) 24695 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 - งานทาสีโรงเรียนวัดน้้าพุ ต.น้้าพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์
ธานี
(24696) 24696 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร - งานฝ้าเพดาน - งานกันสาดโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี
จ.สุราษฎร์ธานี
(24697) 24697 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร - งานพืน้ โรงเรียนบ้านสวยศรี ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
(24698) 24698 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร -งานฝ้าเพดาน - งานทาสีโรงเรียนวัดบางก้ายาน ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24699) 24699 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร - งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านบางใหญ่ ต.สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

149,900

(24700) 24700 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร - งานฝ้าเพดาน - งานพืน้ บริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านปลายคลอง ต.คลอง
น้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
(24701) 24701 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร -งานฝ้าเพดาน -งานพืน้ โรงเรียนบ้านช่องช้าง ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24702) 24702 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร - งานฝ้าเพดานโรงเรียนจิตประชาราษฎร์ ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24703) 24703 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร -งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านควนปราง ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์
ธานี

150,000

130,900
200,000
100,000
100,000
150,000

150,000
149,900
97,300

หน ้าที่ 1042

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(24704) 24704 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร - งานฝาผนัง - งานพืน้ โรงเรียนบ้านห้วยมุด ต.อรัญคามวารี อ.เคียนซา จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24705) 24705 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานประตูหน้าต่าง - งานพืน้ -งานทาสี -งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านลานเข้ ต.ทุง่
หลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
(24706) 24706 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 - งานแผงบังแดด -งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดบ้านส้อง ต.บ้านส้อง อ.
เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
(24707) 24707 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - งานพืน้ โรงเรียนบ้านเขาน้อย ต.ล้าพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
(24708) 24708 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก -งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านกลาง ต.เขานิพนั ธ์ อ.เวียงสระ จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24709) 24709 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก - งานฝ้าเพดาน - งานรางน้้าโรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ ต.อรัญคาม
วารี อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
(24710) 24710 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ก - งานฝาผนังโรงเรียนวัดควนศรี ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์
ธานี
(24711) 24711 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก - งานฝ้าเพดาน -งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านปลายสาย ต.อิปนั
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
(24712) 24712 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก - งานพืน้ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ ต.ทุง่ เตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

(24713) 24713 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก - งานพืน้ -งานทาสี และปรับสภาพแวดล้อมโรงเรียนวัดวิเวการาม ต.
ทุง่ เตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
(24714) 24714 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก - งานพืน้ - งานฝ้าเพดาน - งานทาสีโรงเรียนบ้านทุง่ ต้าเสา ต.ท่าชี
อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
(24715) 24715 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก - งานพืน้ -งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านไสดง ต.ทุง่ เตาใหม่ อ.บ้านนา
สาร จ.สุราษฎร์ธานี
(24716) 24716 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก - งานฝ้าเพดาน 2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.
102/26 - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ ต.พ่วงพรหมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
(24717) 24717 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ก - งานหลังคาโรงเรียนบ้านควนมหาชัย ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24718) 24718 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก - งานประตู - งานช่องลมโรงเรียนบ้านยูงงาม ต.ท่าชี อ.บ้านนาสาร จ.
สุราษฎร์ธานี
(24719) 24719 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 - งานพืน้ โรงเรียนประชาอุทศิ ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24720) 24720 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก - งานหลังคา -งานฝ้าเพดาน -งานพืน้ โรงเรียนบ้านประตูพลิก ต.ไทร
โสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
(24721) 24721 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก และอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 - งานทาสีโรงเรียนบ้านในไร่ ต.
บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
(24722) 24722 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ข - งานผนัง - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านห้วยตอ ต.ทุง่ เตาใหม่ อ.
บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
(24723) 24723 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ข -งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านปากด่าน ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24724) 24724 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข - งานพืน้ โรงเรียนบ้านกอบแกบ ต.เพิม่ พูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุ
ราษฎร์ธานี
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100,000
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100,000
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100,000
100,000
99,200
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149,900
150,000
100,000
100,000
99,900
100,000

หน ้าที่ 1043

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(24725) 24725 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ข - งานหลังคาโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.
สุราษฎร์ธานี
(24726) 24726 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ข - งานหลังคา -งานฝ้าเพดาน และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ
ป.1ก - งานทาสี โรงเรียนบ้านทุง่ ในไร่ ต.ทุง่ เตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
(24727) 24727 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ข -งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี ต.อรัญคามวารี อ.เคียน
ซา จ.สุราษฎร์ธานี
(24728) 24728 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - งานพืน้ - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24729) 24729 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - งานฝ้าเพดาน - งานทาสีโรงเรียนบ้านควนกลาง ต.เขานิพนั ธ์ อ.เวียงสระ จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24730) 24730 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.101/26 - งานหน้าต่าง - งานทาสีโรงเรียนบ้านธารอารี ต.บ้านนา อ.
บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
(24731) 24731 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 - งานฝ้า - งานประตู หน้าต่าง - งานพืน้ โรงเรียนบ้านห้วย
แห้ง ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
(24732) 24732 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านบางรูป ต.สินเจริญ อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี
(24733) 24733 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 - งานพืน้ -งานทาสี โรงเรียนควนสุบรรณ ต.ควนสุบรรณ อ.
บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
(24734) 24734 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 - งานท่อ 2. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบ สปช.
301/26 - งานพืน้ - งานประตู - งานทาสี 2.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร -งานพืน้ โรงเรียนสามัคคี
อนุสรณ์ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

149,200

(24735) 24735 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 - งานพืน้ โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 ต.บ้านเสด็จ อ.
เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
(24736) 24736 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 - งานหลังคา -งานทาสี - งานพืน้ โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์
ต.พ่วงพรหมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
(24737) 24737 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 - งานฝ้าเพดาน 2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนบ้านควนกองเมือง ต.ทุง่ เตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
(24738) 24738 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 - งานทาสีโรงเรียนบ้านวังใหญ่ ต.ทุง่ หลวง อ.เวียงสระ จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24739) 24739 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 - งานทาสีโรงเรียนบ้านพรุแชง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24740) 24740 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 - งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.นาใต้ อ.บ้านนา
เดิม จ.สุราษฎร์ธานี
(24741) 24741 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 - งานพืน้ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.
สุราษฎร์ธานี
(24742) 24742 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 - งานพืน้ โรงเรียนบ้านคลองปราบ ต.คลองปราบ อ.บ้านนา
สาร จ.สุราษฎร์ธานี
(24743) 24743 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 - งานพืน้ โรงเรียนบ้านควนสูง ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24744) 24744 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 - งานพืน้ โรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ ต.บ้านเเสด็จ
อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

150,000

100,000
98,600
95,100
100,000
99,500
150,000
150,000
149,000
150,000

100,000
100,000
100,000
150,000
147,800
150,000
100,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 1044

หน่วย : บาท

รายการ
(24745) 24745 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 - งานพืน้ - งานเหล็กดัดหน้าต่างโรงเรียนบ้านปากสาย ต.ทุง่
หลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
(24746) 24746 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบแบบสร้างเอง - งานหลังคา -งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านควนใหม่ ต.น้้าพุ อ.
บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
(24747) 24747 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ รย.106/43 - งานทาสีโรงเรียนวัดเวียงสระ ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24748) 24748 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ก. - งานพืน้ 2.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ 102/26 งานฝ้าโรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
(24749) 24749 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ 201/26 -งานหลังคา -งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านทับใหม่ ต.บ้าน
เสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
(24750) 24750 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบสามัญ - งานพืน้ โรงเรียนบ้านวังหิน ต.เพิม่ พูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
(24751) 24751 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินแดงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโรงเรียนปัญญาประชาอุทศิ ต.บาง
สวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
(24752) 24752 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินแดงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24753) 24753 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมหน้าอาคารเรียน เทคานกันดินพัง ปูอิฐบล็อคทางเท้า ปลูกหญ้า โรงเรียนบ้านห้วยห้าง ต .
บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
(24754) 24754 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู - งานหลังคา - งานพืน้ โรงเรียนวัดสองแพรก ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
(24755) 24755 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู - งานหลังคา - งานฝ้าเพดาน - งานฝาผนังโรงเรียนบ้านไสขรบ ต.อิปนั อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี
(24756) 24756 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู - งานหลังคา -งานฝ้าเพดาน -งานผนัง -งานทาสีโรงเรียนบ้านบางเหรียง ต.สินเจริญ
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
(24757) 24757 รับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู -งานฝ้าเพดาน - งานผนัง โรงเรียนบ้านยวนปลา ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
(24758) 24758 ปรับปรุงถนนดินเป็นถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านหน้าเขา ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
(24759) 24759 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว โรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
(24760) 24760 สร้างรั้วมาตรฐานแบบโปร่งใส(ไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านเหมืองทวด ต.เพิม่ พูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์
ธานี
(24761) 24761 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านบางน้้าเย็น
ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
(24762) 24762 ปรับปรุงซ่อมถนนดินแดงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านไสดง ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24763) 24763 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านดอนทราย ต.น้้าพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
(24764) 24764 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้ว โรงเรียนบ้านยางอุง ต.น้้าพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
(24765) 24765 ปรับปรุงซ่อมแซม รั้ว และประตูโรงเรียนโรงเรียนวัดท่าเจริญ ต.ท่าชี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
(24766) 24766 ปรับปรุงผิวจราจรบนถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาสามยอด ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
(24767) 24767 ปรับปรุงถนนดินแดงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านบางปาน ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24768) 24768 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ และทางเท้าปูอิฐบล็อคโรงเรียนบ้านปลายน้้า ต .ล้าพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุ
ราษฎร์ธานี

จานวนเงิน
99,600
112,600
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
200,000
136,200
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
148,500
150,000
100,000
100,000
100,000
149,400
150,000
150,000

หน ้าที่ 1045

หน่วย : บาท

รายการ
(24769) 24769 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ก. - งานพืน้ โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ ต.ล้าพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุ
ราษฎร์ธานี
(24770) 24770 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก. - งานทาสีโรงเรียนมหาราช 2 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

จานวนเงิน
99,900
150,000

(24771) 24771 1. ปรับปรุงห้องพัสดุส้านักงานเขตพืน้ ที่ - งานพืน้ - งานหลังคา 2. ปรับปรุงพืน้ ทีส่ ้าหรับให้บริการคนพิการ งานราวบันได ทางขึ้น-ลง 3. ปรับปรุงอาคารส้านักงาน - งานทาสี 4. ปรับปรุงรั้วส้านักงาน - งานทาสี 5.
ปรับปรุงภูมิทศั น์ส้านักงานโรงเรียนสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

300,000

(24772) 24772 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบ สปช. 303/28 -งานประตู - งานหน้าต่าง - งานทาสี โรงเรียนวัดบางสวรรค์
ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
(24773) 24773 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - งานฝาผนัง - งานพืน้ - งานประตู - งานหน้าต่าง โรงเรียนศึกษาประชาคม ต.
เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
(24774) 24774 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช. 103/26 - งานฝ้าเพดาน - งานทาสีโรงเรียนบ้านควนสระ ต.ไทรทอง อ.
ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
(24775) 24775 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ ป. 1 ข เป็นห้องพิเศษ (ห้องส้านักงาน) - งานกระจก - งานฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้าน
ควนสามัคคี ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
(24776) 24776 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ - งานทาสีโรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์
ธานี
(24777) 24777 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 - งานพืน้ โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา ต.พ่วงพรหมคร อ.
เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
(24778) 24778 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ก. - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านปากหาน ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.
สุราษฎร์ธานี
(24779) 24779 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ - งานหลังคา - งานหน้าต่าง - งานประตูโรงเรียนบ้านราษฎร์
พัฒนา ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
(24780) 24780 1. ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/26 - งานหลังคา 2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก. - งาน
ประตู - งานทาสี 3. ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร - งานพืน้ โรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.
สุราษฎร์ธานี

126,000

(24781) 24781 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ป. 1 ก. - งานฝ้าเพดาน - งานหลังคา โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา ต.บาง
สวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
(24782) 24782 อาคารเรียน ป 1 ฉ (ห้องคอมพิวเตอร์ ) งานผนัง งานประตู หน้าต่าง งานพืน้ โรงเรียนบ้านโชค ต.ตากูก อ.เข
วาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
(24783) 24783 อเนกประสงค์ แบบ 312 งานฝ้าเพดาน งานสี ส้วม แบบสร้างเอง งานหลังคา งานประตูโรงเรียนบ้านอ้าปึลสน
วน ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
(24784) 24784 อาคารเรียน ป1 ฉ 2 หลัง งานหน้าต่างพร้อมกระจกโรงเรียนบ้านดงมัน ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24785) 24785 อาคารประกอบโรงอาหาร งานหลังคา งานประตู งานสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง ต .บ้านแร่ อ.เขวาสินริ
นทร์ จ.สุรินทร์
(24786) 24786 อาคารเรียนเทศบาลอนุสรณ์ งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลล้าดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) ต.ล้าดวน
อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์
(24787) 24787 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย งานหลังคาโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.
สุรินทร์
(24788) 24788 อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ เตี้ย งานผนัง งานประตู งานหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านตากูก ต.ตากูก อ.เขวาสิน
รินทร์ จ.สุรินทร์
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รายการ

จานวนเงิน

(24789) 24789 อาคารเรียน ป 1 ฉ เตี้ย งานเปลี่ยนประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านพะเนา ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินริ
นทร์ จ.สุรินทร์
(24790) 24790 อาคารเรียน ป 1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย งานหลังคาโรงเรียนบ้านพระปืด ต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
(24791) 24791 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานรื้อถอน งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ ต.เมืองลีง อ.จอมพระ
จ.สุรินทร์
(24792) 24792 อาคารอเนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านตากแดด ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
(24793) 24793 อาคารประกอบ โรงอาหาร
งานเปลี่ยนหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านโคกกรวด ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
(24794) 24794 อาคารเอนกประสงค์ แบบ 312 งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(24795) 24795 อาคารประกอบ โรงอาหาร งานพืน้ หินขัด ก่อบล๊อกโรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) ต.เขวาสินรินทร์
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
(24796) 24796 อาคารเรียน สปช 102/26 และ อาคารเรียน ป 1 ฉ งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนบ้านบึง (ส้านักงานสลากกิน
แบ่งสมทบสร้าง 253) ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
(24797) 24797 อาคารเรียนสปช. 105/29 งานปูกระเบีอ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านตะกุย (ค้้าคูณบ้ารุง) ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

100,000

(24798) 24798 อาคารเรียน ป 1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนบ้านสามโค ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
(24799) 24799 อาคารเรียน แบบ ป 1 เตี้ย 2 หลัง
งานประตู หน้าต่าง บันได งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองขนาด ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(24800) 24800 อาคารเรียนประกอบ ห้องเรียนศิลปะ งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานผนัง งานประตู งานหน้าต่าง
โรงเรียนบ้านแสรออ ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
(24801) 24801 อาคาร สปช.105/26 งานผนัง งานประตูหน้าต่าง อาคารอเนกประสงค์ งานเทพืน้ งานผนัง งานประตูโรงเรียน
บ้านดู่อาราง ต.นารุ่ง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(24802) 24802 อาคารเรียน ป 1 ฉ งานทาสี , อาคารเรียน สปช 102/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านฉันเพล ต.ปราสาททอง อ.เข
วาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
(24803) 24803 อาคารเรียน แบบสปช.105/29 งานหลังคา งานกันสาด ส้วม แบบ สปช601/26 งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบ้าน
ยางเตี้ย ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(24804) 24804 ห้องน้้า ห้องส้วม งานประตู งานสุขภัณฑ์ งานทาสีโรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว ต .บึง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

100,000
100,000

(24805) 24805 ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 งานรื้อถอน งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานผนัง งานสุขภัณฑ์ โรงเรียนบ้านจอมพระ
ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(24806) 24806 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านว่าน ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(24807) 24807 อาคารเรียน ป 1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย งานหลังคาโรงเรียนบ้านสดอ ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
(24808) 24808 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(24809) 24809 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาสให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านโคกพระ ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

200,000

(24810)
(24811)
(24812)
(24813)
(24814)

200,000
150,000
100,000
100,000
100,000

24810 อาคารโรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
24811 อาคารอเนกประสงค์ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
24812 รั้วคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบ้านกันตรง ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
24813 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองพลวง ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
24814 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานรื้อถอน, อาคารเรียนอเนกประสงค์ แบบ สปช.
202/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านดินแดง ต.เป็นสุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
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รายการ

จานวนเงิน

(24815) 24815 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ ต.เป็นสุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(24816) 24816 ถนนคอนกรีต งานปรับพืน้ งานถมวัสดุรองพืน้ งานเทคอนกรีตโรงเรียนบ้านกันแสง ต .สลักได อ.เมืองสุรินทร์
จ.สุรินทร์
(24817) 24817 อาคารเรียน สปช102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านวารไพรศรี ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(24818) 24818 อาคารเรียน สปช 105/29 งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานสีโรงเรียนบ้านหนองคู ต.ตระเปียงเตีย อ.ล้าดวน จ.
สุรินทร์
(24819) 24819 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองขวาว ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(24820) 24820 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านทวารไพร ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(24821) 24821 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านเวียย ต.กระหาด อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(24822) 24822 อาคารอเนกประสงค์ สปช. 202/26 งานฝ้าเพดาน งานประตู หน้าต่าง งานสีโรงเรียนสามัคคีวิทยา ต.บ้านผือ
อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(24823) 24823 อาคารเรียน ป.1ฉ งานฝ้า งานผนัง งานหน้าต่าง งานพืน้ โรงเรียนบ้านตากวน ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(24824) 24824 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านระวี ต.เป็นสุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(24825) 24825 ถนนคอนกรีต งานปรับพืน้ ที่ งานเทคอนกรีตโรงเรียนบ้านบุแกรง - ตะเคียน(ปานอุทศิ วิทยา) ต.บุแกรง อ.จอม
พระ จ.สุรินทร์
(24826) 24826 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านช่างปี่ ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(24827) 24827 ถนนคอนกรีต งานปรับพืน้ ที่ งานเทคอนกรีตโรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ ต .บุแกรง อ.จอมพระ จ.
สุรินทร์
(24828) 24828 อาคารเรียน ป 1 ฉ สูง (ห้องสมุด) งานฝ้าเพดาน งานผนังโรงเรียนบ้านตะเคียน ต.อู่โลก อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์
(24829) 24829 อาคารเรียน แบบสปช.105/29 งานหลังคา งานสีโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(24830) 24830 ลานอเนกประสงค์ เทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านคาบ ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24831) 24831 อาคารเรียน ป.1ฉ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านแกใหญ่ ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24832) 24832 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคา งานฝาผนัง งานประตู งานพืน้ โรงเรียนบ้านแกน้อย ต .แกใหญ่ อ.เมือง
สุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24833) 24833 อาคารเรียนแบบสามัญ งานพืน้ งานถมดินโรงเรียนบ้านจารย์ ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(24834) 24834 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานพืน้ งานถมดิน งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านเปรียง ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(24835) 24835 ห้องส้วม แบบ สปช 601/29 งานหลังคา งานผนัง งานประตู งานพืน้ งานสุขภัณฑ์โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา
ต.ล้าดวน อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์
(24836) 24836 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานพืน้ งานบันไดโรงเรียนจตุรมิตรวิทยา ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(24837) 24837 ส้วม แบบ สปช.601/26 6 ที่ และส้วมอนุบาล 4 ที่ งานพืน้ งานผนัง งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านหนองเต่า ต .
เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24838) 24838 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านระเภาว์ ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24839) 24839 รั้วคอนกรีต ชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบ้านจักจรูก ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24840) 24840 อาคารเรียน สปช.105/29 งานประตู งานหน้าต่าง งานพืน้ โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) ต.เฉนียง
อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24841) 24841 รั้วคอนกรีต ฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบ้านโคกล้าดวน ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(24842) 24842 อาคารเรียน สปช 105/29 งานรื้อถอนหลังคา งานหลังคาโรงเรียนบ้านโคกวัด ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
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(24843) 24843 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานผนัง งานบันไดโรงเรียนบ้านปะนอยไถง ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.
สุรินทร์
(24844) 24844 ถนนคอนกรีต โรงเรียนบ้านท่าสว่าง ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(24845) 24845 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานประตู งานหลังคาโรงเรียนบ้านกันจารย์ ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.
สุรินทร์
(24846) 24846 ส้วม แบบ สปช.601/26 4 ที่ งานพืน้ งานผนัง งานสุขภัณฑ์ ปรับพืน้ ทีถ่ มดิน เทคอนกรีต ลานสนามหน้าเสา
ธงโรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บ้ารุง) ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24847) 24847 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านส้มป่อย ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24848) 24848 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานพืน้ โรงเรียนบ้านข่า ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(24849) 24849 ต่อเติมห้องน้้าห้องส้วมอนุบาลโรงเรียนบ้านละหุง่ หนองกก ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24850) 24850 ห้องส้วมแบบ 601/26 2 หลัง งานหลังคา งานพืน้ งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านกระดาน ต.หนองเหล็ก อ.ศีขร
ภูมิ จ.สุรินทร์
(24851) 24851 อาคารอเนกประสงค์ สป.202 งานพืน้ โรงเรียนบ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทศิ ) ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.
สุรินทร์
(24852) 24852 ส้วม แบบ สปช.601/26 6 ที่ 1 หลัง และ สปช.601/26 4 ที่ 2 หลัง งานพืน้ งานผนัง งานสุขภัณฑฺ์โรงเรียน
บ้านนาสาม(เกียรติประชา) ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24853) 24853 ห้องส้วม แบบ601/26 งานหลังคา งานพืน้ งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.
สุรินทร์
(24854) 24854 อาคารเรียน แบบสปช2/28 งานพืน้ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24855) 24855 อาคารห้องสมุด งานหลังคา งานเปลี่ยนรางน้้า
อาคารแบบ สปช.105/26 งานติดตั้งแผงบังแดด
อาคารแบบ สปช.105/29 งานติดตั้งแผงบังแดดโรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

100,000

(24856) 24856 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานหลังคา , อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานหลังคาโรงเรียนบ้านนา
บัว ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24857) 24857 บ้านพักครู 4 หลัง งานหลังคาโรงเรียนบ้านตรมไพร ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(24858) 24858 อาคารห้องสมุด งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านส้าโรง-โคกเพชร ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24859) 24859 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ. งานพืน้ โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(24860) 24860 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานบันได งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองกุง ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.
สุรินทร์
(24861) 24861 อาคาร ป.1 ฉ งานแผงบังแดดโรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(24862) 24862 อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 งานหลังคา งานพืน้ งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองยาง ต.ตร้าดม อ.
ล้าดวน จ.สุรินทร์
(24863) 24863 รั้วคอนกรีตชนิดฐานรากมีเสาเข็มโรงเรียนบ้านโนนถ่อน ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(24864) 24864 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานรื้อถอน งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนบ้านม่วง ต.บ้านผือ อ.จอมพระ จ.
สุรินทร์
(24865) 24865 อาคารเรียน ป.1ซ งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองสนิท ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(24866) 24866 รั้วคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบ้านโคกเมือง ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24867) 24867 อาคารโรงอาหาร (แบบสร้างเอง) งานพืน้ โรงเรียนบ้านส้าโรง ต.ส้าโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24868) 24868 งานส้วม แบบ สปช. 601/26 งานโครงหลังคา งานประตู งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านตะบัล ต.สลักได อ.เมือง
สุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24869) 24869 อาคารเรียน ป.1ฉ งานพืน้ โรงเรียนบ้านจันรม ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24870) 24870 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บ้ารุง) ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.
สุรินทร์
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รายการ

จานวนเงิน

(24871) 24871 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านปอยเดิน (อินทรศึกษา) ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์
จ.สุรินทร์
(24872) 24872 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานประตู งานทาสีโรงเรียนบ้านทุง่ ราม(รามรุ่งอรชัย)
ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(24873) 24873 อาคารเรียน แบบ สร.03 งานพืน้ และงานฝาผนังโรงเรียนบ้านกันโจรง ต.กระหาด อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(24874) 24874 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(24875) 24875 ถนนคอนกรึตโรงเรียนบ้านเมืองลีง ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(24876) 24876 รั้วคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบ้านบึง -เบาะอุ่น ต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
(24877) 24877 รั้วคอนกรีต ประตู ป้ายชื่อโรงเรียนโรงเรียนบ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทศิ 1) ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

150,000

(24878) 24878 ลานอเนกประสงค์ เทพืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านบุญโลก ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
(24879) 24879 ถนนคอนกรึตโรงเรียนบ้านอันโนง ต.กระหาด อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(24880) 24880 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสี และงานรื้อถอนโรงเรียนบ้านขมิน้ (เรือง
ราษฎร์รังสรรค์) ต.เป็นสุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(24881) 24881 อาคารอนุบาล(งบสร้างเอง) งานทาสี
อาคารเรียน สปช.105/26 งานทาสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านแตล ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(24882) 24882 อาคารเรียน แบบ ป . 1ฉ งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านหัวตะพาน ต.เพีย้ ราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

100,000
100,000
150,000

(24883) 24883 อาคารเรียนแบบ สร03 งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) ต.หนองไผ่ล้อม อ.ส้าโรง
ทาบ จ.สุรินทร์
(24884) 24884 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 312 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ ต.หนองไผ่ล้อม อ.ส้าโรงทาบ จ.
สุรินทร์
(24885) 24885 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบ้านชุมแสง ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(24886) 24886 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองท่ม ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(24887) 24887 ห้องส้วม แบบ 602/26 งานพืน้ งานหลังคา งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านตะเคียน ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
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(24892)
(24893)
(24894)
(24895)
(24896)
(24897)

24888 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองแล้ง ต.หนองไผ่ล้อม อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์
24889 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านดงเค็ง ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
24890 ถนนคอนกรีต งานปรับพืน้ ที่ งานเทคอนกรีตโรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง ต .อู่โลก อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์
24891 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานพืน้ งานหลังคา งานทาสี โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา ต.ลุ่มระ
วี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
24892 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว ต.หนองไผ่ล้อม อ.ส้าโรงทาบ จ.
สุรินทร์
24893 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานประตูเหล็กโรงเรียนบ้านผักไหม ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
24894 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคา รางน้้าโรงเรียนบ้านโนนลี ต.หนองไผ่ล้อม อ.ส้าโรงทาบ จ.
สุรินทร์
24895 ส้วม แบบ สปช.601/26 งานพืน้ งานหลังคา, อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้าน
กรูดหนองซ้า ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
24896 ส้วม แบบ สปช.105/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา ต.ชุมแสง อ.จอมพระ
จ.สุรินทร์
24897 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์ ถมดินโรงเรียนบ้านจารพัต ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
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รายการ

จานวนเงิน

(24898) 24898 รั้วคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนลุ่มระวีวิทยา ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(24899) 24899 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานประตู งานหน้าต่าง งานพืน้ โรงเรียนบ้าน
ก้านเหลือง ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(24900) 24900 ถนนคอนกรีตโรงเรียนทวีคามวิทยา ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(24901) 24901 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานพืน้ ส้วมแบบ สปช.601/26 งานประตู งานหลังคาโรงเรียนบ้าน
พันษี ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(24902) 24902 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ 4 ห้อง (ห้องสมุด ห้องพยาบาล) งานประตู - หน้าต่าง งานผนังโรงเรียนบ้านคาละแมะ
ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(24903) 24903 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานหน้าต่าง งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ
จ.สุรินทร์
(24904) 24904 รั้วคอนกรีต งานประตู งานพืน้ งานผนัง งานเหล็กประตูโรงเรียนบ้านบ่อน้้าใส ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(24905) 24905 อาคารคอมพิวเตอร์ (งบสร้างเอง) งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานผนัง งานประตูหน้าต่าง งานทาสี
โรงเรียนบ้านหนองแคน ต.หนองไผ่ล้อม อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์
(24906) 24906 ส้วม งานโครงหลังคา งานหลังคา งานประตู งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ (กระโดนค้อผดุงวิทยา) ต.ช่างปี่
อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(24907) 24907 ห้องส้วม แบบ สปช.601/26 งานหลังคา งานพืน้ งานผนัง งานสุขภัณฑ์ งานสีโรงเรียนบ้านตาเมาะ ต .ล้าดวน
อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์
(24908) 24908 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ (3 ห้องเรียน) งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองจอก ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(24909) 24909 อาคารเรียน สปช.103/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(24910) 24910 อาคารประกอบ แบบ สปช.203/26 งานผนัง งานประตู งานทาสีโรงเรียนบ้านนารุ่ง (ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) ต.
นารุ่ง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(24911) 24911 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานฝ้าเพดาน งานกั้นฝาห้องโรงเรียนบ้านสะโน ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ
จ.สุรินทร์
(24912) 24912 อาคารห้องสมุด งานผนัง งานพืน้ งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองหิน ต .ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
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24913 ลานอเนกประสงค์ งานพืน้ ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
24914 อาคารประกอบ งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านสวาย ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
24915 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานหลังคา งานรางน้้าโรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุง้ ต .แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
24916 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
24917 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านทุง่ รูง ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

(24918) 24918 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านตะคร้อ ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(24919) 24919 อาคารอเนกประสงค์(โรงฝึกงาน โรงอาหาร) งานพืน้ งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านประทุนอายอง ต.แตล อ.ศีขรภูมิ
จ.สุรินทร์
(24920) 24920 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคา โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(24921) 24921 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์) ต.กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24922) 24922 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนต่้า งานพืน้ โรงเรียนบ้านอาวุธ ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(24923) 24923 อาคารเรียนแบบ สปช 105/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านขามระกา ต.กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24924) 24924 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ใต้ถุนโล่ง งานพืน้ โรงเรียนบ้านระกาสังแก ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24925) 24925 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ ต.กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24926) 24926 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านตั้งใจ ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
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(24927) 24927 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานผนังโรงเรียนบ้านปะตาเมาะ ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24928) 24928 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานประตู งานหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านระไซร์ (เด่นพัฒนา) ต.ตั้งใจ อ.เมือง
สุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24929) 24929 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองกระดาน ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24930) 24930 อาคารเรียน(บุญนาคฯ)งานทาสีภายนอก ภายใน งานฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์
จ.สุรินทร์
(24931) 24931 อาคารเรียน แบบ สปช102/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานผนัง งาน
หน้าต่างโรงเรียนบ้านดู่ ต.ประดู่ อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์
(24932) 24932 รั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านตาอ็อง ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24933) 24933 อาคารเรียน ป.1ฉ งานยกระดับอาคาร งานประตู งานสีโรงเรียนบ้านกาเกาะ ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
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(24934) 24934 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านขยอง ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24935) 24935 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านต้าปูง ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24936) 24936 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ งานประตู งานทาสีโรงเรียนบ้านโดนออง ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
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(24937) 24937 อาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การ งานหลังคาโรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ ต .นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24938) 24938 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย ต.ตระเปียงเตีย อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์
(24939) 24939 ห้องส้วม แบบ สปช.601 4 ห้อง งานหลังคา งานพืน้ งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน (ธรรมสุชาติอุทศิ )
ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24940) 24940 รั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24941) 24941 รั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58 ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24942) 24942 อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านลุมพุก (จันทรศึกษา) ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.
สุรินทร์
(24943) 24943 ส้วม รย.601/43 สปช.601/26 สปช.601/26 ปสช.601/26โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)
ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24944) 24944 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 201/26 งานหลังคา งานพืน้ งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบ้านส้าโรงนาดี ต.นาดี อ.
เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24945) 24945 รั้วคอนกรีตโรงเรียนเสกวิทยาคม ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24946) 24946 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24947) 24947 อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) ต.เพีย้ ราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24948) 24948 อาคารเรียน ป.1ฉ สปช.102 งานพืน้ ทางเดิน งานประตูโรงเรียนบ้านโคกปราสาท ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.
สุรินทร์
(24949) 24949 ส้วม แบบ สปช.602/26 งานพืน้ เทคอนกรีต งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านเพีย้ ราม ต .เพีย้ ราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.
สุรินทร์
(24950) 24950 อาคารเรียนแบบ ป. 1ฉ งานผนังโรงเรียนบ้านระกา(ส้านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) ต.เพีย้ ราม อ.เมือง
สุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24951) 24951 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานหลังคา งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ต.เกาะแก้ว อ.ส้าโรงทาบ จ.
สุรินทร์
(24952) 24952 อาคารเรียน ป.1ฉ งานฝาผนัง โรงเรียนบ้านพม่า ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(24953) 24953 อาคารโรงฝึกงานแบบองค์การ งานหลังคาโรงเรียนบ้านภูมิสตึง ต.โชกเหนือ อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์
(24954) 24954 รั้วลวดหนามโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา ต.ส้าโรงทาบ อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์
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(24955) 24955 อาคารเรียน สปช601/26 งานหลังคา งานผนัง งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านนาเกา ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.
สุรินทร์
(24956) 24956 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานผนัง งานประตู งานหน้าต่าง งานเพดาน งานมุง้ ลวด งานสีโรงเรียนบ้านตาเพชร ต .เทนมีย์
อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24957) 24957 ส้วม สปช 601/26 งานหลังคา งานประตู โรงเรียนบ้านตระแบกน้อย ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24958) 24958 อาคารเรียน ป.1ฉ งานสีโรงเรียนบ้านเทนมีย์ ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24959) 24959 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานผนัง งานทาสี โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
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(24960) 24960 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูง (ห้องคอมพิวเตอร์ ) งานผนัง งานประตูหน้าต่าง ปรับปรุงภูมิทศั น์ งานถมดิน
โรงเรียนบ้านหนองกับ ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(24961) 24961 อาคารเรียน สปช.105/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง ต.แสลงพันธ์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24962) 24962 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานพืน้ ทางเดินรอบอาคาร งานสีโรงเรียนบ้านระหาร ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24963) 24963 สนามเด็กเล่น งานหลังคา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24964) 24964 ส้วม แบบ 601/26 งานประตู งานเดินท่อน้้าโรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) ต.แสลงพันธ์ อ.เมือง
สุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24965) 24965 รั้วคอนกรีต ชนิดฐานรากมีเสาเข็มโรงเรียนบ้านอ้าปึล (ปอเกียพลินอุทศิ 3) ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24966) 24966 อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร สปช 202 งานหลังคาโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.
สุรินทร์
(24967) 24967 อาคารเรียน สปช.102/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านตร้าดม ต.ตร้าดม อ.
ล้าดวน จ.สุรินทร์
(24968) 24968 อาคารเรียน แบบ ป. 1ฉ ใต้ถุนสูง งานพืน้ งานผนัง งานประตูโรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) ต.เฉนียง อ.เมือง
สุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24969) 24969 ปรับปรุงภูมิทศั น์ งานถมดินโรงเรียนดรุณวิทยากร ต.ตร้าดม อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์
(24970) 24970 อาคารอนุบาล แบบสร้างเอง งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านนาสม (วิไลราษฎร์ศึกษา) ต.เฉนี
ยง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24971) 24971 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 202/26 งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านโคกเกาะ ต.อู่โลก อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์

150,000

(24972) 24972 อาคารเรียน ป. 1ฉ ใต้ถุนสูง งานผนัง งานหน้าต่าง งานทาสี อาคารห้องสมุด งานฝ้าเพดานโรงเรียนพรหม
ประสาทราษฎร์นุกูล ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24973) 24973 ห้องส้วม แบบ สปช 601/29 งานหลังคา งานพืน้ งานประตู งานสุขภัณฑ์โรงเรียนวัดทักษิณวารี ต .ล้าดวน อ.
ล้าดวน จ.สุรินทร์
(24974) 24974 อาคารเรียน แบบ ป. 1ฉ งานพืน้ งานผนัง งานประตูโรงเรียนบ้านโดนโอก ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

150,000

(24975) 24975 อาคารเรียน ป.1ฉ สูง งานผนัง งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านอู่โลก ต.อู่โลก อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์
(24976) 24976 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานฝาผนัง อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านกางของ ต.ระแงง อ.ศีขร
ภูมิ จ.สุรินทร์
(24977) 24977 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช201 งานฝาผนัง ประตูเหล็กม้วนโรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) ต.ท่าสว่าง อ.
เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24978) 24978 อาคารห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(24979) 24979 สิ่งก่อสร้างอื่น สร้างฐานรอรับถังเก็บน้้าโรงเรียนบ้านขนาด ต.กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(24980) 24980 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ โรงเรียนบ้านโชกใต้ ต.อู่โลก อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์
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รายการ

จานวนเงิน

(24981) 24981 ถนนคอนกรีต โรงเรียนบ้านโคกเพร็ดโนนจ้าปา ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(24982) 24982 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านกะลัน ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(24983) 24983 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานผนัง งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านหมืน่ ศรีน้อย ต.หมืน่ ศรี อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์

100,000
150,000
100,000

(24984) 24984 อาคารเรียน ป.1ฉ เตี้ย งานรื้อถอน งานพืน้ อาคาร 90 ปี สปช.105/29 (ห้องคหกรรม) งานผนัง งานประตู
รั้วลวดหนาม งานรื้อถอน งานรั้วคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบ้านคอโค ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์
จ.สุรินทร์

200,000

(24985) 24985 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนหมืน่ ศรีประชาสรรค์ ต.หมืน่ ศรี อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์

150,000

(24986)
(24987)
(24988)
(24989)

24986 อาคารเรียน สปช.101/26 งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
24987 อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) งานพืน้ โรงเรียนบ้านไถงตรง ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
24988 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานพืน้ งานบันไดโรงเรียนอุปชั ฌาย์พวนอุทศิ ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
24989 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานประตู งานหน้าต่าง
อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านใหม่ ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
24990 อาคารเรียน สปช.104/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านโคกกระเพอ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
24991 อาคารอเนกประสงค์ (แบบองค์การ) งานพืน้ โรงเรียนบ้านตระแสง ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
24992 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานประตู งานไฟฟ้า งานรางน้้าฝนโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ
จ.สุรินทร์
24993 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบ้านสังแกหนองคู ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
24994 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านโคกเพชร ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
24995 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านล้าชี (วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์
จ.สุรินทร์
24996 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านขะเนก ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
24997 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านตะตึงไถง ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
24998 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานประตู หน้าต่าง อาคารเรียน แบบ สร.01 งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านกุดหวาย
ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
24999 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

100,000
100,000
100,000
150,000

(25000) 25000 อาคารอเนกประสงค์ แบบ อบต งานหลังคา งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านพันธุลี ต .นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์
จ.สุรินทร์
(25001) 25001 อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองกง ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(25002) 25002 อาคารเรียน แบบพิเศษกึ่งไม้กึ่งปูน งานหลังคา งานฝาผนัง งานประตูหน้าต่าง งานพืน้ งานสีโรงเรียนบ้านอังกัญ โคกบรรเลง ต.บุฤาษี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(25003) 25003 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานฐานราก งานพืน้ งานพืน้ เวทีโรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) ต.นา
บัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(25004) 25004 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สร.32 งานผนัง งานประตู งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านนาเสือก ต.นาบัว อ.เมือง
สุรินทร์ จ.สุรินทร์
(25005) 25005 อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนบ้านระเวียง ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(25006) 25006 อาคารเรียน แบบ สปช.10/26 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านอนันต์ (ชูศรีราษฎร์สามัคคี) ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.
สุรินทร์
(25007) 25007 รั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านศรีตะวัน (ราษฎร์สามัคคี) ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(25008) 25008 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(25009) 25009 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ ใต้ถุนสูง งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง ต.กระออม อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์
(25010) 25010 อาคารเรียน แบบ สร.03 งานพืน้ งานผนัง งานฝ้าเพดาน งานประตู งานทาสีโรงเรียนบ้านขอนแก่น ต.หนองฮะ
อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์
(25011) 25011 อาคารอเนกประสงค์ แบบ องค์การ งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองฮะ ต.หนองฮะ อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์
(25012) 25012 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์โรงเรียนบ้านขนวน ต.ประดู่ อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์
(25013) 25013 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ เตี้ย งานหลังคา งานหน้าต่าง งานประตูโรงเรียนบ้านไพรษรส้าโรง ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขร
ภูมิ จ.สุรินทร์
(25014) 25014 ลานกีฬาอเนกประสงค์ 2 สนาม งานพืน้ คสลโรงเรียนบ้านหนองกัว ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(25015) 25015 อาคารอนุบาล งานหลังคา งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านศรีราชา ต.ประดู่ อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์
(25016) 25016 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองพญา ต.ประดู่ อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์
(25017) 25017 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองดุม ต.ศรีสุข อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์
(25018) 25018 อาคารอเนกประสงค์ แบบ องค์การ งานพืน้ โรงเรียนบ้านสะโน ต.สะโน อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์
(25019) 25019 รั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านสังแก ต.เสม็จ อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์
(25020) 25020 อาคารอเนกประสงค์ แบบ องค์การ งานหลังคา ติดตั้งลวดตาข่ายโรงเรียนบ้านกระออม ต .กระออม อ.ส้าโรงทาบ
จ.สุรินทร์
(25021) 25021 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์โรงเรียนบ้านค้อ ต.หนองฮะ อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์
(25022) 25022 ถนนคอนกรีต เทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ ต.ส้าโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(25023) 25023 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดประสพ ต.บุฤาษี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(25024) 25024 อาคารเรียน สปช.104/26 งานฝ้าเพดาน งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนบึงวิทยาคาร ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.
สุรินทร์
(25025) 25025 ถนนคอนกรีต งานเทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านเล้าข้าว ต.ราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(25026) 25026 ลานกีฬาอเนกประสงค์ เทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านราม ต.ราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(25027) 25027 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สูง งานพืน้ โรงเรียนบ้านส้าโรง ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(25028) 25028 อาคารเรียน ป.1ฉ งานฝาผนัง แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านรัตนะ ต.บุฤาษี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

100,000
150,000
150,000

(25029) 25029 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านจบก ต.บ้านผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(25030) 25030 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย งานโครงสร้าง งานฝ้าเพดานโรงเรียนเมืองที ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.
สุรินทร์
(25031) 25031 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านตรึม (ตรึมวิทยานุเคราะห์) ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(25032) 25032 ลานกีฬาอเนกประสงค์ งานพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทศิ 2) ต.ส้าโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.
สุรินทร์
(25033) 25033 อาคารเรียน แบบ สปช.105 งานหลังคา งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านประปืด ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.
สุรินทร์
(25034) 25034 รั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านดงถาวร ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(25035) 25035 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานหลังคา งานพืน้
อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านบึงขวาง ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(25036) 25036 ส้วม แบ สปช.601/26 งานหลังคา งานพืน้ งานผนัง งานประตู งานสุขภัณฑ์ อาคารอเนกประสงค์ งานประตู
โรงเรียนบ้านโคกสนวน ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(25037) 25037 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช202/26 งานหลังคา งานประตูโรงเรียนบ้านบุฤาษี ต.บุฤาษี อ.เมืองสุรินทร์ จ.
สุรินทร์

100,000
200,000

150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000

200,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
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หน่วย : บาท

รายการ
(25038) 25038 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ/2522 งานทาสี
อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านหัวแรต ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(25039) 25039 ถนนคอนกรีต โรงเรียนบ้านบุทม ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(25040) 25040 อาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การ 312 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองจิก ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(25041) 25041 รั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(25042) 25042 ถนนคอนกรีต โรงเรียนบ้านบรมสุข ต.ราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(25043) 25043 อาคารเรียน แบบ สปช102/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบ้ารุง) ต.
หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(25044) 25044 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานประตูหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้าน
ทัพกระบือ ต.ส้าโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(25045) 25045 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ (ปัญจวิทยา) ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(25046) 25046 อาคารเรียน ป.1ฉ งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานหน้าต่าง งานสี แบบ สปช.105/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านตาเปาว์
ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(25047) 25047 ปรับภูมิทศั น์ ถมดินโรงเรียนบ้านระไซร์ ต.ตร้าดม อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์
(25048) 25048 อาคารเรียน ป.1ฉ สูง งานพืน้ โรงเรียนบ้านจรวย ต.ล้าดวน อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์
(25049) 25049 อาคารเรียน ป.1ฉ งานประตูหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านโคกอาโพน ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(25050) 25050 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งานประตู หน้าต่าง งานผนังโรงเรียนบ้านโชกเหนือ ต.โชกเหนือ อ.ล้าดวน จ.
สุรินทร์
(25051) 25051 อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหารแบบ 201 งานผนังปูน งานผนังโครงตาข่ายโรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) ต.
แสลงพันธ์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(25052) 25052 รั้วคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา ต.ตระเปียงเตีย อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์
(25053) 25053 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานประตู หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด ต.หนองฮะ อ.ส้าโรงทาบ จ.
สุรินทร์
(25054) 25054 ลานกีฬาอเนกประสงค์ งานพืน้ คสลโรงเรียนบ้านสวาย ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(25055) 25055 ถนนคอนกรีตโรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(25056) 25056 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านบุอาไร ต.บ้านผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(25057) 25057 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านสลักได ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(25058) 25058 ห้องส้วม 4 ที่ งานหลังคา งานพืน้ งานประตู งานสุขภัณฑ์ งานทาสีโรงเรียนบ้านตระแบก ต .สลักได อ.เมือง
สุรินทร์ จ.สุรินทร์
(25059) 25059 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านผือ ต.บ้านผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(25060) 25060 อาคารเรียน ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานฐานราก งานพืน้ โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง ต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.
สุรินทร์
(25061) 25061 อาคารเรียน ป1ฉ ใต้ถุนสูง งานฐานราก งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานพืน้ งานประตู งานหน้าต่าง โรงเรียนบ้านอา
แวะ ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(25062) 25062 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ศรีวิทยา) ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(25063) 25063 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านทุง่ นาค ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
(25064) 25064 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานผนัง งานประตู งานหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านเสม็ด (ประชารัฐนุเคราะห์) ต.สลักได อ.
เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(25065) 25065 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานพืน้ โรงเรียนบ้านกะเลา - ศรีพฒ
ั นา ต.หมืน่ ศรี อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์
(25066) 25066 อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านโคกส้าโรง ต.ราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
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รายการ

จานวนเงิน

(25067) 25067 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคา งานรางน้้าโรงเรียนบ้านกุง ต.ส้าโรงทาบ อ.ส้าโรงทาบ จ.
สุรินทร์
(25068) 25068 อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนการุญวิทยา ต.เสม็จ อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์
(25069) 25069 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน ต.เกาะแก้ว อ.
ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์
(25070) 25070 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ งานรื้อถอน งานฐานราก งานหลังคา โรงเรียนบ้านตางมาง ต .เกาะแก้ว อ.ส้าโรงทาบ จ.
สุรินทร์
(25071) 25071 อาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ ต่้า งานหลังคาโรงเรียนอนุบาลส้าโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) ต.ส้าโรงทาบ อ.ส้าโรงทาบ
จ.สุรินทร์
(25072) 25072 บ้านพักครู งานหลังคา งานพืน้ งานหน้าต่าง ประตู ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียนบ้านหนองหว้า ต .หนองไผ่
ล้อม อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์
(25073) 25073 อาคารเรียน งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ต.เกาะแก้ว อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์
(25074) 25074 อาคารเรียน แบบ สามัญ งานหลังคาโรงเรียนบ้านทะนงชัย ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(25075) 25075 อาคารเรียน ป 1 ฉ งานหลังคา และฝ้าเพดานโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา ต.กระออม อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์

100,000

(25076) 25076 อาคารส้านักงาน งานพืน้ งานผนังโรงเรียนสพป.สุรินทร์ เขต 1 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(25077) 25077 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และแบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านน้้าเขียว ต.น้้าเขียว อ.รัตนบุรี จ.
สุรินทร์
(25078) 25078 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

300,000
150,000

(25079) 25079 เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน อาคารอเนกประสงค์ สปช.205/29โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.
สุรินทร์
(25080) 25080 ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องเรียน อาคาร ป.1ฉโรงเรียนบ้านโนนทราย ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(25081) 25081 เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดานอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(25082) 25082 เปลี่ยนหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียนรูป U (แบบโรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบใหม่)โรงเรียนบ้านม่วงหมาก ต.
ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(25083) 25083 ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(25084) 25084 เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนแบบ สปช.203/26 ทาสีอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านหาญฮี ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี
จ.สุรินทร์
(25085) 25085 ปลี่ยนหลังคา อาคาร สปช.202/2526โรงเรียนบ้านหนองผือ ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(25086) 25086 เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนแบบ ป.1ฉโรงเรียนปทุมมาศวิทยา ต.หนองบัวทอง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(25087) 25087 เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน สปช.105/26โรงเรียนบ้านแต้ ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(25088) 25088 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(25089) 25089 เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน สปช.103/26โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(25090) 25090 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านดงเค็ง ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(25091) 25091 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียน แบบ สปช.104/26โรงเรียนบ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) ต.หนองบัวทอง อ.รัตนบุรี จ.
สุรินทร์
(25092) 25092 เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน ห้องสมุดโรงเรียนบ้านนางเข็ม ต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(25093) 25093 เปลี่ยนหลังคา หอประชุมโรงอาหารโรงเรียนบ้านผือน้อย ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(25094) 25094 เปลี่ยนหลังคา อาคารเรียน ป.1 ฉโรงเรียนบ้านดอนแรด ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
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หน ้าที่ 1057

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(25095) 25095 เปลี่ยนพืน้ ไม้ ผนังห้องกระจกอลูมิเนียม ระบบไฟฟ้าห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านธาตุ 'ธาตุศึกษา
วิทยา' ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(25096) 25096 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต โรงเรียนบ้านน้้าสร้าง-นางเภา ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(25097) 25097 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ประตู หน้าต่าง ห้องเรียนโรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(25098) 25098 เปลี่ยนหลังคา อาคารเรียนแบบ ส.505(พิเศษ)โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(25099) 25099 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียน แบบ สปช.106/43โรงเรียนบ้านหนองกา ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(25100) 25100 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ประตูบานทึบและหน้าต่าง อาคารเรียน สร.03โรงเรียนบ้านหนองครก ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์

150,000

(25101) 25101 เปลี่ยนหลังคา ประตู หน้าต่าง อาคารเรียน แบบ สปช.104/26โรงเรียนบ้านโนนเซียง ต.หนองอียอ อ.สนม จ.
สุรินทร์
(25102) 25102 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านโนนเปือย ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์
(25103) 25103 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านเป้า ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
(25104) 25104 ปลี่ยนหลังคา ปูกระเบือ้ ง อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนผาแดงวิทยา ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์
(25105) 25105 เปลี่ยนฝ้าเพดาน โรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านส้าโรง ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
(25106) 25106 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านค้าผง ต.ค้าผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
(25107) 25107 เปลี่ยนฝ้าเพดาน อาคารเรียนแบบ สปช.105/26โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.
สุรินทร์
(25108) 25108 เปลี่ยนไม้ฝ้า ทาสี ห้องเรียน ห้องพิเศษ โรงเรียนบ้านผ้า ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
(25109) 25109 เปลี่ยนหลังคา อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ โรงเรียนบ้านส้าโรง ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
(25110) 25110 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง อาคารเรียน สปช.103/24โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์

100,000

(25111) 25111 เปลี่ยนหลังคา อาคารเรียนแบบ ป.1ฉโรงเรียนบ้านหนองบัวงาม ต.โนน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
(25112) 25112 เปลี่ยนหลังคาอาคารอเนกประสงค์ ติดหลักดัด หน้าต่าง อาคารเรียน ป.1ฉ และอาคารเอนกประสงค์ แบบ 312
โรงเรียนบ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(25113) 25113 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน ป.1ฉโรงเรียนบ้านโนนจ้าปา ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(25114) 25114 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน อาคารเรียน สปช.105/29และอาคารเรียน ป.1ฉโรงเรียนบ้านหัวงัว ต.หัวงัว อ.สนม จ.
สุรินทร์
(25115) 25115 เปลี่ยนหลังคา ประตูทบึ เหล็กม้วน และทาสี อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านอีโสด ต.หนองเทพ อ.โนน
นารายณ์ จ.สุรินทร์
(25116) 25116 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ติดตั้งรางน้้าฝน อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านเซียงซิน - โนนดู่ ต.ค้าผง อ.โนนนารายณ์
จ.สุรินทร์
(25117) 25117 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง ต.บัวโคก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25118) 25118 เปลี่ยนหลังคา อาคารเรียนแบบ ป.1ฉโรงเรียนบ้านอาพืด ต.ค้าผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
(25119) 25119 เปลี่ยนฝาผนังและทาสี อาคารเรียนแบบ ป.1ฉโรงเรียนบ้านหนองระฆัง ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์
(25120) 25120 เปลี่ยนพืน้ ไม้กระดานเนือ้ แข็ง ประตู หน้าต่าง อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านขุมดิน ต.หนองหลวง อ.
โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
(25121) 25121 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา ต.หนองหลวง อ.โนนนารายณ์ จ.
สุรินทร์
(25122) 25122 เปลี่ยนฝ้าเพดาน อาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) ต.โนน อ.โนนนารายณ์ จ.
สุรินทร์
(25123) 25123 เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนแบบ ป.1ฉโรงเรียนบ้านหนองคู ต.น้้าเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
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หน่วย : บาท

รายการ
(25124)
(25125)
(25126)
(25127)
(25128)
(25129)
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(25131)
(25132)
(25133)
(25134)
(25135)
(25136)
(25137)
(25138)
(25139)

25124 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉโรงเรียนวัดบึงบ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
25125 ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องเรียน 4 ห้องโรงเรียนบ้านโพนโก ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์
25126 เปลี่ยนหลังคา อาคารเรียน สปช.105โรงเรียนบ้านโสกแดง ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
25127 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านม่วงบุญมี ต.แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
25128 เปลี่ยนฝ้าเพดานอาคารเรียนแบบ สปช.202/26โรงเรียนบ้านค้อ ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
25129 เปลี่ยนหลังคา อาคารเรียน แบบ สร.01โรงเรียนบ้านช่อง ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
25130 เปลี่ยนหลังคา ประตู หน้าต่าง อาคารเรียนโรงเรียนบ้านตาเพชร ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
25131 เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน แบบ สร.04โรงเรียนบ้านระเวียง ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
25132 ปรับปรุง สนาม BBL ถมดินปรับพืน้ ทีโ่ รงเรียนบ้านขี้เหล็ก 'คุรุราษฎร์บ้ารุง' ต.โนน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
25133 ท้าหินขัด อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม ต.โนน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
25134 เปลี่ยนฝ้า ประตู หน้าต่าง ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแก 'แกศึกษาวิทยา' ต.แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
25135 เปลี่ยนหลังคา ฝ้า เพดาน ทาสี อาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านดู่ ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.
สุรินทร์
25136 เปลี่ยนหลังคา อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ต.หนองบัวทอง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
25137 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียนโรงเรียนไตรคามวิทยา ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
25138 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงอาหารแบบองค์การโรงเรียนบ้านหนองอียอ ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
25139 เปลี่ยนฝาผนังห้องเรียน ประตูบานทึบ อาคารเรียนแบบ ป.1ฉโรงเรียนบ้านนานวน ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์

จานวนเงิน
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(25140) 25140 เปลี่ยนหลังคา ฝ้า เพดาน ทาสี อาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์
(25141) 25141 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง อาคารเรียนแบบ ป1.ฉ เปลี่ยนประตู หน้าต่าง หลังคา ห้องส้วม 4 ทีน่ งั่ โรงเรียนบ้าน
สะทืด ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์
(25142) 25142 เปลี่ยนหลังคา อาคารเรียน สปช. 202/26โรงเรียนบ้านม่วงหวาน ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
(25143) 25143 เปลี่ยนหลังคาอาคารเอนกประสงค์ โรงอาหารโรงเรียนบ้านยาง ต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(25144) 25144 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนบ้านล้าเพิญ ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(25145) 25145 เปลี่ยนหลังคา อาคารเรียน แบบ ป.1ฉโรงเรียนบ้านนาอุดม ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(25146) 25146 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ห้องเรียน อาคารเรียน ป.1ฉโรงเรียนบ้านนาศรีสุข ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
(25147) 25147 เปลี่ยนหลังคา ปูพนื้ ฝาผนัง ทาสี อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) ต.แคน อ.สนม
จ.สุรินทร์
(25148) 25148 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ทาสี กั้นห้อง ท้ากระดาษไวท์บอร์ด จ้านวน 15 ห้องโรงเรียนรัตนวิทยาคม
ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(25149) 25149 เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านหนองหิน ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(25150) 25150 ท้ารั้วตาข่ายรอบห้องประชุม อาคาร สปช.104/29โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(25151) 25151 ติดตั้งหน้าต่างกระจกบานเลื่อน และเหล็กดัดหน้าต่าง อาคารเรียนแบบ ป.1ฉโรงเรียนบ้านหนองขุนศรี ต.แคน
อ.สนม จ.สุรินทร์
(25152) 25152 เปลี่ยนหลังคา อาคารเรียนแบบ ป.1ฉโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
(25153) 25153 ซ่อมแซมประตูเหล็กดัด หน้าต่างเหล็กดัด อาคารเรียนแบบ ป.1ฉโรงเรียนบ้านทัพไทย ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

96,800
100,000

(25154) 25154 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียน แบบ สปช.105/26โรงเรียนบ้านจาน ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(25155) 25155 เปลี่ยนหลังคา อาคารเรียน แบบ สปช. 201/26โรงเรียนบ้านหนองเทพ ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์

150,000
150,000

(25156) 25156 เปลี่ยนหลังคา อาคารเรียน แบบ ป.1ฉโรงเรียนบ้านเบิด ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

150,000
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150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 1059

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(25157) 25157 รื้อพืน้ ไม้และเปลี่ยนพืน้ ไม้เนือ้ แข็ง อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ เตี้ยโรงเรียนสนมศึกษาคาร ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

150,000

(25158)
(25159)
(25160)
(25161)
(25162)

25158 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง อาคารเรียน แบบ ป.1ฉโรงเรียนบ้านนาดี ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์
25159 ปูพนื้ กระเบือ้ ง และท้าฝ้าเพดานอาคารเรียนโรงเรียนบ้านอาเลา ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
25160 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาในโรงเรียนโรงเรียนบ้านทับน้อย ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
25161 ซ่อมแซมผนัง โครงคร่าวไม้เนือ้ แข็ง ห้องเรียนโรงเรียนบ้านสร้างบก ต .หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
25162 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน แบบ สร.216 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201โรงเรียนบ้านหนองหลวง ต.หนอง
หลวง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
(25163) 25163 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ทาสี อาคารเรียน แบบ สร.04โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

150,000
146,600
100,000
150,000
150,000

(25164) 25164 ทาสี ภายในและภายนอก อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.
สุรินทร์
(25165) 25165 ททาสีภายใน ภายนอก อาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26โรงเรียนบ้านขะยูง ต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(25166) 25166 เปลี่ยนหลังคา อาคารเรียน สปช.206/26โรงเรียนบ้านนาวอง ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(25167) 25167 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ต.แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(25168) 25168 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง อาคารเรียนแบบวันครูโรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(25169) 25169 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านขาม ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(25170) 25170 ซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม ต.น้้าเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
(25171) 25171 เปลี่ยนฝ้า เพดาน ทาสี อาคารเรียนแบบ สร.04โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
(25172) 25172 เปลี่ยนหลังคา อาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านผักไหม ต.โนน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
(25173) 25173 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีภายใน และภายนอก อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านน้้าค้า ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

100,000

(25174) 25174 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

200,000

(25175)
(25176)
(25177)
(25178)

25175 ซ่อมแซม เปลี่ยนประตูบานทึบ อาคารเรียน แบบ ป.1ฉโรงเรียนบ้านกาพระ ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์
25176 เปลี่ยนหลังคา อาคาร สปช.202/2526โรงเรียนบ้านโนนจาน ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์
25177 เปลี่ยนพืน้ ไม้เนือ้ แข็ง อาคารเรียน แบบ ป.1ฉโรงเรียนบ้านโคกล่าม ต.หนองบัวทอง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
25178 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ
สปช.205โรงเรียนบ้านลุงปุง ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25179) 25179 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง โรงเรียนบ้านโพนดวน ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

100,000
100,000
100,000
150,000

(25180) 25180 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉโรงเรียนไตรคามสามัคคี ต.บัวโคก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25181) 25181 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ใส่เหล็กดัดในห้องเรียน และทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.
สุรินทร์
(25182) 25182 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สร. 03โรงเรียนบ้านจันทร์งาม ต.บัวโคก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25183) 25183 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29โรงเรียนบ้านสะเอิง ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25184) 25184 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านชายทุง่ ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25185) 25185 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.
สุรินทร์
(25186) 25186 ปรับปรุวซ่อมแซมส้วม แบบ พ 601/25โรงเรียนบ้านโพนขวาว ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25187) 25187 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

150,000
150,000

100,000

100,000
99,600
150,000
100,000
150,000
99,000
150,000
149,000
150,000

150,000

91,500
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 1060

หน่วย : บาท

รายการ
(25188) 25188 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ และอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียนโรงเรียนบ้าน
โพนครก ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25189) 25189 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงาน แบบ 312โรงเรียนบ้านตระมูง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25190) 25190 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านยางกระจับ ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25191) 25191 ทาสี ภายในและภายนอก อาคารเรียนแบบ ป.1ฉโรงเรียนบ้านแสนสุข ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
(25192) 25192 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 โรงเรียนบ้านบัวโคก ต.บัวโคก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25193) 25193 ปูพนื้ กระเบือ้ ง และทาสี อาคารเรียนโรงเรียนบ้านขุนหาญ ต.กระเบือ้ ง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
(25194) 25194 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโพนทา ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25195) 25195 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านศาลา ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25196) 25196 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน แบบ ป.1ฉโรงเรียนบ้านกะทะ ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
(25197) 25197 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านยางบ่ออี ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
(25198) 25198 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน สร. 03 อาคารเรียนแบบ202/26, ห้องสุขาแบบ สปช. 601/4/26
โรงเรียนบ้านนานวล ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25199) 25199 เปลี่ยนผนังไม้ตีซ้อนเกล็ด อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ โรงเรียนบ้านโพธิ์หว้ ย ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
(25200) 25200 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนสระขุดดงส้าราญวิทยา ต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
(25201) 25201 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 103โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25202) 25202 เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน แบบ สปช.102โรงเรียนชุมชนบ้านซาด ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
(25203) 25203 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านท่าศิลา ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25204) 25204 เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านยะวึก (ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
(25205) 25205 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25206) 25206 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
(25207) 25207 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านเมืองแก ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25208) 25208 เปลี่ยนพืน้ อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านตั้งใจ ต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
(25209) 25209 เปลี่ยนฝ้าเพดาน อาคาร สปช.105/29 และอาคาร ป.1ฉโรงเรียนบ้านกระเบือ้ ง ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.
สุรินทร์
(25210) 25210 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/2529โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บ้ารุง) ต.พรมเทพ อ.
ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25211) 25211 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง อาคารเรียน แบบ ป.1ฉโรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน ต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
(25212) 25212 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 205/26โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ต.กระโพ อ.ท่า
ตูม จ.สุรินทร์
(25213) 25213 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูงโรงเรียนบ้านโพนม่วง ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
(25214) 25214 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตูเหล็กยืด อาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26โรงเรียนบ้านระหาร ต.ชุมพลบุรี อ.ชุม
พลบุรี จ.สุรินทร์
(25215) 25215 ทาสีภายใน ภายนอก ห้องเรียน อาคารเรียนโรงเรียนบ้านชุมพลบุรี ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
(25216) 25216 ปูพนื้ กระเบือ้ ง และทาสี อาคาร สปช.102/26โรงเรียนบ้านสวนหม่อน ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
(25217) 25217 เปลี่ยนพืน้ อาคารเรียน ป.1ฉโรงเรียนบ้านขามโพนทัน ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
(25218) 25218 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านหมากมี่ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25219) 25219 เปลี่ยนหน้าต่าง อาคารเรียน ป.1ฉ และปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเรียน สปช.105/26โรงเรียนบ้านยางชุม ต.
ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
(25220) 25220 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ สูง โรงเรียนบ้านบะ ต.บะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

จานวนเงิน
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
99,900
99,200
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 1061

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(25221) 25221 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารเรียน ป.1ฉ และอาคาร สปช.105โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

150,000

(25222) 25222 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ และอาคารเรียนแบบ 202/2526 โรงเรียนบ้านทิพย์นวด ต.นาหนอง
ไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
(25223) 25223 เปลี่ยนหลังคา และปูพนื้ ห้องเรียน 2 ห้อง อาคารเรียน แบบ ป.1ฉโรงเรียนบ้านตึกชุม ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.
สุรินทร์
(25224) 25224 ปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ สูงโรงเรียนบ้านตาฮะ ต.ทุง่ กุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25225) 25225 เปลี่ยนหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน แบบ ป.1ฉโรงเรียนบ้านหนองเรือ ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

150,000

(25226) 25226 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านบัว ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

100,000

(25227) 25227 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ต.หนองบัว อ.
ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25228) 25228 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน 1 ห้อง ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีภายในภายนอก เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้าน
หนองพิมาน ต.กระเบือ้ ง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
(25229) 25229 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านน้้าอ้อม ต.ทุง่ กุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25230) 25230 เปลี่ยนหลังคา อาคารเรียน สปช.103/26โรงเรียนสามัคคีศึกษา ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
(25231) 25231 ซ่อมแซมห้องส้วม ,ทีป่ ระกอบอาหาร, ทาสีรั้ว และปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านเฉนียง ต.บะ อ.ท่า
ตูม จ.สุรินทร์
(25232) 25232 ท้ากันสาดใต้ถุน อาคารเรียน ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 100 เมตรโรงเรียนบ้านขวาวโค้ง ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
จ.สุรินทร์
(25233) 25233 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25234) 25234 ซ๋อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สร. 213โรงเรียนบ้านตานบ ต.ทุง่ กุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25235) 25235 ทาสี เปลี่ยนประตู อาคารเรียน สปช.105/26 , อาคาร ป.1 ฉ เปลี่ยนหลังคา ซ่อมแซมส้วมโรงเรียนบ้านส้าโรง ต.
ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
(25236) 25236 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ สูงโรงเรียนบ้านตาทิตย์ ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25237) 25237 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านปรีง ต.บะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25238) 25238 เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียนโรงเรียนบ้านตลุง ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
(25239) 25239 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สูงโรงเรียนบ้านภูดิน ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25240) 25240 ซ๋อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26โรงเรียนบ้านธรรมษา ต.บัวโคก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25241) 25241 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน สปช.105/29 3 ห้องเรียนโรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.
สุรินทร์
(25242) 25242 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. โรงเรียนบ้านเหล่า ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25243) 25243 เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดานอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

150,000

(25244)
(25245)
(25246)
(25247)

150,000
100,000
100,000
100,000

25244 ซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนบ้านส้าโรง ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
25245 เปลี่ยนหลังคา อาคารเรียน แบบ ป.1ฉโรงเรียนบ้านม่วงน้อย ต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
25246 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านหนองแวง ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
25247 เปลี่ยนหลังคา ทาสี ประตู ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารประกอบ และห้แงส้วมโรงเรียนบ้านขุนไชยทอง ต .หนองเรือ อ.
ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
(25248) 25248 เปลี่ยนหลังคา และเทพืน้ คอนกรีต อาคารโรงอาหารโรงเรียนสนวนโคกเม็ก ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

150,000
150,000
150,000

100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
147,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000

99,800

หน ้าที่ 1062

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(25249) 25249 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ และอาคารเรียนแบบ สปช.103/2526โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย ต.
เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25250) 25250 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนระเวียง ต.ทุง่ กุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25251) 25251 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว และปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.
สุรินทร์
(25252) 25252 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีภายในโรงเรียนบ้านบุผาง ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25253) 25253 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25254) 25254 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาโรงเรียนโรงเรียนบ้านปราสาท ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25255) 25255 ซ๋อมแซมอาคารเรียนอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202โรงเรียนบ้านทุง่ โก ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25256) 25256 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านพิงพวย ต.บัวโคก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25257) 25257 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านหัวพี ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25258) 25258 ซ๋อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านหนองอีด้า ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25259) 25259 ซ่อมแซมห้องพักครู ห้อง ป.6โรงเรียนบ้านบอน ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25260) 25260 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉโรงเรียนบ้านม่วงมูล ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25261) 25261 ซ๋อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/2529โรงเรียนบ้านปอหมัน ต.ทุง่ กุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25262) 25262 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านโคกกุง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25263) 25263 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26โรงเรียนบ้านโพนงอย ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25264) 25264 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านสาโรช ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25265) 25265 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ โรงเรียนบ้านอาคุณ ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25266) 25266 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านกุดมะโน ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25267) 25267 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สร 03โรงเรียนบ้านหนองตาด ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25268) 25268 ซ่อมแซมห้องเรียน ทาสีหอ้ งเรียน โรงเรียนบ้านไกลเสนียด ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25269) 25269 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองบึง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25270) 25270 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านโสมน ต.บัวโคก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
(25271) 25271 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน โรงเรียนบ้านโนนตาลหนามแท่ง ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
(25272) 25272 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหัวนา ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์
(25273) 25273 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 105/29โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พทิ ยากูล) ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.
สุรินทร์
(25274) 25274 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ทาสีภายใน ภายนอกโรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

100,000

(25275)
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100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
120,000
150,000
100,000
100,000

25275 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านโนนสัง ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
25276 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ซ่อมหลังคาเรียนโรงเรียนบ้านบุตาโสม ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
25277 ซ๋อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช.101/26โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร ต.กระเบือ้ ง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
25278 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26โรงเรียนบ้านโคกสูง ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
25279 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านงิ้ว ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
25280 ปรับปรุงบริบทให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหัวนาค้า ต.กระเบือ้ ง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
25281 ซ๋อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉโรงเรียนโพนทองพิทยาคม ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
25282 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
25283 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วมโรงเรียนบ้านสร้างแก้ว ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์
25284 อาคารเรียน สปช.105/29 พ.ศ.2530 งานพืน้ ทาสี อาคารอเนกประสงค์ สปช.202 พ.ศ.2529 งานทาสีโรงเรียน
บ้านบุอันโนง ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
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150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
146,300
150,000
150,000

หน ้าที่ 1063

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(25285) 25285 อาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานฝ้าเพดานและผนังโรงเรียนรัฐราษฎร์พฒ
ั นา ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
(25286) 25286 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านตะโนน ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
(25287) 25287 ห้องเรียน อาคารเรียน ป.1 ซ พ.ศ.2517 งานประตู หน้าต่าง งานหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านน้อย ต.ตรวจ อ.ศรี
ณรงค์ จ.สุรินทร์
(25288) 25288 ห้องเรียน อาคารเรียน ป.1 ฉ สูง พ.ศ.2525 งานประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านจบก ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.
สุรินทร์
(25289) 25289 ห้องเรียน อาคารเรียน สปช.105/29 พ.ศ.2551 งานฝ้าเพดาน ฝานแผงกันสาดโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.คูตัน
อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
(25290) 25290 อาคารเรียน ป.1 ฉ สูง พ.ศ.2522 งานหลังคา ฝ้า หน้าต่าง ประตูโรงเรียนบ้านส้าโรง ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.
สุรินทร์
(25291) 25291 ห้องเรียน อาคารเรียน ป.1 ฉ สูง พ.ศ.2524 งานประตู งานหลังคา ทาสี ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านสกล ต.ตะเคียน
อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
(25292) 25292 อาคารเรียน ป.1 ฉ พ.ศ.2523 งานหน้าต่างห้องเรียนโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25293) 25293 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ จ้านวน 2 ห้อง งานพืน้ งานเปลียนประตู งานผนัง โรงเรียนบ้านตาเตียว ต.ตาเบา อ.
ปราสาท จ.สุรินทร์
(25294) 25294 อาคาร ป.1 ฉ งานพืน้ ห้องส้วม สปช.603/29 งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบ้านอาวอก ต.ขอนแตก อ.สังขะ จ.
สุรินทร์
(25295) 25295 อาคาร ป.1 ฉ สร้าง พ.ศ.2524 ซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโคกจ้าเริญ ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25296) 25296 อาคาร สปช.103/26 สร้าง พ.ศ.2546 งานทาสีฝ้า/ผนังห้อง งานปูกระเบือ้ งพืน้ ห้อง เทปูนซีเมนต์ของชายคา
อาคาร สปช.202/26 สร้าง พ.ศ.2528 งานซ่อมแซมเปลี่ยนเบือ้ ง เปลี่ยนหน้าต่าง เปลี่ยนประตู ซ่อมฝ้า/เพดาน
ทาสีผนังโรงเรียนบ้านหลัก ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์

100,000
150,000
150,000

(25297) 25297 อาคาร ป.1 ช ชั้นเดียวยกพืน้ เปลี่ยนประตูและหน้าต่างโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

150,000

(25298) 25298 อาคาร สปช.105/29 งานโครงสร้าง งานพืน้ งานโครงหลังคา งานกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านตาโมม ต .
สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25299) 25299 ห้องเรียน อาคารเรียน สปช.105/29 ปี พ.ศ.2541 งานหน้าต่าง ประตู อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ ปี พ.ศ.2523
งานฝ้าโรงเรียนประชาสามัคคี ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
(25300) 25300 อาคารเรียน สปช.105/26 งานรื้อถอน งานซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโนนทอง ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

150,000

(25301) 25301 อาคารเรียน ป.1 ฉ.ใต้ถุนสูง งานซ่อมแซมประตู งานซ่อมแซมหน้าต่าง โรงเรียนบ้านทัพทัน ต.ทัพทัน อ.สังขะ จ.
สุรินทร์
(25302) 25302 อาคารเรียน สปช.104/26 ขนาด 6 ห้องเรียน พ.ศ.2526 งานรื้อถอน งานปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโคก
เพชร(เภดประชารัฐบ้ารุง) ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25303) 25303 อาคารเรียน ป 1ฉ สูงขนาด 8 ห้องเรียน สร้างเมือ่ พ.ศ.2524
งานประตู หน้าต่าง รางน้้าโรงเรียนบ้านปราสาท ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25304) 25304 อาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนเจริญ ต.ทัพทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25305) 25305 อาคารเรียน ป.1 ฉ ขนาด 6 ห้องเรียน สร้างเมือ่ พ.ศ.2524 งานหลังคา งานประตู - หน้าต่าง โรงเรียนบ้านโคก
สมอง ต.ส้าเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
(25306) 25306 อาคารเรียน สปช.105/26 อาคารเรียน สปช.105/29 งานโครงเหล็กกันสาด งานทาสีกันสนิมโรงเรียนบ้านสน
ต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

150,000
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(25307) 25307 อาคาร สปช.105/29 งานหลังคา งานรางรับน้้าฝนและท่อรับน้้าฝน งานปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ งานช่องลม
งานกลอนอลูมิเนียม อาคารเรียนสร้างเอง ขนาด 3 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2545 งานหลังคาโรงเรียนบ้านก้าไสจาน
ต.ทุง่ มน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

150,000

(25308) 25308 อาคารอเนกประสงค์ ปรับพืน้ และฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านนาครอง ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25309) 25309 อาคาร สปช.103/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านจารย์ ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง
จ.สุรินทร์
(25310) 25310 อาคารอเนกประสงค์แบบ ก.ส.ช. สร้างเมือ่ พ.ศ.2524 งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านพนม ต.ประทัดบุ อ.
ปราสาท จ.สุรินทร์
(25311) 25311 อาคารเรียนอนุบาล(สร้างเอง)พ.ศ.2535 งานหลังคาโรงเรียนบ้านไทยสันติสุข ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
(25312) 25312 อาคารแบบ ป.1ฉ สูง งานประตู-หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านเจริญสุข ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25313) 25313 อาคารถาวร แบบ สปช.103/26 สร้าง พ.ศ.2524 งานหลังคาโรงเรียนบ้านคลอง ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25314) 25314 อาคารแบบ ป.1 ซ งานทาสี ปรับปรุงสนามกีฬาลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านสองสะโกม ต.ไพล อ.
ปราสาท จ.สุรินทร์
(25315) 25315 อาคารเรียน ป.1 ฉ สูง 3 ห้อง สร้างเมือ่ พ.ศ.2523 งานหลังคาโรงเรียนบ้านละเอาะ ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.
สุรินทร์
(25316) 25316 อาคาเรียนแบบ สปช.105/29 งานปูกระเบือ้ งพืน้ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านรันเดง ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.
สุรินทร์
(25317) 25317 อาคารอเนกประสงค์แบบองค์การฯ งานปูกระเบือ้ งพืน้ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านกูน ต .โคกสะอาด อ.
ปราสาท จ.สุรินทร์
(25318) 25318 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ อาคารแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานพืน้ โรงเรียนบ้านสระทอง ต.แนงมุด อ.
กาบเชิง จ.สุรินทร์
(25319) 25319 อาคารเรียน แบบ สปช.106/26 งานพืน้ อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ แผ่นเหล็กรีดลอดเคลือบอลูซิงค์ สกรูเกลียว
โรงเรียนบ้านจีกแดก ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
(25320) 25320 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 งานพืน้ อาคารอเนกประสงค์แบบกระทรวงกลาโหม งานพืน้ โรงเรียนบ้านตา
ลวก ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
(25321) 25321 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานมุงหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านศรีมงคล ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25322) 25322 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2530 งานพืน้ งานซ่อมหลังคาโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ต.โคก
กลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
(25323) 25323 อาคารเรียน แบบ ป1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2526 ซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบ้านโคกกรม ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.
สุรินทร์
(25324) 25324 อาคารเรียน สป.105/29 งานปูพนื้ ประเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านแนงมุด ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
(25325) 25325 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2530 งานพืน้ อาคารอเนกประสงค์ แบบสามัญ 312 งานพืน้
โรงเรียนบ้านสระแก้ว ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
(25326) 25326 อาคารเรียนแบบ สปช.102/2526 งานหลังคา โรงเรียนบ้านพะเนาว์ ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
(25327) 25327 อาคารเรียน ป.1 ฉ 4 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2517 งานประตู หน้าต่าง งานผนังโครงเคร่าไม้เนือ้ แข็ง งานทาสี
โรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
(25328) 25328 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานฝ้าเพดานและแผงบังแดดโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25329) 25329 อาคาเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
(25330) 25330 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างเมือ่ พ.ศ.2556 ปรับปรุงซ่อมแซมกันสาดโรงเรียนบ้านศรีสวาย ต.จีกแดก
อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
(25331) 25331 อาคารเรียน สปช.105/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านสะพานหัน ต.ทุง่ มน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
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(25332) 25332 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ขนาดจ้านวน 4 ห้องเรียน งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านลันแต้ ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.
สุรินทร์
(25333) 25333 อาคารเรียน แบบป.1 ฉ สร้างพ.ศ.2520 งานประตู งานหน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านก็วล ต.หนองใหญ่ อ.
ปราสาท จ.สุรินทร์
(25334) 25334 อาคารเรียนแบบ สร03 งานประตู หน้าต่าง งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบ้านศาลา ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์

150,000

(25335) 25335 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สูง สร้าง พ.ศ.2522 งานพืน้ ประตู หน้าต่าง งานดินโรงเรียนบ้านสีโค ต.กังแอน อ.
ปราสาท จ.สุรินทร์
(25336) 25336 อาคารเรีคยน สปช.102/26 งานประตู-หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านโคลด ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25337) 25337 อาคารเรียน ป.1ฉ เตี้ย งานทาสี อาคารเรียน ป.1ฉ สูง งานปูกระเบือ้ งอาคารโรงเรียนบ้านตาวัง ต.ตาวัง อ.
บัวเชด จ.สุรินทร์
(25338) 25338 อาคารเรียน ป.1 ฉ ขนาด 3 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2524 งานทาสีโรงเรียนบ้านล้าดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) ต.ทมอ
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25339) 25339 อาคารเรียน สปช.103/26 งานซ่อมแซมหลังคา โรงเรียนกันทราราม(นุน่ ศึกษาคาร) ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท
จ.สุรินทร์
(25340) 25340 อาคารเรียน แบบ สปช.105/2526 สร้าง พ.ศ.2527 งานหลังคา โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบ้ารุง) ต.
ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25341) 25341 อาคารประกอบหอสมุด(สร้างเอง) งานพืน้ งานฝาผนังโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3 ต.โคกสะอาด อ.
ปราสาท จ.สุรินทร์
(25342) 25342 อาคาร สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน งานพืน้ โรงเรียนบ้านสวายซอ ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25343) 25343 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ เปลี่ยนฝาผนังแผ่นฝาไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนบ้านเตาแดก ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
(25344) 25344 อาคารเรียน สปช.105/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านปลัด ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25345) 25345 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานทาสี โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25346) 25346 อาคาเรียน สปช.105/29 งานหลังคาและแผ่นปิดข้างแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านโตงน้อย ต.ขอนแตก อ.สังขะ
จ.สุรินทร์
(25347) 25347 อาคารเรียน แบบ ป.004 งานหลังคาโรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บ้ารุง) ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25348) 25348 อาคารเรียน ป.1ฉ งานผนัง งานพืน้ งานฉาบปูนโรงเรียนบ้านอุโลก ต .บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
(25349) 25349 ?อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ/2526 งานฝ้า เพดาน แผนบังแดด งานพืน้ งานผนัง ทาสี โรงเรียนบ้านกะดาด ต.โคกยาง
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25350) 25350 อาคารอเนกประสงค์ สปช..203/26 สร้าง พ.ศ.2534 งานหลังคา งานประตู หน้าต่าง งานพืน้ อาคารเรียนแบบ
สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม ต.เทพรักษา อ.สังขะ
จ.สุรินทร์

100,000

(25351) 25351 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ งานสี งานรางน้้าโรงเรียนบ้านสวาย ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25352) 25352 อาคารเรียน ป.1 ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนบ้านถนนหัก (สุวรรณราษฎร์บ้ารุง) ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25353) 25353 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนอมรินทราวารี ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25354) 25354 อาคารเรียน สปช.105/26 งานประตู อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานประตู งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านระมาดค้อ ต.
บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
(25355) 25355 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศโรงเรียน
บ้านบักจรัง ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
(25356) 25356 อาคารเรียน สปช.101 งานหลังคาโรงเรียนหวลถวิลวิทยา ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
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(25357) 25357 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 งานปรับปรุงพืน้ กระเบีอ้ งโรงเรียนบ้านบักดอก ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25358) 25358 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ งานประตู งานหน้าต่าง อาคารเรียน แบบ สร.01 งานประตู งานหน้าต่าง อาคารเรียน
แบบ สปช 102/26 งานประตู งานหน้าต่าง โรงเรียนบ้านมหาชัย ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
(25359) 25359 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/2526 ปูกระเบือ้ งพืน้ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสังขะ ต.สังขะ
อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25360) 25360 อาคารแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งานหลังคาโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25361) 25361 อาคารแบบ ป.1 ฉ ห้องพิเศษ (ห้องคอมพิวเตอร์ ) ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนจัดสรรทีด่ ิน
สงเคราะห์ ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25362) 25362 อาคารอเนกประสงค์ สปช.205/26 สร้าง พ.ศ.2528 งานหลังคา โรงเรียนวันเจริญสามัคคี ต.บ้านไทร อ.ปราสาท
จ.สุรินทร์
(25363) 25363 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านช้าเบง ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25364) 25364 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2540 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองโจงโลง ต.ตาวัง อ.
บัวเชด จ.สุรินทร์
(25365) 25365 อาคารแบบ ป.1ฉ สูง เปลี่ยนกระดานพืน้ อาคารโรงเรียนบ้านแสนกาง ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25366) 25366 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2532 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 ต.บักได
อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
(25367) 25367 อาคารเรียน ป.1ฉ ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องพิเศษ(ห้องคอมพิวเตอร์ )โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลาง
อุทศิ ) ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25368) 25368 อาคารเรียนแบบ ป.103 งานหลังคาโรงเรียนบ้านโอทะลัน ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
(25369) 25369 อาคารประกอบ ป.1 ฉ สูง งานหลังคาโรงเรียนบ้านเกษตรถาวร ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
(25370) 25370 อาคารเรียนแบบ สปช.105/2526 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.
สุรินทร์
(25371) 25371 อาคารเรียนแบบ ป.1 ช สร้าง พ.ศ.2517 งานหลังคาโรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

150,000
100,000

(25372) 25372 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานรื้อถอน งานกระดานฝา งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนบ้านตายัวะ ต.โคก
สะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25373) 25373 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านบัวเชด ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
(25374) 25374 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานซ่อมแซมประตู งานเหล็กดัด ประตู หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านลังโกม
ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25375) 25375 อาคารเรียนแบบ สปช.105/2529 งานรื้อถอน งานหลังคา งานฝ้า งานพืน้ โรงเรียนบ้านจารย์ ต.บ้านจารย์
อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25376) 25376 อาคารเรียน ป.1 ฉ สร้าง พ.ศ.2520 งานฝาผนัง อาคารเรียน สปช.106/26 สร้าง พ.ศ.2526 งานหลังคา
โรงเรียนบ้านไทร ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25377) 25377 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2530 งานพืน้ งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านตาคง ต.ตาคง อ.สังขะ
จ.สุรินทร์
(25378) 25378 ?อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 สร้าง พ.ศ.2527 งานหลังคา อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 สร้าง พ.ศ.2527
ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ลานกีฬาอเนกประสงค์ สร้าง พ.ศ. 2540 งานพืน้ โรงเรียนบ้านโพนทอง ต.ด่าน อ.กาบเชิง
จ.สุรินทร์

100,000

(25379) 25379 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ สร้าง พ.ศ.2524 งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา งานรื้อถอนโรงเรียนบ้านห้วยปูน ต.ตา
คง อ.สังขะ จ.สุรินทร์
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(25380) 25380 อาคารเรียน สปช. 105/29 ขนาดห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2546 งานประตู งานหน้าต่าง งานช่อมลม งานสีโรงเรียน
บ้านตะคร้อ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25381) 25381 อาคารเรียนแบบ สปช.105/28 งานฝ้าเพดาน งานประตู-หน้าต่าง งานพืน้ อาคารเรียน สปช.104 งานประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านละลมระไซ ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25382) 25382 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ อาคาร 1 งานเสาโรงเรียนบ้านสะเดา ต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
(25383) 25383 อาคารเรียน สปช 103/26 พ.ศ.2535 งานเปลี่ยนฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน ต.แจนแวน อ.
ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
(25384) 25384 อาคารเรียนแบบ สปช.2/2528 สร้างเมือ่ พ.ศ.2536 ขนาด 12 ห้องเรียน งานพืน้ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190
ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
(25385) 25385 อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ สร้างเมือ่ พ.ศ.2513 งานมุงหลังคาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท2 ต.แนงมุด อ.กาบ
เชิง จ.สุรินทร์
(25386) 25386 อาคารเรียน สปช.105/29 งานผ้าเพดาน งานประตู อาคารเรียน สปช.103/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านเกาะ
ตรวจ ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
(25387) 25387 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านแดง ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
(25388) 25388 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ งานหลังคาโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบ้ารุงราษฎร์) ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25389) 25389 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านจรัส ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
(25390) 25390 อาคารเรียน สปช.105/29 งานซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25391) 25391 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ สูง เปลี่ยนฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์และทาสี เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนดมวิทยาคาร ต.ดม
อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25392) 25392 อาคารเรียน สปช.103/26 งานรื้อถอนพืน้ ไม้ปาเก้ งานพืน้ งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสะแร ต.อาโพน อ.บัวเชด
จ.สุรินทร์
(25393) 25393 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ สูง งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
(25394) 25394 อาคารเรียนแบบ สปช.105/2526 งานหลังคาโรงเรียนปราสาทศึกษาคาร ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25395) 25395 อาคาเรียนแบบ สปช.105/29 งานกันสาด งานพืน้ โรงเรียนบ้านล้าหาด ต.ทัพทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25396) 25396 อาคารเรียน ป.1ฉ ,อาคารเรียน ป.1ซ, อาคารเรียน สปช.2/28 งานพืน้ งานรางน้้าโรงเรียนปราสาท ต.กังแอน อ.
ปราสาท จ.สุรินทร์
(25397) 25397 โรงอาหาร เปลี่ยนโครงหลังคา ทาสี โรงเรียนบ้านกระวัน ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25398) 25398 บ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานรื้อถอน งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานฝาผนังไม้พร้อมเคร่า งาน
พืน้ ไม้เนือ้ แข็ง งานประตูหน้าต่าง งานบันได งานห้องน้้าห้องส้วมโรงเรียนบ้านกาบกระบือ ต .โคกสะอาด อ.
ปราสาท จ.สุรินทร์

100,000

(25399) 25399 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสมุด ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25400) 25400 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง งานต่อเติมกันสาด ซ่อมแซมห้องสมุด ผนังไม้โรงเรียนบ้านส้าเภาลูน ต.ส้าเภาลูน
อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
(25401) 25401 อาคารเรียน สปช.105/26 งานหลังคา เชิงชาย โรงเรียนบ้านเสกกอง ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25402) 25402 อาคารเรียน สปช.105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ รางน้้าฝน โรงเรียนบ้านอ้าปึลกง ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท
จ.สุรินทร์
(25403) 25403 อาคารเรียน ป.02 งาานหลังคา อาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานหลังคาโรงเรียนบ้านอาโพน ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.
สุรินทร์
(25404) 25404 บ้านพักครูแบบองค์การบริหาร สร้างปี พ.ศ.2520 งานมุงหลังคา บ้านพักครู สปช.301/2526 สร้างปี พ.ศ.2526
งานมุงหลังคาโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
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(25405) 25405 อาคารไม้ชั้นเดียวยกพืน้ ทรงปัน้ หยา(แบบสร้างเอง) สร้างปี พ.ศ.2523 งานโครงหลังคาและหลังคาโรงเรียนบ้านคู
ขาด ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
(25406) 25406 อาคารเรียน สปช.105/29 งานประตู หลังคา ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านขนาดมอญ ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.
สุรินทร์
(25407) 25407 ศาลาอเนกประสงค์ เหล็กดัดโรงเรียนบ้านล้าพุก ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25408) 25408 อาคารเรียน kfc สร้าง ปี พ.ศ.2545 งานหลังคา ประตู โรงเรียนบ้านศรีนวล ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25409) 25409 อาคารเรียน สปช.105/29 พ.ศ.2541 งานพืน้ ผิวปูกระเบือ้ ง อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ งานปูพนื้ กระเบือ้ ง 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 งานเดนท่อน้้าดีและท่อ
โสโครกโรงเรียนหนองโสนวิทยา ต.ขอนแตก อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25411) 25411 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านโดง ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25412) 25412 อาคารโรงอาหาร พ.ศ.2528 งานพืน้ โรงเรียนไพลศึกษาคาร ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25413) 25413 อาคารเรียน สปช.105/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านทุง่ มน(ริมราษฎร์นุสรณ์) ต.ทุง่ มน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25414) 25414 อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ สร้างปี พ.ศ.2521 งานหลังคาและช่องลมโรงเรียนบ้านจีกแดก ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท
จ.สุรินทร์
(25415) 25415 อาคารเรียน สปช.102/26 งานหลังคาโรงเรียนไพลอ้านวยวิทย์ ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
(25416) 25416 อาคารเรียน ป.1ฉ สร้างปี พ.ศ.2524 งานกันสาด งานพืน้ โรงเรียนบ้านตะเคียน ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

150,000

(25417) 25417 อาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคา บานเกล็ดโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
(25418) 25418 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2536 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนราษฎร์พฒ
ั นา ต.พระแก้ว
อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25419) 25419 อาคารเรียน สปช.105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกล้วย ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
(25420) 25420 อาคารเรียน สปช.103/26 งานพืน้ คศล. ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนจตุคามวิทยา ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์

150,000
150,000

(25421) 25421 อาคารเรียน สปช.102/26 พ.ศ.2526 รางน้้าฝน ปูพนื้ กรเะเเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง ต.เชื้อเพลิง อ.
ปราสาท จ.สุรินทร์
(25422) 25422 อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานหลังคา รางน้้าโรงเรียนบ้านจบก ต.ตาวัง อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
(25423) 25423 อาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองหว้า ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
(25424) 25424 อาคารเรียน ป.1 ฉ สร้างปี พ.ศ.2526 งานประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านพรหมสะอาด ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.
สุรินทร์
(25425) 25425 อาคารเรียน สปช.105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโชค ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
(25426) 25426 อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย พ.ศ.2520 งานหลังคา เชิงชายโรงเรียนบ้านท้านบ ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.
สุรินทร์
(25427) 25427 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
(25428) 25428 อาคารเรียน สปช.105/29 พ.ศ.2541 งานหลังคา รางน้้า ฝ้า อาคารเรียน สปช.105/29 พ.ศ.2526 งานหลังคา
รางน้้า ฝ้าโรงเรียนบ้านฉลีก ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
(25429) 25429 อาคารเรียน สปช.105/26 งานฝ้า เคร่าวโรงเรียนบ้านปวงตึก ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25430) 25430 อาคารเรียน ป.1 ฉ สูง งานหลังคา แผงลวดตาข่าย ทาสีโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

150,000

(25431) 25431 อาคารเรียน สปช.105/26 พ.ศ.2526 งานหลังคาโรงเรียนมหาราช ๔ ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

150,000

200,000
100,000
150,000
150,000

150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000

150,000
150,000

100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
200,000

หน ้าที่ 1069

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(25432) 25432 อาคารเรียน สปช.103/26 งานพืน้ คสล. ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ อาคารเรียน ป.1 ฉ ทาสีโรงเรียนบ้านช้าสมิง ต.
บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25433) 25433 อาคารเรียน ป.1 ซ ฝาไม้ ช่องลมโรงเรียนบ้านกะปู ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25434) 25434 อาคารเรียน สปช.105/26 พ.ศ.2527 งานประตู หน้าต่าง ฝ้า ทาสีโรงเรียนบ้านรุน ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.
สุรินทร์
(25435) 25435 อาคารเรียน สปช.105/29 พศ.2534 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ อาคารเรียน สปช.105/29 พ.ศ.2538 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
เคลือบโรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
(25436) 25436 อาคารเรียน สปช.103/26 หลังคา ไม้มอบฝ้า รางน้้าฝน โรงเรียนบ้านถนน ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25437) 25437 อาคารเรียนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 27 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ ต.ขอนแตก อ.สังขะ
จ.สุรินทร์
(25438) 25438 อาคารเรียน สปช.105/29 งานประตู ฝ้า ไม้เชิงชาย รางน้้าฝนโรงเรียนบ้านนา ต.ตาวัง อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
(25439) 25439 อาคารเรียนแบบ สร้างเอง พ.ศ.2532 งานหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสีโรงเรียนบ้านตราด ต.หนองแวง อ.
ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
(25440) 25440 สปช.105/26 อาคารเรียน ฝ้า ประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านโพนชาย ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25441) 25441 อาคารเรียน ป.1 ฉ เชิงชายไม้ กันสาด โรงเรียนบ้านล้าดวนพัฒนา ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25442) 25442 อาคารเรียน งานพืน้ สนามเด็กเล่น งานพืน้ โรงเรียนบ้านโนนสบาย ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25443) 25443 อาคารเรียน สปช.2/28 ทาสีโรงเรียนสังขะวิทยาคม ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25444) 25444 ส้วม สปช.601/26 พศ.2542 งานหลงคา ผนัง ประตู ทาสีสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ ต .ศรีสุข อ.
ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
(25445) 25445 ส้วม สปช.601/26 จ้านวน 3 หลัง งานประตู หลังคา เดินท่อน้้าดี อ่างล้างหน้า ทาสีโรงเรียนบ้านโคกทม ต.โคก
ยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25446) 25446 อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) งานพืน้ ทาสี ส้วม 2 หลัง งานผนัง ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ประตู สุขภัณฑ์
โรงเรียนบ้านร่มเย็น ต.ทัพทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25447) 25447 ส้วม สปช.601/26 พ.ศ.2547 งานสุภขภัณฑ์ ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ผนัง ประตู อ่างล้างหน้าโรงเรียนบ้าน
หนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25448) 25448 บ้านพักครู สปช.303/28 งานหลังคา แป ฝ้า ประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านหนองคันนา ต.ตาเมียง อ.พนมดง
รัก จ.สุรินทร์
(25449) 25449 ส้วม สปช.601/26 พ.ศ.2533 งานหลังคา ประตู ทาสี งานสุขภัณฑ์ เดินท่อโสโครก งานพืน้ ปูพนื้ ประเบือ้ ง
เคลือบโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25450) 25450 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 พ.ศ.2536 งานหลังคา ประตู หน้าต่าง ทาสี ฝ้า แผงกันแดดโรงเรียนสตรี
วิทยาสมาคม ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25451) 25451 บ้านพักครูแบบองค์การ พ.ศ.2524 งานหลังคา ฝาไม้ โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
(25452) 25452 บ้านพักครู แบบองค์การพ.ศ.2519 งานหน้าต่าง ฝา พืน้ ประตู โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

150,000

(25453) 25453 บ้านพักครู งานหลังคา ฝ้า โรงเรียนบ้านกระสัง ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25454) 25454 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ คสล. ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านราวนคร ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
(25455) 25455 อาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การ งานพืน้ ผนัง หลังคา ประตู หน้าต่าง เสาตอม่อโรงเรียนบ้านโชคนาสาม ต .
โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25456) 25456 โรงอาหารแบบสร้างเอง งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25457) 25457 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง พ.ศ.2557 งานหลังคา โรงเรียนบ้านโคกไทร ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
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จานวนเงิน

(25458) 25458 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202 พ.ศ.2530 ฝ้า ทาสี ประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านกุง ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค์ จ.
สุรินทร์
(25459) 25459 อาคารอเนกประสงค์ สปช.201 พ.ศ.2526 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านตาเมียง ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก
จ.สุรินทร์
(25460) 25460 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 พศ.2528 งานฝ้า กันสาดโรงเรียนบ้านสวาท ต.ส้าเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

150,000

(25461) 25461 อาคารอเนกประสงค์ (อาคารห้องสมุด) งานฝ้า ผนัง ประตู ทาสีโรงเรียนบ้านหนองหรี่ ต.ทุง่ มน อ.ปราสาท จ.
สุรินทร์
(25462) 25462 อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) งานหลังคา พืน้ ผนัง ประตู ทาสีโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 ต.กระเทียม
อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25463) 25463 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 พ.ศ.2531 งานพืน้ ผนัง ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านปราสาทเบง ต.
กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
(25464) 25464 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 พศ.2524 งานหลังคา โรงเรียนบ้านไทยเดิม ต.ส้าเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
(25465) 25465 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา ประตู ทาสีโรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.
สุรินทร์
(25466) 25466 อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) พศ.2538 งานหลังคา โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) ต.ตาวัง อ.
บัวเชด จ.สุรินทร์
(25467) 25467 อาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การ สร้างปี พ.ศ.2523 งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบ้านพระแก้ว ต.พระแก้ว
อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25468) 25468 อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ คสล. ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองจูบ ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

150,000

(25469) 25469 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานพืน้ ประตู หลังคาโรงเรียนบ้านโพธิ์ ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25470) 25470 อาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การ ปี พ.ศ.2524 งานหลังคา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

100,000
150,000

(25471) 25471 บ้านพักครู งานหลังคา พืน้ ผนัง ประตู ทาสีโรงเรียนสหมิตรวิทยา ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25472) 25472 อาคารโรงอาหาร แบบสร้างเอง งานผนัง ประตู หน้าต่าง ลวดตาข่ายโรงเรียนบ้านจังเอิล ต .สะกาด อ.สังขะ จ.
สุรินทร์
(25473) 25473 อาคารอเนกประสงค์ สปช.201 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ผนัง แผงลวดตาช่ายโรงเรียนบ้านส้าโรง(บางมด 2514)
ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25474) 25474 อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 พ.ศ.2528 งานพืน้ งานประตูโรงเรียนบ้านตาเบา ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.
สุรินทร์
(25475) 25475 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 งานพืน้
โรงเรียนบ้านมะเมียง ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25476) 25476 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนสหราษฎร์วิทยา ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

150,000
100,000

(25477) 25477 ?อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ลานกีฬาอเนกประสงค์ พืน้ คสล.
โรงเรียนบ้านตอกตรา ต.ขอนแตก อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25478) 25478 อาคารโรงอาหาร แบบสร้างเอง งานหลังคาโรงเรียนบ้านวังปลัด ต.ทัพทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25479) 25479 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 พ.ศ.2529 งานหลังคา ประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านสนบ ต.ดม อ.สังขะ จ.
สุรินทร์
(25480) 25480 อาคารอเนกประงค์(โรงอาหาร) งานพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านโชค ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

150,000

150,000
100,000

150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
200,000
100,000

150,000
150,000
150,000
150,000

100,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 1071

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(25481) 25481 อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) พ.ศ.2549 งานหลังคาโรงเรียนบ้านตาวร ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

150,000

(25482) 25482 อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านตาพราม ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25483) 25483 อาคารอเนกประสงค์หอประชุม 100/27 งานฝ้าเพดาน งานผนังโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ต.ปราสาท
ทนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25484) 25484 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานหลังคา อาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การ งานหลังคาโรงเรียนบ้าน
โนนสวรรค์ ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
(25485) 25485 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 พ.ศ.2529 งานหลังคา ประตู หน้าต่าง ทาสี มุง้ ลวดโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ปราสาท 1 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25486) 25486 อาคารอเนกประสงค์ 312/26 พ.ศ.2523 งานพืน้ คสล. งานหลังคาโรงเรียนบ้านโสน ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.
สุรินทร์
(25487) 25487 อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ งานหลังคาโรงเรียนบ้านเสรียง ต.ทัพทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25488) 25488 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านสนวน ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25489) 25489 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม พืน้ คสล. ระบบระบายน้้า โรงเรียนบ้านตาเสาะ ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25490) 25490 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบ้านคะนา ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25491) 25491 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบ้านละมงค์ ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
(25492) 25492 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25493) 25493 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
(25494) 25494 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบ้านคูตัน ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
(25495) 25495 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบ้านตรวจ ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
(25496) 25496 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล.โรงเรียนบ้านอังกอล ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25497) 25497 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบ้านกู่ ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
(25498) 25498 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25499) 25499 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านเถกิง ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25500) 25500 ปรับปรุงซ่อมแซมเสาธงโรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
(25501) 25501 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านอ้าปึล ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
(25502) 25502 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนา ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
(25503) 25503 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านโนนทอง ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
(25504) 25504 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านด่าน ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
(25505) 25505 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานหลังคา เสา ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25506) 25506 ปรับปรงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบ้านถนนชัย ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
(25507) 25507 อาคารเรียน สปช.105/29 พ.ศ.2535 งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ งานกันสาด โรงเรียนบ้านโจรก ต.ด่าน. อ.
กาบเชิง จ.สุรินทร์
(25508) 25508 อาคารเรียน ป.1 ฉ หลังคาโรงเรียนบ้านหนองยาว ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25509) 25509 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านสะกาด ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25510) 25510 บ้านพักครู งานหลังคา ฝา เสา พืน้ ประตู งานสุขภัณฑ์ส้วมในบ้านพักครู ทาสีโรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก ต .พระ
แก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25511) 25511 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานพืน้ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ต.ทัพทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(25512) 25512 อาคารเรียน ป.1 ฉ งานหลังคาโรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
(25513) 25513 อาคารเรียน ป.1ฉ งานพืน้ ประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านณรงค์ ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
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หน ้าที่ 1072

หน่วย : บาท

รายการ
(25514)
(25515)
(25516)
(25517)

จานวนเงิน

25514 อาคารเรียน ป.1ฉ งานพืน้ โรงเรียนบ้านตานี ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
25515 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนบ้านขอนแตก ต.ขอนแตก อ.สังขะ จ.สุรินทร์
25516 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา โรงเรียนบ้านพนมดิน ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
25517 อาคารส้านักงานเขตพืน้ ที่ ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถโรงเรียนสพป.สุรินทร์ เขต 3 ต.กังแอน อ.ปราสาท
จ.สุรินทร์
(25518) 25518 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ
รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา ซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" ต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย จ.
หนองคาย

150,000
150,000
150,000
300,000

(25519) 25519 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ
เปลี่ยนฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์ ทาสีน้ามันโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
(25520) 25520 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ(ห้องสมุด)
รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน ปูกระเบือ้ ง ฝ้าแผ่นเรียบ ก่อและฉาบผนัง หน้าต่างบานทึบไม้เนือ้ แข็ง กรอบบานหน้า
นต่างไม้เนือ้ งแข็ง โรงเรียนบ้านม่วง ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย

150,000

(25521) 25521 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเทพประทับ ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
(25522) 25522 ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียนแบบกึ่งถาวร (กรมสามัญศึกษา)
ปูพนื้ กระเบือ้ ง ซ่อมแซมประตูไม้ ทาสีโรงเรียนบ้านดงเจริญ ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25523) 25523 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม รั้ว
งานรื้อถอนรั้วลวดหนาม ซอมแซมรั้วโรงเรียนบ้านหนองผือ ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
(25524) 25524 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ
รื้อสังกะสีมุงหลังคา ซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบ้านนาน้้าพาย ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
(25525) 25525 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ก่อสร้างรั้งมาตรฐานแบบโปร่ง สพฐ.โรงเรียนบ้านปากโสม ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
(25526) 25526 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบองค์การฯ รื้อถอนกระเบือ้ งมุงหลังคา ปูกรเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนอนุบาลอรุณ
รังษี ต.โพธิ์ชีย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25527) 25527 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 ปูกระเบือ้ ง ก่อผนัง เปลี่ยนประตู ซ่อมแซมห้องน้้าห้องส้วม
โรงเรียนบ้านโคกก่อง ต.พระธาตุบงั พวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25528) 25528 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีสโรงเรียนบ้านศูนย์กลาง ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก
จ.หนองคาย
(25529) 25529 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ยกพืน้ เทพืน้ ปูนส้าเร็จ ปูกระเบือ้ ง โรงเรียนพัฒนาค้าแก้ว ต.บ้านหม้อ อ.
ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
(25530) 25530 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 อาคาร ป.1ฉ ปรับปรุงพืน้ ทีใ่ ต้ถุนอาคาร เทปูนปรับระดับ
พืน้ ผิว รางระบายน้้าโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา ต.พระะพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
(25531) 25531 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านผาตั้ง ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย

150,000
100,000

(25532) 25532 ปรับปรุงซ่อมแวมอาคารเรียนแบบ 105/29 ปรับปรุงโครงสร้างกันสาดหลังคาโรงเรียนบ้านโนนสง่า ต.พานพร้าว
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
(25533) 25533 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองหมืน่ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง
หนองคาย จ.หนองคาย
(25534) 25534 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ รื้อฝ้าเพดาน ติดฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านดงบัง ต.หนองปลาปาก
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
(25535) 25535 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ รื้อถอนวัสดุหลังคา มุงหลังคาโรงเรียนสีกายวิทยาคม ต.สีกาย อ.เมือง
หนองคาย จ.หนองคาย

150,000

100,000

150,000

100,000
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150,000
150,000

100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 1073

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(25536) 25536 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังยาง ต .วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

100,000

(25537) 25537 ปรับปรุงซ่อมแวมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านดงต้อง ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.
หนองคาย
(25538) 25538 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ห้องสมุด ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนหนองปลาปากจ้าปาทอง ต .หนองปลา
ปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
(25539) 25539 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 203/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ประตูม้วนโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง ต.นาข่า อ.
ท่าบ่อ จ.หนองคาย
(25540) 25540 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ งใต้ถุนอาคารโรงเรียนบ้านหัวทราย ต.พานพร้าว อ.ศรี
เชียงใหม่ จ.หนองคาย
(25541) 25541 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอล ปรับระดับถมดินโรงเรียนบ้านพร้าวใต้เจริญสุข ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.
หนองคาย
(25542) 25542 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านน้้าทอน ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.
หนองคาย
(25543) 25543 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเมืองบาง ต.วัดธาตุ อ.เมือง
หนองคาย จ.หนองคาย
(25544) 25544 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.014(องค์การ) เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา ต.กองนาง อ.ท่า
บ่อ จ.หนองคาย
(25545) 25545 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนอนุบาลกองนาง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.
หนองคาย
(25546) 25546 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วมาตรฐาน 9 ก้อน โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
(25547) 25547 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.2 ฉ (2552) เปลี่ยนหลังคา ประตูโรงเรียนบ้านนาบง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.
หนองคาย
(25548) 25548 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านดงนาค้า ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

100,000

(25549) 25549 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ซ่อมแซมหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านพานพร้าว ต.พานพร้าว อ.
ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
(25550) 25550 ปรับปรุงซ่อแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ซ่อมเปลี่ยนหลังคา ห้องน้้า ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านป่าสัก ต.
บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
(25551) 25551 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 015 รื้อฝาผนัง เปลี่ยนฝาโรงเรียนธนากรสงเคราะห์ ต.หนองกอมเกาะ อ.
เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25552) 25552 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนประตู ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกส้าราญ ต.ค่ายบกหวาน อ.
เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25553) 25553 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบองค์การฯ รื้อฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทศิ ต.โพธิ์
ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25554) 25554 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ ปรับพืน้ เทซีเมนต์ส้าเร็จโรงเรียนบ้านหนองเดิ่น ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง
หนองคาย จ.หนองคาย
(25555) 25555 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบ้านเทวีดอนขม ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.
หนองคาย
(25556) 25556 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ ต.พระธาตุบงั พวน อ.เมือง
หนองคาย จ.หนองคาย
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หน ้าที่ 1074

หน่วย : บาท

รายการ
(25557) 25557 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ เปลี่ยนฝา ประตูกระจกโรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.
หนองคาย
(25558) 25558 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด ซ่อมเปลี่ยนหลังคา ทาสี เปลี่ยนประตู มุง้ ลวดโรงเรียนหนองแดงสร้างประทาย
พัฒนา ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25559) 25559 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ อาคารแบบ สปช. 202/26 ซ่อมเปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งโรงเรียนฉันทนา
วัณรถ ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
(25560) 25560 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนส้านักงานสลากกินแบ่งที่ 75 ต.พานพร้าว
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
(25561) 25561 ปรับปรุงพืน้ หน้าเสาธงโรงเรียนบ้านฟ้าประทาน ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย
(25562) 25562 ปรับปรุงซ่อมแซมแบบองค์การ ซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.
หนองคาย
(25563) 25563 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนกึ่งถาวร(กรมสามัญ) ซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านท่าส้าราญ ต.น้้าโมง อ.ท่าบ่อ
จ.หนองคาย
(25564) 25564 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบองค์การ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา ต.พระธาตุบงั
พวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25565) 25565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนอักษรอดุลวิทยา ต.หาดค้า อ.เมืองหนองคาย
จ.หนองคาย
(25566) 25566 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านจอมแจ้ง ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25567) 25567 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูกระเบือ้ งโรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง
หนองคาย จ.หนองคาย
(25568) 25568 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนหัวหาดวิทยา ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง
หนองคาย จ.หนองคาย
(25569) 25569 ปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนราษฎร์สามัคคี ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.
หนองคาย
(25570) 25570 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ซ่อมเปลี่ยนผนังโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ต.หนองปลาปาก อ.ศรี
เชียงใหม่ จ.หนองคาย
(25571) 25571 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบองค์การฯ รื้อทุบถังน้้า ผนังห้องเรียน ซ่อมเปลี่ยนเสา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา
ผนังห้องเรียน ประตู ทาสีโรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25572) 25572 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโนนแดง ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.
หนองคาย
(25573) 25573 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบองค์การฯ (ห้องสมุด) เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ทาสี เปลี่ยนฝ้าโรงเรียนบ้านแสนสุข
ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
(25574) 25574 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ก่อผนัง เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนหนองผือวิทยาคม ต.พระธาตุบงั
พวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25575) 25575 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู รื้อหลังคา ฝ้าเพดาน ซ่อมเปลี่ยนหลังคา ผนัง หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านเดื่อใต้ ต.
บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25576) 25576 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้งโรงเรียนโรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
(25577) 25577 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหมากก่องฝาย
แตก ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25578) 25578 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านบงวิทยา ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.
หนองคาย

จานวนเงิน
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หน ้าที่ 1075

หน่วย : บาท

รายการ
(25579) 25579 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ก่อผนัง เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านหนอง ต.บ้านม่วง อ.สังคม
จ.หนองคาย
(25580) 25580 ปรับปรุงซ๋อมแวมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนประตูหอ้ งเรียน ทาสีโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ ต.
หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
(25581) 25581 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ รื้อฝ้าดาน ซ่อมฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านสวยหลง ต.สองห้อง อ.
เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25582) 25582 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ รื้อฝ้าเพดาน ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง
ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25583) 25583 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216 และอาคาร สปช2/28 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู โรงเรียนอนุบาล
ดารณีทา่ บ่อ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
(25584) 25584 เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
(25585) 25585 ปรับปรุงซ่อมแซมทีแ่ ปรงฟังนักเรียนโรงเรียนบ้านน้อย ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
(25586) 25586 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบองค์การฯ ซ่อมเปลี่ยนหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ ง ซ่อมห้องน้้าโรงเรียนบ้านโคกป่า
ฝาง ต.ปะโค อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25587) 25587 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา ต.พระธาตุบงั พวน อ.เมืองหนองคาย จ.
หนองคาย
(25588) 25588 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ซ่อมเปลี่ยนฝาผนัง ประตู ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนดาวเรืองสม
สะอาด ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25589) 25589 ปรังปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ซ่อมแเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านนากอ ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย
(25590) 25590 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (สปช.205/26) ทาสี เปลี่วนตาข่าย ปรับปรุงหลังคาส้วม(สปช.601/26)
โรงเรียนบ้านน้้าสวยมิตรภาพที่ 19 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
(25591) 25591 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านวังน้้ามอก ต.พระพุทธบาท อ.ศรี
เชียงใหม่ จ.หนองคาย
(25592) 25592 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปรับพืน้ ก่อผนัง ซ่อมเปลี่ยนหลังคา เสาโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาล
วิทยา ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25593) 25593 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ซ่อมเปลี่ยนหลังคา เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านโพนพระ ต.โคกคอน อ.
ท่าบ่อ จ.หนองคาย
(25594) 25594 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ถมดินใต้ถุนอาคาร เปลี่ยนหน้าต่าง ประตูโรงเรียนบ้านหนองนาง ต.
หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
(25595) 25595 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซมประตู หน้าต่างโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.
หนองคาย
(25596) 25596 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ ต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25597) 25597 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ซ่อมเปลี่ยนหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนโคกค้าทุง่ สว่างวิทยา ต .
พระธาตุบงั พวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25598) 25598 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ปรับระดับพืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ ต.คอก
ช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย
(25599) 25599 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตูโรงเรียนจันทราราม ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง
หนองคาย จ.หนองคาย
(25600) 25600 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ทาสีโรงเรียนบ้านเสียว ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
(25601) 25601 ปรังปรุงซ่อมแซมอรคารเรียนอาคารประกอบ ห้องพิเศษ(นาฎศิลป์) ปูกระเบิ้อง ต่อเติมรั้วโรงเรียนบ้านโคกคอน
ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

จานวนเงิน
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หน ้าที่ 1076

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(25602) 25602 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

100,000

(25603) 25603 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านขุมค้า ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
(25604) 25604 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (ห้องสมุด ICT) รื้อหลังคา โครงสร้างหลังคา ฝ้าเพดาน หน้ามุข
ซ่อมเปลี่ยนหลังคา ทาสีโรงเรียนโกมลวิทยาคาร ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
(25605) 25605 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) ปูพนื้ กรเบือ้ งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 ต.ค่ายบก
หวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25606) 25606 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ และ สปช. 105/29 ทาสี เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านเวียงคุก ต.เวียงคุก
อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25607) 25607 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบองค์การฯ รื้อฝา เปลี่ยนฝาโรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปูเ่ หรียญ อุปถัมภ์) ต.
บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
(25608) 25608 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเก็ตบอลโรงเรียนอาโอยาม่า 2 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
(25609) 25609 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/2526 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกแมงเงา ต.มีชัย อ.เมือง
หนองคาย จ.หนองคาย
(25610) 25610 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนหน้าต่าง ประตู ทาสีโรงเรียนมีชัยวิทยา ต.มี
ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25611) 25611 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารแบบ ป.1ฉ รื้อหลังคา ซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ ต.วัด
ธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25612) 25612 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโสกกล้า ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.
หนองคาย
(25613) 25613 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ เปลี่ยนผนัง ประตู ทาสีโรงเรียนบ้านเทา-นา
บอน ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
(25614) 25614 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบองค์การฯ ซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านแก้งใหม่ ต.สังคม อ.สังคม จ.
หนองคาย
(25615) 25615 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านว่าน ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

100,000
200,000

(25616) 25616 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรรียนแบบ สปช.202/26 ซ่อมเปลี่ยนหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านค้าโป้งเป้ง
โคตรธิสารวิทยา ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25617) 25617 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ เปลี่ยนหลังคา ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านไร่ ต.โพนทอง อ.โพธิ์
ตาก จ.หนองคาย
(25618) 25618 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านนาช้างน้้า ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.
หนองคาย
(25619) 25619 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (ห้องสมุด) ซ่อมเปลี่ยนส้วม ประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนอนุบาล
สังคม ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย
(25620) 25620 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกวิชาชีพนักเรียน ซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหนองแวง ต.น้้าโมง อ.ท่าบ่อ จ.
หนองคาย
(25621) 25621 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปูกระเบือ้ ง ลวดตาข่าย ทาสี โรงเรียนบ้านฝางวิทยา ต .บ้านฝาง อ.สระใคร จ.
หนองคาย
(25622) 25622 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.
หนองคาย
(25623) 25623 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
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หน ้าที่ 1077

หน่วย : บาท

รายการ
(25624) 25624 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ รื้อถอนและยกพืน้ อาคารโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ ต.สระใคร อ.สระใคร
จ.หนองคาย
(25625) 25625 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
(25626) 25626 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 014 สนามฟุตบอล ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน ปรับดินสนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุม่
ฝาง ต.น้้าโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
(25627) 25627 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/29 สนามบาสเก็ตบอล เปลี่ยนประตู เทพืน้ คอนกรีต
หยาบโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย
(25628) 25628 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/2526 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
(25629) 25629 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านตอแก ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.
หนองคาย
(25630) 25630 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เทพืน้ ส้าเร็จ ปูกระเบือ้ ง รางน้้าโรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา ต.พระธาตุบงั
พวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25631) 25631 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบกรมสามัญศึกษา ซ่อมเปลี่ยนประตู กระจกบานเกร็ด ทาสีโรงเรียนชุมชนบ้าน
พวก ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25632) 25632 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม สปช 602/26 10 ทีน่ งั่ เปลี่ยนโถส้วม ปูพนื้ กระเบือ้ ง ประตู หลังคา ทาสีโรงเรียนอนุบาล
หนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25633) 25633 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
(25634) 25634 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา ต.สองห้อง อ.เมือง
หนองคาย จ.หนองคาย
(25635) 25635 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบองค์การฯ และรั้ว ทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.
หนองคาย
(25636) 25636 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203 ซ่อมเปลี่ยนหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านหมากหุง่ ขี้เหล็ก ต.
บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
(25637) 25637 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ติดตั้งหน้าต่างมุง้ ลวดโรงเรียนบ้านซ้าเจียงดงป่าเปลือย ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
(25638) 25638 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาล(เอกชนบริจาค) ก่อผนัง เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านนา
โคก ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
(25639) 25639 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบองค์การฯ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี เปลี่ยนประตู ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านนางิ้ว ต.
นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
(25640) 25640 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.206 ซ่อมเปลียนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์
ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
(25641) 25641 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรี
้
ยน ทาสีโรงเรียนบ้านโพนทอง ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
(25642) 25642 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้้า ห้องน้้าห้องส้วมโรงเรียนสพป.หนองคาย เขต 1 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.
หนองคาย
(25643) 25643 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านน้้าโมง ต.น้้าโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
(25644) 25644 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ (กศ.) 100/32 หอประชุม ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนหาดค้าบอนวัฒนา ต.หาดค้า
อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25645) 25645 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบกึ่งถาวร ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านหนองแจ้ง ต.เมืองหมี อ.เมือง
หนองคาย จ.หนองคาย

จานวนเงิน
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หน ้าที่ 1078

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(25646) 25646 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.205/2526 ซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์
4 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย
(25647) 25647 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าห้องส้วมโรงเรียนบ้านนาคลอง ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25648) 25648 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ประตูรั้ว ป้ายโรงเรียนโรงเรียนบ้านสาวแล ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

150,000

(25649) 25649 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวรอาคาร ซ่อมเปลี่ยนหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ ง
เปลี่ยนเสา ประตู ห้องน้้าโรงเรียนวัดพระธาตุบงั พวน ต.พระธาตุบงั พวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25650) 25650 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) ปูพนื้ กระเบือ้ ง ซ่อมเปลี่ยนหลังคา ฉาบผนังโรงเรียนโนนดู่
โพนหวายประชาสรรค์ ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
(25651) 25651 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ และ ป.1ซ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสร้างพอก ต.สองห้อง อ.เมือง
หนองคาย จ.หนองคาย
(25652) 25652 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เทพืน้ คอนกรีตใต้ถุนอาคารโรงเรียนบ้านคุยนางขาว ต.หนอง
กอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25653) 25653 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.
หนองคาย
(25654) 25654 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบองค์การ ซ่อมเปลี่ยนหลัง ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่ากฐิน ต .บ้านหม้อ อ.ศรี
เชียงใหม่ จ.หนองคาย
(25655) 25655 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านเดื่อทุง่ สวรรค์ ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
(25656) 25656 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก ต.โพธิ์ตาก อ.
โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
(25657) 25657 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ 3 หลัง 8 ห้องเรียน ทาสีโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก
จ.หนองคาย
(25658) 25658 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ซ่อมเปลี่ยนหลังคา ประตูโรงเรียนบ้านเดื่อ ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.
หนองคาย
(25659) 25659 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ทาสีโรงเรียนบ้านเบิดวิทยา ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25660) 25660 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (ห้องวิทยาศาสตร์ ) ทาสีอาคารโรงเรียนชุมชนบ้านปะโค ต.ปะโค อ.
เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25661) 25661 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบกระทรวงศึกษาธิการ ซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ ต.
เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(25662) 25662 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามบอลวอลเล่บอล สนามตะกร้อโรงเรียนหินโงมวิทยา ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.
หนองคาย
(25663) 25663 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
(25664) 25664 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ(โรงฝึกงาน) ซ่อมเปลี่ยนหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู
โรงเรียนบ้านป่าสัก ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
(25665) 25665 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบ้้องโรงเรียนบ้านหนองบ่อ ต.ปะโค อ.เมืองหนองคาย
จ.หนองคาย
(25666) 25666 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/28 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนร่วมมิตรวิทยา ต.นาข่า อ.ท่า
บ่อ จ.หนองคาย
(25667) 25667 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ซ่อมเปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนเสาโรงเรียนบ้านนาดง ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ
จ.หนองคาย

100,000

100,000
150,000

150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
99,400
150,000
150,000
142,400
100,000
150,000
100,000
150,000
148,500
150,000
100,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 1079

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(25668) 25668 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ซ่อมเปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนลวดตาขายโรงเรียนบ้านเป้า ต.บ้านว่าน อ.ท่า
บ่อ จ.หนองคาย
(25669) 25669 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนโพนศิลางามวิทยา ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.
หนองคาย
(25670) 25670 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบตั ิการทางภาษาโรงเรียน
อนุบาลบ้านคอกช้าง ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย
(25671) 25671 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ ห้องสมุด และห้องคอมพิเตอร์โรงเรียนบ้านกุดบง ต .กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

100,000

(25672) 25672 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
(25673) 25673 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ(ต่อเติมห้องเรียนอนุบาล)โรงเรียนบ้านใหม่ ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.
หนองคาย
(25674) 25674 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านนิคมดงบัง ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
(25675) 25675 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านวัดหลวง ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
(25676) 25676 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

200,000
100,000

(25677) 25677 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารเรียนประกอบโรงเรียนสุทธสิริโสภา ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
(25678) 25678 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านทุง่ หลวงนาขาม ต .ทุง่ หลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

150,000
100,000

(25679) 25679 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

100,000

(25680) 25680 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านท่าค้าบง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
(25681) 25681 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านหนองกุ้ง ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
(25682) 25682 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26โรงเรียนบ้านโพนแพง ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.
หนองคาย
(25683) 25683 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดงก้าพี้ ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
(25684) 25684 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
(25685) 25685 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนเวทีราษฎร์บ้ารุง ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
(25686) 25686 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม BBLโรงเรียนบ้านจับไม้ ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
(25687) 25687 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม รั้ว โรงเรียนบ้านค้าจ้าปา ต.โพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
(25688) 25688 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วมโรงเรียนบ้านน้้าเป ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
(25689) 25689 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านหนองคอน ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
(25690) 25690 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
(25691) 25691 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.
หนองคาย
(25692) 25692 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนคอมพิวเตอร์โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
(25693) 25693 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/26โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.
หนองคาย
(25694) 25694 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/25 และอาคารเรียนอเนกปนะสงค์ 206โรงเรียนบ้านค้าตอยูง ต.
เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
(25695) 25695 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านนาสิงห์ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
(25696) 25696 ปรัปรุงซ่อมแซมอารคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านนาฮ้า ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย

150,000
100,000
100,000

100,000
150,000
100,000

100,000
150,000
150,000

150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
94,700
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 1080

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(25697) 25697 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
(25698) 25698 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านแบง ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
(25699) 25699 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ และแบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านหนองหอย ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย
จ.หนองคาย
(25700) 25700 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านโพนทัน ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
(25701) 25701 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

150,000
150,000
150,000

(25702)
(25703)
(25704)
(25705)
(25706)
(25707)
(25708)
(25709)

25702 ปรับปรุงซ่อมแซมประตู รั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา ต.วัดหลง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
25703 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25704 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านนาตาล ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
25705 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านปัก ต.โพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
25706 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26โรงเรียนบ้านนาหนัง ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
25707 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านผือ ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
25708 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านเชียงอาด ต.เหล่าต่างค้า อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
25709 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

100,000
148,700
100,000
146,900
150,000
165,300
150,000
60,800

25710 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนป่าไม้อุทศิ 8 ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25711 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านบัว ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
25712 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านปักหมู ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
25713 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.
หนองคาย
(25714) 25714 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
(25715) 25715 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนทุง่ ธาตุทา่ ลี่ดอนกลางสามัคคี ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

100,000
150,000
100,000
150,000

(25716)
(25717)
(25718)
(25719)

25716 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านเซิม ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
25717 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
25718 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านค้าโคนสว่าง ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25719 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วส้านักงาน สพป.หนองคาย เขต 2โรงเรียนสพป.หนองคาย เขต 2 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.
หนองคาย
25720 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านก่องขันธ์ ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
25721 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมค้าบอน ต.ทุง่ หลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
25722 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
25723 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
25724 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านโพธิ์ ต.โพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
25725 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองยาง ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25726 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนรสลินคัคณางค์ ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25727 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25728 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย

150,000
100,000
150,000
300,000

(25729) 25729 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ และ แบบ สปช.102/27โรงเรียนบ้านโปร่งส้าราญ ต.พระบาทนาสิงห์
อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

99,000

(25710)
(25711)
(25712)
(25713)

(25720)
(25721)
(25722)
(25723)
(25724)
(25725)
(25726)
(25727)
(25728)

100,000
100,000

100,000
100,000

150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 1081

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(25730) 25730 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ แลสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านต้อนเหนือ ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.
หนองคาย
(25731) 25731 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อคารประกอบโรงเรียนบ้านดอนเหมือด ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
(25732) 25732 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองอั้ว ต.ทุง่ หลวง อ.โพนพิสัย จ.
หนองคาย
(25733) 25733 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบสปช.202/26โรงเรียนบ้านหนองเค็ม ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.
หนองคาย
(25734) 25734 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1.ฉโรงเรียนบ้านนาค้ามูลชมภูพร ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
(25735) 25735 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช101/26โรงเรียนบ้านนาค้ามูลชมภูพร สาขา ชมภูพร ต.นาทับไฮ อ.
รัตนวาปี จ.หนองคาย
(25736) 25736 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 ฉ.โรงเรียนบ้านตาลชุม ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
(25737) 25737 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม รั้ว และอื่นๆโรงเรียนยูเนสโกสัมมนา ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
(25738) 25738 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉโรงเรียนบ้านนาเมย ต.เหล่าต่างค้า อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
(25739) 25739 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.202/26โรงเรียนบ้านโคกหัวภู ต.เหล่าต่างค้า อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

100,000

(25740) 25740 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านโนนฤาษี ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
(25741) 25741 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
(25742) 25742 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉโรงเรียนบ้านหนองแคน-ดอนสนุก ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.
หนองคาย
(25743) 25743 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
(25744) 25744 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉโรงเรียนบ้านเหล่าต่างค้า ต.เหล่าต่างค้า อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
(25745) 25745 ปรับปรุงสภาพแวอล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านดงสระพัง ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.
หนองคาย
(25746) 25746 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนสนธิราษฎร์บ้ารุง ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

150,000
126,600
89,100

(25747) 25747 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองวัวชุม ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
(25748) 25748 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนประชาบ้ารุง(เพียงหลวง 13) ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย

100,000
150,000

(25749)
(25750)
(25751)
(25752)
(25753)
(25754)
(25755)
(25756)

187,100
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000

25749 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลหนองควาย ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25750 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านหาดสั่ง ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
25751 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านต้อน ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
25752 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26โรงเรียนบ้านกุดแกลบ ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
25753 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านแป้น ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
25754 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนหมูบ่ า้ นตัวอย่าง ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
25755 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25756 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหนองแหวน ต .
ทุง่ หลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
(25757) 25757 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 103/26โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
(25758) 25758 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.
หนองคาย
(25759) 25759 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านค้าปะกั้ง ต.โพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

100,000
150,000
100,000
99,900
99,600
97,900
100,000
99,900
100,000

150,000
150,000
150,000
100,000

100,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 1082

หน่วย : บาท

รายการ
(25760) 25760 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยน้้าเย็น ต.เหล่า
ต่างค้า อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
(25761) 25761 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านค้าเจริญ ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
(25762) 25762 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามโรงเรียนนิคมเจริญชัย ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
(25763) 25763 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภานในโรงเรียนให้เอือต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ต.
รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
(25764) 25764 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และซ่อมแซมสภาพแวดล้อมโรงเรียนบ้านนาทับไฮ ต .นาทับไฮ อ.
รัตนวาปี จ.หนองคาย
(25765) 25765 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และซ่อมแซมสภาพแวดล้อมโรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภู
ทอง ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
(25766) 25766 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
(25767) 25767 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านโพนทอง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
(25768) 25768 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
(25769) 25769 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านนาดี ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
(25770) 25770 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย ต.จุมพล อ.
โพนพิสัย จ.หนองคาย
(25771) 25771 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดงดาล ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
(25772) 25772 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองแก้ว ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
(25773) 25773 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉโรงเรียนบ้านสามัคคีชัย ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
(25774) 25774 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองแอก ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
(25775) 25775 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท ต.ทุง่ หลวง อ.โพนพิสัย จ.
หนองคาย
(25776) 25776 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.
หนองคาย
(25777) 25777 ปรับปรุงห้องเรียน และรั้วโรงเรียนโรงเรียนหนองบัววิทยายน ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู

จานวนเงิน
99,900
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000

(25778) 25778 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนโรงเรียนบ้านวังหมืน่ ต .หนองบัว อ.เมืองหนองบัวล้าภู
จ.หนองบัวล้าภู
(25779) 25779 ซ่อแซมอาคารอเนกประสงค์ ประตู หน้าต่าง รางน้้าโรงเรียนบ้านเสาเล้า ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.
หนองบัวล้าภู
(25780) 25780 ซ่อแซมอาคารเรียน ประตู ทาสีประตูโรงเรียนพิศาลวิทยา ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25781) 25781 ปูกระเบือ้ งห้องเรียน ทาสีอาคารเรียน
ซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารเรียนแบบ สปช.105/26และอาคารเรียนแบบป.1ซโรงเรียนบ้านล้าภู ต.ล้าภู อ.เมือง
หนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู

100,000

(25782) 25782 ปรับปรุงหลังคา อาคาร ป.1ซโรงเรียนบ้านห้วยลึก ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25783) 25783 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องเรียนโรงเรียนบ้านต้าแย ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองบัวล้าภู
จ.หนองบัวล้าภู
(25784) 25784 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบงโรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง ต .โพธิ์ชัย อ.เมือง
หนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25785) 25785 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านนาวังเวิน ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู

100,000
100,000

100,000
100,000
100,000

100,000
100,000

หน ้าที่ 1083

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(25786) 25786 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนคประสงค์โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บ้ารุง ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมืองหนองบัวล้าภู
จ.หนองบัวล้าภู
(25787) 25787 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง
หนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25788) 25788 เปลี่ยนฝ้าเพดานอาคารพฤกษศาสตร์
เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาลอนคู่โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ ต.นาค้าไฮ อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู

100,000

(25789) 25789 ซ่อมแซมอาคารเรียน ปรับปรุงสนามเด็กเล่นโรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวล้าภู
จ.หนองบัวล้าภู
(25790) 25790 ปรับปรุงอาคารเรียน สปช.109/25 โรงเรียนบ้านโคกกุง ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25791) 25791 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียน ซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านดอนนาดี ต.บ้านขาม อ.เมือง
หนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25792) 25792 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ(ห้องสมุด)โรงเรียนบ้านข้องโป้[ ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25793) 25793 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
ห้องเรียน โรงเรียนบ้านหินคูณ ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25794) 25794 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29. ติดตั้งฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านวังน้้าขาวชนูปถัมภ์ ต.หนองบัว อ.เมือง
หนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25795) 25795 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ ต .บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวล้าภู
จ.หนองบัวล้าภู
(25796) 25796 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ์(อาคารเรียนอนุบาล) ต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคาร เทพืน้ ปูกระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านนามะเฟือง ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25797) 25797 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1 ซ. โรงเรียนบ้านทรายงาม ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู

150,000

(25798) 25798 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พฒ
ั นา ต.นามะเฟือง อ.
เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25799) 25799 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.
หนองบัวล้าภู
(25800) 25800 ซ่อมแซมอาคารเรียน ฝ้าเพดาน ห้องเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านกุดเต่า ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.
หนองบัวล้าภู
(25801) 25801 ปูกระเบือ้ งพืน้ ห้องเรียนและบริเวณรอบนอก / ติดตั้งพัดลมเพดานห้องเรียน แบบ สปช.103 / 26โรงเรียนบ้าน
นาอ่าง ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25802) 25802 ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25803) 25803 ปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์ ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.
หนองบัวล้าภู
(25804) 25804 ต่อเติมหลังคาอาคารหอประชุมแบบพิเศษโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.
หนองบัวล้าภู
(25805) 25805 ปรับปรุงรั้วคอนกรีตด้านหลังโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.
หนองบัวล้าภู
(25806) 25806 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเอนกประสงค์ ปูกระเบือ้ ง ประตูทางเข้า ก่อผนังโดยรอบโรงเรียนบ้านโนนม่วง ต .หัวนา
อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(25807) 25807 ปรับปรุงอาคารเรียนสปช.105/29โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู

150,000

(25808) 25808 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ ฝ้าเพดาน ทาสี โรงเรียนบ้านโคกม่วย ต.บ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.
หนองบัวล้าภู
(25809) 25809 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านพร้าว ต.บ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.
หนองบัวล้าภู
(25810) 25810 ปรัปปรุงอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคาห้องสมุดโรงเรียนบ้านบกโนนเรียง ต.บ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.
หนองบัวล้าภู
(25811) 25811 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู สปช.302/28 โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม ต.บ้านพร้าว อ.
เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25812) 25812 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ(ห้องพักครู )โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง ต.บ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.
หนองบัวล้าภู
(25813) 25813 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26โรงเรียนบ้านห้วยค้อ ต.บ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.
หนองบัวล้าภู
(25814) 25814 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน
อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25815) 25815 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านโนนอุดม ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25816) 25816 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 120โรงเรียนบ้านสุขเกษม ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25817) 25817 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนยางหลวงพิทยาคม ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25818) 25818 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนทุง่ โปร่งประชาสรรค์ ต.กุดจิก อ.เมือง
หนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25819) 25819 ปูกระเบือ้ งโรงอาหารโรงเรียนบ้านกุดจิก ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25820) 25820 ซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียน.ปรับปรุงภูมิทศั น์ในโรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกน้้าเกี้ยง ต.ป่าไม้งาม อ.เมือง
หนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25821) 25821 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ. และอาคารเรียนสปช.105/29 ซ่อมแซมส้วม สปช.601/26 -ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สวนหย่อมหน้าอาคารเรียนป.1 ซ. และอาคารเรียนสปช.105/29โรงเรียนบ้านลาด ต.ป่าไม้งาม อ.เมือง
หนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู

100,000

(25822) 25822 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง ต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.
หนองบัวล้าภู
(25823) 25823 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องวิทยาศาสตร์ ปูประเบือ้ ง ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมโรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดี
ประชานุกูล ต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25824) 25824 ปรับปรุงอาคารห้องสมุดโรงเรียนโรงเรียนบ้านเพ็กเฟือ้ ย ต.หนองหว้า อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25825) 25825 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนบ้านห้วยโจด ต.โนนขมิน้ อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.
หนองบัวล้าภู
(25826) 25826 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29โรงเรียนบ้านหนองผ้าโคกสวรรค์ ต.หนองหว้า อ.เมืองหนองบัวล้าภู
จ.หนองบัวล้าภู
(25827) 25827 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ ต.หนองหว้า อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25828) 25828 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ อาคาร แบบ สปช 102/26โรงเรียนบ้านโนนคูณ ต.โนนขมิน้ อ.เมือง
หนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25829) 25829 ปรับปรุงรางระบายน้้าโรงเรียนบ้านนาเลิง ต.โนนขมิน้ อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
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รายการ

จานวนเงิน

(25830) 25830 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านห้วยไร่ ต.โนนขมิน้ อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.
หนองบัวล้าภู
(25831) 25831 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนเป็นถนนคอนกรีต หรือถนน ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์ ต.
หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25832) 25832 ปรับปรุงสนามวอลเล่ย์บอล
ปรับปรุงสนามตระกร้อโรงเรียนบ้านหนองกุง ต.นาค้าไฮ อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25833) 25833 ปรับปรุงงอาคารเรียน สปช. 105/29 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.
หนองบัวล้าภู
(25834) 25834 ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ห้องอนุบาล ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และห้อง ป .4
ซ่อมแซมอาคารห้องสมุด
ซ่อมแซมห้องน้้า ห้องส้วมนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.
หนองบัวล้าภู

100,000

(25835) 25835 ซ่อมเเซมอาคารเรียน บ้านพักครูเเบบ 05 รั้วคอนกรีตบล็อค โรงเรียนชุมชนนาค้าไฮวิทยา ต.นาค้าไฮ อ.เมือง
หนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25836) 25836 ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม ต .หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.
หนองบัวล้าภู
(25837) 25837 ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซโรงเรียนบ้านกุดฉิม ต.นาค้าไฮ อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25838) 25838 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.พิเศษโรงเรียนบ้านหนองปลาขาว ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.
หนองบัวล้าภู
(25839) 25839 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบสปช 105/29 อาคารเอนกประสงค์ แบบ 205/26 เปลี่ยนหลังคาโรงอาหาร โรงเรียน
ร่มเกล้า ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25840) 25840 ปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน แบบ 312โรงเรียนบ้านโนนทัน ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25841) 25841 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทราย ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.
หนองบัวล้าภู
(25842) 25842 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ ทาสีภายในและะภายนอกโรงเรียนบ้านภูพานทอง ต.หนองบัว อ.เมือง
หนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25843) 25843 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านอ่างบูรพา ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.
หนองบัวล้าภู
(25844) 25844 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ต่อเติมหลังคาโรงเรียนบ้านภูพานค้า ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.
หนองบัวล้าภู
(25845) 25845 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียน ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สนาม รั้ว โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา ต.เมืองใหม่
อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25846) 25846 ปรับปรุงถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียนโรงเรียนกุดจิกวิทยา ต.หันนางาม อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25847) 25847 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์ ต.หันนางาม อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู

150,000

(25848)
(25849)
(25850)
(25851)
(25852)

100,000
100,000
100,000
150,000
150,000

25848 ปรับปรุงโรงอาหารและลานเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
25849 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง ต.หันนางาม อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
25850 ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง ต.หันนางาม อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
25851 ปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนบ้านศรีบญ
ุ เรือง ต.ศรีบญ
ุ เรือง อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
25852 ปรับปรุงอาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย ต.ศรีบญ
ุ เรือง อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.
หนองบัวล้าภู

100,000
100,000
150,000
100,000

100,000
100,000
100,000
200,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 1086

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(25853) 25853 ปรับปรุงอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องเรียนโรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์ ต .ศรีบญ
ุ เรือง อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.
หนองบัวล้าภู
(25854) 25854 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ .รั้วด้านหลังโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ต.ศรีบญ
ุ เรือง อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.
หนองบัวล้าภู
(25855) 25855 ซ่อมแซมลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองแตง ต.ศรีบญ
ุ เรือง อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25856) 25856 ปรัปปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ..ป.1.ซโรงเรียนบ้านมอใต้ ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25857) 25857 ติดตั้งฝ้าเพดานห้องประชุม ทาสีโรงอาหาร ปูกระเบีอ้ งห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษร์บ้ารุง" ต.หัน
นางาม อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25858) 25858 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 205/26โรงเรียนดอนปอวิทยา ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.
หนองบัวล้าภู
(25859) 25859 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102 โรงเรียนบ้านนาทับควาย ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25860) 25860 ปรับปรุงอาคารเรียน ป.1ซ และอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองโน ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู

100,000

(25861) 25861 ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25862) 25862 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารป่ระกอบโรงเรียนบ้านบุง่ แก้วน้้าลัด ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.
หนองบัวล้าภู
(25863) 25863 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ อาคารประกอบโรงเรียนบ้านกุดแท่น ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25864) 25864 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านวังคูณ ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู

100,000
150,000

(25865) 25865 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ช อาคารประกอบการ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.
หนองบัวล้าภู
(25866) 25866 ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนบ้านนาทม ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25867) 25867 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ อาคารประกอบ อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.402 โรงฝึกงานโรงเรียน
บ้านโนนเสถียร ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25868) 25868 ซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา ต.หนองแก อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25869) 25869 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29โรงเรียนบ้านส้าราญสุข ต.หนองแก อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25870) 25870 ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนกุดหานสามัคคี ต.หนองแก อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25871) 25871 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.130/2529 และหลังคาอาคารห้องสมุดโรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา ต.โนน
ม่วง อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25872) 25872 ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง ต.โนนม่วง อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25873) 25873 .ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ. อาคารเรียน สปช.102/26 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ต.ทรายทอง อ.ศรีบญ
ุ
เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25874) 25874 ปรับปรุงอาคารพัฒนาวิชาการ อาคารเรียน สปช102/26 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ ต.โนนสงวน อ.ศรีบญ
ุ เรือง
จ.หนองบัวล้าภู
(25875) 25875 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนบ้านมอเหนือ ต.โนนม่วง อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25876) 25876 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.
หนองบัวล้าภู
(25877) 25877 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนโนนคูณวิทยา ต.โนนสะอาด อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู

100,000

(25878) 25878 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียนบ้านทุง่ โพธิ์นาอุดม ต .โนนสะอาด อ.
ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู

150,000

100,000
100,000
100,000
200,000
150,000
100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 1087

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(25879) 25879 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ติดรางน้้าโรงเรียนบ้านวังโพนคึมน้้าเกลี้ยง ต.โนนสะอาด อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.
หนองบัวล้าภู
(25880) 25880 ปรับปรุงถนนคอนกรีต โรงเรียนบ้านวังโปร่ง ต.โนนสะอาด อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25881) 25881 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนป.1ซ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา ต.โนนสะอาด อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู

100,000

(25882) 25882 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภทู อง ต.โนนสะอาด อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.
หนองบัวล้าภู
(25883) 25883 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต รั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย ต.ยางหล่อ อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.
หนองบัวล้าภู
(25884) 25884 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ด ต.ยางหล่อ อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25885) 25885 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ โรงเรียนบ้านป่าคา ต.ยางหล่อ อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25886) 25886 ปรับปรุงถนนคอนกรีตในโรงเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าพลวง ต.ยางหล่อ อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25887) 25887 ปรับปรุงอาคารเรียน ป.1ซ อาคารประกอบโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา ต.ยางหล่อ อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู

100,000

(25888) 25888 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/26โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก ต.นากอก อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25889) 25889 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา ต.นากอก อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.
หนองบัวล้าภู
(25890) 25890 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1.ซ โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม ต.นากอก อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25891) 25891 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร 109/25 โรงเรียนบ้านโคกล่าม ต.นากอก อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25892) 25892 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26โรงเรียนบ้านโนนงาม ต.นากอก
อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25893) 25893 ปรับปรุงสนาม,รั้ว โรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกสนัน่ ต.นากอก อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25894) 25894 ปรับปรุงอาคารเรียน ป.1ซ ต่อเติมท้าหลังคากันสาดโรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง ต.นากอก อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.
หนองบัวล้าภู
(25895) 25895 ปรับปรงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านแกท่าวารี ต.นากอก อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25896) 25896 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป1ซโรงเรียนบ้านโนนส้าราญสมสนุก ต.นากอก อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25897) 25897 ปรับปรุงลานเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านวังไฮ ต.นากอก อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25898) 25898 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน องค์การแพลน สปช. 103/26โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) ต.นากอก อ.ศรีบญ
ุ เรือง
จ.หนองบัวล้าภู
(25899) 25899 ซ่อมอาคารเรียน ป.1 ซโรงเรียนนาหนองทุม่ ตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา ต.นากอก อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25900) 25900 ปรับปรุงห้องเรียน (ติดตั้งหลังคาอลูซิงค์/ปูพนื้ กระเบือ้ งหน้าห้องเรียน, ซ่อมแซมหน้าต่างห้องเรียน/ติดเหล็กดัด
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง ต.นากอก อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25901) 25901 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 อาคารเรียน ป. 1 ซโรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา ต.โนนสะอาด อ.
ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25902) 25902 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19) ต.โนนสะอาด อ.ศรีบญ
ุ
เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25903) 25903 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านทรายมูล ต.ทรายทอง อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25904) 25904 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองอุ ต.ทรายทอง อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25905) 25905 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป.1ซ โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม ต.ทรายทอง อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
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(25906) 25906 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ช อาคารโรงอาหาร 312 2/1ห้องน้้า 106 4/1โรงเรียนบ้านดอนข่า ต.ทราย
ทอง อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25907) 25907 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ โรงเรียนบ้านหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮด ต .ทรายทอง อ.ศรีบญ
ุ
เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25908) 25908 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน ป.1ซ โรงเรียนบ้านหนองอุสาขาเหล่านาดี ต.ทรายทอง อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.
หนองบัวล้าภู
(25909) 25909 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านนาแพง ต.ศรีบญ
ุ เรือง อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู

100,000

(25910) 25910 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอ้านวยการ ป.พิเศษโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.
หนองบัวล้าภู
(25911) 25911 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ซ่อมแซมส้วม ปรับปรุงห้องโสตโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ ต.หนองกุง
แก้ว อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25912) 25912 ปรับปรุงอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคาฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านคอกวัว ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.
หนองบัวล้าภู
(25913) 25913 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซโรงเรียนบ้านผาสุก ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25914) 25914 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสี ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองคังคา ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.
หนองบัวล้าภู
(25915) 25915 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านนาส้าราญรุ่งเรือง ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.
หนองบัวล้าภู
(25916) 25916 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านผาเสด็จ ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู

150,000

(25917) 25917 ปรับปรุบซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านผาสุกสาขาผาสวรรค์ ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบญ
ุ เรือง
จ.หนองบัวล้าภู
(25918) 25918 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ พิเศษ บ้านพักครู ห้องน้้า ห้องส้วมโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ ต .โนนสัง อ.
โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25919) 25919 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป.1 ซ. โรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25920) 25920 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป.1 ซ. โรงเรียนบ้านโสกจาน ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25921) 25921 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านฝายหิน ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25922) 25922 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25923) 25923 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25924) 25924 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 โรงเรียนบ้านหนองกุงค้าไฮ ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู

100,000

(25925) 25925 ปรับปรุงอาคารเรียน สปช 105/29 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25926) 25926 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบองค์การ โรงเรียนบ้านท่าลาด ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25927) 25927 ปรับปรุงซ่อมแชมอาคารเรียน ป.1 ซ โดยปรับระดับพืน้ และปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนรางน้้าฝนโรงเรียนบ้านโนนตาล
ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25928) 25928 ปรับปรุงพืน้ และหลังคาหอประชุมโรงอาหารโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25929) 25929 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม (ปรับปรุงถนนคอนกรีต)โรงเรียนบ้านโนนเมือง ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.
หนองบัวล้าภู
(25930) 25930 ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านหนองแวง ต .กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
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(25931) 25931 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ อาคารโรงอาหาร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ต .กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู

150,000

(25932) 25932 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียนบ้านโสกช้าง ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25933) 25933 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1ซ/3 เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหัวขัว ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.
หนองบัวล้าภู
(25934) 25934 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู

100,000
150,000

(25935) 25935 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ อาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26โรงเรียนบ้านกุดคอเมย ต.กุดดู่ อ.โนนสัง
จ.หนองบัวล้าภู
(25936) 25936 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25937) 25937 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.206/26โรงเรียนบ้านหนองตานา ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25938) 25938 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองสะแบง ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25939) 25939 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโนนปอแดง ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25940) 25940 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านโคกป่ากุง ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25941) 25941 ปรับปรุงขยายลานกีฬาอเนกประสงค์ ลานคอนกรีต สถานทีป่ ระกอบอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านถิ่น ต .บ้านถิ่น
อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25942) 25942 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบสปช 103/26โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.
หนองบัวล้าภู
(25943) 25943 ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25944) 25944 ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25945) 25945 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25946) 25946 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียนโรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25947) 25947 ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องพิเศษ ห้องสมุด สภาพแวดล้อมโรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร ต .บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.
หนองบัวล้าภู
(25948) 25948 ปรับปรุงซ่อมแแซมอาคารประกอบโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25949) 25949 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหินสิ่ว ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25950) 25950 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนห้องเรียนโรงเรียนบ้านโสกแคนหนองหญ้าปล้อง ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู

100,000

(25951) 25951 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม(ปรับปรุงถนนหน้าอาคารเรียน)โรงเรียนปรางค์กู่ ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25952) 25952 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนนิคมวัฒนา 6 ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25953) 25953 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.
หนองบัวล้าภู
(25954) 25954 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25955) 25955 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ พิเศษ ซ่อมแซมห้องน้้า -ห้องส้วมโรงเรียนบ้านข่าน้อย ต.โคกม่วง อ.
โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25956) 25956 ปรับปรุงภูมิทศั น์ในโรงเรียนโรงเรียนหนองปิงบุง่ บกวิทยา ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25957) 25957 ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน สปช.103/26 โรงเรียนบ้านห้วยบง ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25958) 25958 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25959) 25959 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียนโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู

100,000
100,000
100,000

(25960) 25960 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสปช.105/29โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู

100,000

100,000

100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 1090

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(25961) 25961 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ภูมิทศั น์ภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านดงบาก ต .นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.
หนองบัวล้าภู
(25962) 25962 ปรับปรุงถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโสกแดง ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25963) 25963 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 4 ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25964) 25964 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านวังมน ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25965) 25965 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านวังมนสาขาชัยมงคล ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25966) 25966 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซอาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.
หนองบัวล้าภู
(25967) 25967 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองทุม่ ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25968) 25968 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ลานเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู

100,000

(25969)
(25970)
(25971)
(25972)

25969 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านกุดฉิม ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
25970 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ ป. 1 ซโรงเรียนบ้านท่าศิลา ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
25971 ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านกุดแห่ ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
25972 ปรับปรุงลานคอนกรีต/ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 ต.ล้าภู อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.
หนองบัวล้าภู
25973 ปรับปรุงห้องพิเศษโรงเรียนบ้านบุง่ บก ต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
25974 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านดอนหัน ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.
หนองบัวล้าภู
25975 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ช อาคารเรียน สปช.105 /29 โรงเรียนบ้านโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง ต.ป่าไม้
งาม อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
25976 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองทุง่ มน ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู

100,000
100,000
100,000
300,000

(25977) 25977 ปรับปรุงถนนในโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนขมิน้ ต.โนนขมิน้ อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25978) 25978 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช. 105/29โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา ต.หนองแก อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.
หนองบัวล้าภู
(25979) 25979 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ซโรงเรียนบ้านโต่งโต้น ต.โนนสะอาด อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25980) 25980 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองม่วงชมพูทอง ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู

100,000
150,000

(25981) 25981 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล้าภู
(25982) 25982 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวล้าภู

100,000
100,000

(25983) 25983 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบญ
ุ เรือง
จ.หนองบัวล้าภู
(25984) 25984 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และถนนในโรงเรียนโรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย ต .บ้านขาม อ.เมือง
หนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25985) 25985 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(25986) 25986 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ และอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง ต.ศรีบญ
ุ เรือง อ.ศรี
บุญเรือง จ.หนองบัวล้าภู
(25987) 25987 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26โรงเรียนบ้านซ้าเสี้ยว ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.
หนองบัวล้าภู

100,000

(25973)
(25974)
(25975)
(25976)

100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000

100,000
100,000
150,000
100,000

100,000
150,000

100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 1091

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(25988) 25988 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ (หลังที่ 2)โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.
หนองบัวล้าภู
(25989) 25989 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(อนุบาล แบบสร้างเอง) และอาคารอเนกประสงค์ (สหกรณ์แบบสร้างเอง)โรงเรียน
บ้านหินฮาวน้้ากงวิทยา ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล้าภู
(25990) 25990 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนกประสงค์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวล้าภู

150,000

(25991) 25991 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวล้าภู
(25992) 25992 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ (หลังที่ 1)โรงเรียนยูงทองวิทยา ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล้าภู

100,000
100,000

(25993) 25993 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดโรงเรียนบ้านนาซ้าจวงดอนมะค่า
วิทย์ ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวล้าภู
(25994) 25994 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ และอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวล้าภู
(25995) 25995 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 และอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านนาโมง ต.บ้านโคก อ.
สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล้าภู
(25996) 25996 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซโรงเรียนบ้านนาหนองทุม่ ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
(25997) 25997 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 และอาคารเรียนแบบ ป.1ซโรงเรียนบ้านถ้า้ ช้างอินทร์แปลง ต.
วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวล้าภู
(25998) 25998 รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซโรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บ้ารุง ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.
หนองบัวล้าภู
(25999) 25999 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด (แบบพิเศษ)โรงเรียนบ้านนาไร่ ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล้าภู
(26000) 26000 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 312โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.
หนองบัวล้าภู
(26001) 26001 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 312โรงเรียนบ้านบุญทัน ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล้าภู
(26002) 26002 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านโนนตาล ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
(26003) 26003 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล (แบบสร้างเอง) และอาคารอเนกประสงค์ (สหกรณ์แบบสร้างเอง)โรงเรียน
บ้านโนนสมบูรณ์ ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล้าภู
(26004) 26004 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซโรงเรียนเทพคีรีพทิ ยาคม ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวล้าภู
(26005) 26005 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโนนส้าราญ ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล้าภู

100,000

(26006) 26006 ปรับปรังซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 และอาคารอนุบาลโรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา ต.โนนเมือง
อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
(26007) 26007 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอนุบาล และอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านนาเจริญ ต.วังทอง อ.นาวัง จ.
หนองบัวล้าภู
(26008) 26008 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านผาวัง ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวล้าภู
(26009) 26009 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนกประสงค์ (แบบสร้างเอง)โรงเรียนบ้านโคกสง่า ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวล้าภู
(26010) 26010 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ และอาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสม
พร ต.อุทยั สวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
(26011) 26011 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ (โรงอาหาร)โรงเรียนบ้านนาไก่นาค้าน้อยวิทยา ต.กุดผึ้ง อ.
สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล้าภู

150,000

150,000
150,000

150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000

150,000
150,000
100,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 1092

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(26012) 26012 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน ต.หนองบัวน้อย อ.สุวรรณคูหา จ.
หนองบัวล้าภู
(26013) 26013 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.
หนองบัวล้าภู
(26014) 26014 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26โรงเรียนโนนอุดมศึกษา ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.
หนองบัวล้าภู
(26015) 26015 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนบ้านผาเวียง ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวล้าภู
(26016) 26016 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล (แบบอาคารโรงฝึกงาน)โรงเรียนบ้านโนนม่วง ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.
หนองบัวล้าภู
(26017) 26017 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซโรงเรียนซ้าขอนแก่นวิทย์ ต.อุทยั สวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
(26018) 26018 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซโรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
(26019) 26019 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ ต.อุทยั สวรรค์ อ.นากลาง
จ.หนองบัวล้าภู
(26020) 26020 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านก่าน ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
(26021) 26021 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านต่างแคน ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล้าภู

100,000

(26022) 26022 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซโรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู

150,000

(26023)
(26024)
(26025)
(26026)

26023 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
26024 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
26025 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซโรงเรียนบ้านนากลาง ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวล้าภู
26026 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 และส้วมโรงเรียนบ้านไทยนิยม ต.วังทอง อ.นาวัง จ.
หนองบัวล้าภู
26027 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซโรงเรียนบ้านต้อง ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล้าภู
26028 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 และอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์
บ้ารุง ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล้าภู
26029 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.
หนองบัวล้าภู
26030 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองทุม่ โนนสูงวิทยา ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู

150,000
150,000
150,000
100,000

(26031) 26031 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซโรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.
หนองบัวล้าภู
(26032) 26032 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 และอาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนบ้านหนองค้อ ต.
นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวล้าภู
(26033) 26033 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 และอาคารอเนกประสงค์แบบ 203/26โรงเรียนบ้านโนนเมือง
ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
(26034) 26034 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด (แบบสร้างเอง)โรงเรียนบ้านคลองเจริญ ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.
หนองบัวล้าภู
(26035) 26035 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาอเนกประสงค์และอาคารโรงครัวโรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ ต.วังทอง อ.นาวัง จ.
หนองบัวล้าภู
(26036) 26036 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านวังส้าราญ ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวล้าภู

100,000

(26027)
(26028)
(26029)
(26030)

150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000

100,000
100,000
150,000
150,000

150,000
150,000
150,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 1093

หน่วย : บาท

รายการ
(26037)
(26038)
(26039)
(26040)

จานวนเงิน

26037 ก่อสร้างลานคอนกรีต แหล่งเรียนรู้ BBLโรงเรียนบ้านสนามชัย ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
26038 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซโรงเรียนบ้านโนนงาม ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
26039 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนบ้านอาบช้าง ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
26040 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ และอาคารเรียนแบบ สปช.105/26โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ ต.ฝั่ง
แดง อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
26041 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านวังหินซา ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล้าภู
26042 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฎิบตั ิการทางภาษา ห้องวิทยาศาสตร์และห้องสังคมศึกษาโรงเรียนกุดแห่วิทยา ต .กุดแห่
อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
26043 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ พิเศษโรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.
หนองบัวล้าภู
26044 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ (หลังที่ 1) และอาคารเรียนแบบ ป.1ซ (หลังที่ 2)โรงเรียนบ้านกุดฮู ต.
นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล้าภู
26045 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.
หนองบัวล้าภู
26046 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.
หนองบัวล้าภู
26047 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซโรงเรียนบ้านนาสมนึก ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวล้าภู
26048 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ พิเศษโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล ต.อุทยั สวรรค์ อ.นากลาง จ.
หนองบัวล้าภู
26049 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านโคกกะทอ ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวล้าภู
26050 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
26051 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.
หนองบัวล้าภู
26052 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 อาคารเรียนแบบ สปช.203/26 และอาคารเรียนแบบ สปช.
105/26โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
26053 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานโรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
26054 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ (หลังที่ 1) อาคารเรียนแบบ ป.1ซ (หลังที่ 2) และห้องสมุดโรงเรียน
บ้านหนองแสง ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
26055 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านนาสมใจ ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
26056 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ห้องพิเศษและปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียนโรงเรียนบ้านอุดม
ศรีวิไลวิทยา ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
26057 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/25โรงเรียนบ้านหนองด่าน ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู

100,000
100,000
100,000
150,000

(26058) 26058 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 และอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202โรงเรียนบ้านห้วยหาน
ประชาสรรค์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
(26059) 26059 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.
หนองบัวล้าภู
(26060) 26060 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านท่าอุทยั ต.อุทยั สวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู

100,000

(26061) 26061 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู

100,000

(26041)
(26042)
(26043)
(26044)
(26045)
(26046)
(26047)
(26048)
(26049)
(26050)
(26051)
(26052)
(26053)
(26054)
(26055)
(26056)
(26057)

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
200,000

150,000
100,000

หน ้าที่ 1094

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(26062) 26062 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ อาคารอเนกประสงค์ (ห้องสมุด) และอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร)
โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
(26063) 26063 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล้าภู

150,000

(26064) 26064 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ อาคารเรียนอนุบาล(แบบสร้างเอง) และห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองแวงค้า
ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
(26065) 26065 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (หลังที่ 3)โรงเรียนบ้านหนองบัวค้าแสน ต.นากลาง อ.นากลาง
จ.หนองบัวล้าภู
(26066) 26066 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (แบบพิเศษ) และอาคารโรงอาหาร(แบบพิเศษ)โรงเรียนโนนงามวิทยา ต.
นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล้าภู
(26067) 26067 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงานครูโรงเรียนหนองด้วงวังประทุม ต.อุทยั สวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
(26068) 26068 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26โรงเรียนบ้านโคกทุง่ น้อย ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.
หนองบัวล้าภู
(26069) 26069 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล้าภู

100,000

(26070) 26070 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ 601/26 และปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ต.สุวรรณคูหา
อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล้าภู
(26071) 26071 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวล้าภู
(26072) 26072 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวล้าภู
(26073) 26073 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ พิเศษโรงเรียนบ้านนาด่าน ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล้าภู
(26074) 26074 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านนาแก ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวล้าภู
(26075) 26075 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 และอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร)โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก
ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
(26076) 26076 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซโรงเรียนบ้านนาสี ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล้าภู
(26077) 26077 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา ต.นาด่าน อ.
สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล้าภู
(26078) 26078 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ และอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง ต.กุดผึ้ง อ.
สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล้าภู
(26079) 26079 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนบ้านภูเขาวง ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวล้าภู
(26080) 26080 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
(26081) 26081 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านยางชุม ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
(26082) 26082 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ ต .บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา
จ.หนองบัวล้าภู
(26083) 26083 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 (ห้องเรียนอนุบาล)โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว ต.วังปลาป้อม อ.
นาวัง จ.หนองบัวล้าภู
(26084) 26084 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.
หนองบัวล้าภู
(26085) 26085 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวล้าภู
(26086) 26086 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ และอาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทย
ศึกษา ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวล้าภู
(26087) 26087 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดงสวรรค์วิทยา ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
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(26088) 26088 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/26โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
(26089) 26089 ปรับปรุงภูมิทศั น์โรงเรียนสพป.หนองบัวล้าภู เขต 2 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
(26090) 26090 อาคารเรียนแบบ ป.1 ข เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา รางน้้า เชิงชาย และทาสีโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส ต.บ้านอิฐ อ.
เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
(26091) 26091 ห้องสมุดปฐมวัย เปลี่ยนโครงหลังคา กระเบื้องหลั
่
งคา และฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.
เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
(26092) 26092 อาคารเรียน บุผนังไม้อัดสักพร้อมโครงคร่าวห้องเรียนโรงเรียนวัดก้าแพง ต.หลักฟ้า อ.ไชโย จ.อ่างทอง
(26093) 26093 ห้องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งประตู -หน้าต่างกระจกบานเลื่อน บุผนังพร้อมโครงคร่าวโรงเรียนวัดนางเล่ว ต.ชัยฤทธิ์ อ.
ไชโย จ.อ่างทอง
(26094) 26094 อาคารเรียนแบบ 008 เเปลี่ยนฝ้าเพดานพร้อมโครงร่าว และทาสีโรงเรียนวัดลาดเค้า ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก จ.
อ่างทอง
(26095) 26095 อาคารเรียน บุผนังพร้อมโครงคร่าว และทาสี ห้องเรียนโรงเรียนวัดบ้านสร้าง ต .บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
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(26096) 26096 อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน และเสาโรงเรียนวัดท่าตลาด ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
(26097) 26097 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูกระเบือ้ งและทาสีหอ้ งเรียนโรงเรียนวัดม่วงคัน ต.ร้ามะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
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(26098) 26098 ห้องสมุด บุผนังพร้อมโครงคร่าว ติดตั้งประตูกระจกโรงเรียนวัดแปดแก้ว ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
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(26099) 26099 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องเรียนโรงเรียนวัดลาดเป็ด ต .ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
(26100) 26100 1.อาคารเรียนแบบ 014 เปลี่ยนเสา ฝาผนัง ฝ้าเพด านและทาสี 2. อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้า
เพดานโรงเรียนวัดศาลาดิน ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
(26101) 26101 อาคารเรียน เปลี่ยนเสา และฝาผนังโรงเรียนบ้านดอนตาวง ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
(26102) 26102 อาคารเรียนแบบ ป.1ซ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา และฝาผนังโรงเรียนวัดบ้านเพชร ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.
อ่างทอง
(26103) 26103 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 เปลี่ยนประตู และทาสีโรงเรียนวัดวังน้้าเย็น ต.วังน้้าเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
(26104) 26104 อาคารเรียนแบบ 014 เปลี่ยนฝาผนังห้องเรียนโรงเรียนวัดโพทูล ต.จ้าปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
(26105) 26105 อาคารเรียนแบบ ป1 ข ทาสีโรงเรียนกระทุม่ ราย ต.บ้านรี อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
(26106) 26106 อาคารเรียน เปลี่ยนฝาผนง และทาสี ห้องเรียนโรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม ต.จรเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง
(26107) 26107 อาคารเรียน เปลี่ยนพืน้ ไม้หอ้ งเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง
(26108) 26108 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) ต.สายทอง อ.
ป่าโมก จ.อ่างทอง
(26109) 26109 อาคารเรียนแบบ 014 บุพนังห้องเรียนโรงเรียนวัดงิ้วราย ต.ยางช้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
(26110) 26110 อาคารเรียน บุพนังห้องเรียนโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม ต.ทางพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
(26111) 26111 อาคารห้องเรียนอนุบาล เปลี่ยนฝาผนังและทาสีโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ต.บ่อแร่-สนธิธรรม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
(26112) 26112 เปลี่ยนหน้าต่างประตูและผนังห้องสมุดโรงเรียนวัดนางช้า ต.คลองขนาก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
(26113) 26113 อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน พร้อมโครงคร่าวโรงเรียนวัดห้วยโรง ต.ห้วยคันแหลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
(26114) 26114 อาคารเรียน ติดมุง้ ลวด เหล็กดัด เทพืน้ ห้องน้้า ปูกระเบือ้ ง ห้องเรียนอนุบาลโรงเรียนวัดน้อย ต .ยี่ล้น อ.วิเศษชัย
ชาญ จ.อ่างทอง
(26115) 26115 อาคารเรียนแบบ 014 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ประตู กระจก และทาสี ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านหนองถ้า้ ต.มงคล
ธรรมนิมิต อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
(26116) 26116 อาคารเรียนแบบ 014 ทาสีหอ้ งเรียนโรงเรียนวัดรางฉนวนมิตรภาพที่ 202 ต.วังน้้าเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
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(26117) 26117 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ก่อผนังติดตั้งประตู หน้าต่าง เหล็กดัด ปูพนื้ กระเบือ้ ง และทาสี ห้องวิชาการงาน
โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง ต.สีบวั ทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
(26118) 26118 อาคารเรียน ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดปลดสัตว์ ต.บ้านแห อ.เมือง
อ่างทอง จ.อ่างทอง
(26119) 26119 อาคารเรียน บุผนังประตูหน้าต่างและฝ้าเพดานห้องเรียนพิเศษโรงเรียนวัดเซิงหวาย ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.
อ่างทอง
(26120) 26120 อาคารเรียนแบบ 014 เปลี่ยนฝาไม้ เสา วงกบ ฝ้าเพดาน และทาสีโรงเรียนวัดละมุด ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง
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(26121) 26121 อาคารเรียน บุฝาผนังห้องพยาบาลและห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง ต .สายทอง อ.ป่าโมก จ.
อ่างทอง
(26122) 26122 อาคารเรียน 017 เปลี่ยนหน้าต่างกระจกบานเลื่อนและทาสีหอ้ งเรียนโรงเรียนวัดท่าโขลง ต.บ่อแร่ อ.โพธิ์ทอง จ.
อ่างทอง
(26123) 26123 อาคารเรียน บุผนังพร้อมโครงคร่าวและทาสีหอ้ งคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ ต .บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.
อ่างทอง
(26124) 26124 1.โรงอาหาร ทาสี
2. ห้องน้้า เปลี่ยนประตู ปูกระเบือ้ ง และสุขภัณฑ์โรงเรียนวัดศีลขันธาราม ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
(26125) 26125 อาคารเรียนแบบ 014 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดต้นทอง ต.ไผ่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
(26126) 26126 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีและปูพนื้ โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ ต.ไผ่จ้าศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง
(26127) 26127 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา รางน้้า ทาสี และปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดขุมทอง ต .ไผ่จ้าศีล อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง
(26128) 26128 1. อาคารเรียน กรุผนัง ทาสี ห้องคุณธรรม จริยธรรม กรุผนัง ทาสี เปลี่ยนประตูหน้าต่างห้องอัฉริยะ
2. ส้วมแบบ 601/26 เปลี่ยนประตู โรงเรียนวัดท่าชุมนุม ต.โพธิ์ม่วงพันธุ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
(26129) 26129 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โรงเรียนวัดรัตนาราม ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
(26130) 26130 อาคารเรียนแบบ 014 เปลี่ยนฝ้าเพดาน โรงเรียนวัดบ้านพราน ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
(26131) 26131 อาคาเรียน จัดท้ากันสาด โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ ต.ตลาดกรวด อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
(26132) 26132 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนวัดราชปักษี ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
(26133) 26133 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีและเปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านชะไว ต.ชะไว อ.ไชโย จ.อ่างทอง
(26134) 26134 อาคารเรียนแบบ 014 เปลี่ยนฝาพร้อมคร่าวหน้าต่างและทาสีโรงเรียนวัดท่า ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
(26135) 26135 อาคารเรียนแบบ 004 ทาสีโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
(26136) 26136 อาคารเรียนแบบ 014 เทพืน้ คสล. โรงเรียนวัดป่ามุนี ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
(26137) 26137 โรงอาหาร เปลี่ยนฝ้าเพดานและทาสีโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
(26138) 26138 อาคารเรียนแบบ ป.1 พิเศษ ทาสีโรงเรียนวัดท้านบ ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
(26139) 26139 อาคารเรียน ขัดพืน้ ไม้พร้อมทาน้้ามันโรงเรียนวัดวันอุทศิ ต.ไผ่ด้าพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
(26140) 26140 อาคาเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนวัดหลวง ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
(26141) 26141 อาคารเรียนแ แบบ 017 เปลี่ยนประตูหน้าต่าง ผนังกั้นห้อง และทาสีโรงเรียนวัดสามโก้ ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.
อ่างทอง
(26142) 26142 1. อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง
2. ซ่อมแซมรั่วโรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านแก ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
(26143) 26143 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอนกร่าง ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
(26144) 26144 อาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสีโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้ง ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
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หน่วย : บาท

รายการ
(26145)
(26146)
(26147)
(26148)
(26149)
(26150)
(26151)
(26152)
(26153)
(26154)
(26155)
(26156)
(26157)
(26158)
(26159)
(26160)
(26161)
(26162)
(26163)
(26164)
(26165)
(26166)
(26167)
(26168)
(26169)
(26170)
(26171)
(26172)
(26173)
(26174)
(26175)
(26176)

26145 อาคารเรียนแบบ 014 ทาสีโรงเรียนวัดโบสถ์ ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
26146 อาคารเรียน ทาสีภายในโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง
26147 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
26148 อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
26149 อาคารเรียนแบบ 014 ทาสีโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ ต.สามง่าม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
26150 อาคารเรียนแบบ 014 ทาสีโรงเรียนวัดสว่าง ต.สามง่าม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
26151 1. อาคารเรียนแบบ 014 ทาสี
2. อาคารเรียนแบบ 105/29 ทาสีโรงเรียนวัดยางมณี ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
26152 อาคารเรียนแบบ 003 พิเศษ ทาสีโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี ต.คลองขนาก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
26153 1. อาคารเรียน เปลี่ยนวงกบพร้อมประตู ฝาผนังและทาสี
2. ปูบล็อกซีเมนต์ สนามโรงเรียนวัดโพธิ์ ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
26154 อาคารเรียนแบบ 014 เปลี่ยนหน้าต่าง วงกบ และทาสีโรงเรียนอนุบาลสามโก้ (บ้านล้าสนุน่ ) ต.สามโก้ อ.สามโก้
จ.อ่างทอง
26155 1. อาคารเรียน ทาสี
2. ถนน เทพืน้ คสล.โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
26156 อาคารเรียนแบบ 014 ทาสีโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
26157 อาคารเรียน แบบ 014 ทาสีโรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง
26158 อาคารเรียน แบบ 004 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
26159 อาคารเรียน แบบ 014 ทาสีโรงเรียนวัดข่อย ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
26160 อาคารเรียน เปลี่ยนพืน้ โรงเรียนวัดบุญเกิด ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
26161 1. อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ คสล. และปูกระเบือ้ ง
2. อาคารอเนกประสงค์ พืน้ คสล. และปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดน้้าอาบ ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
26162 อาคารเรียน แบบ 017 เปลี่ยนฝ้าเพดานและทาสีโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
26163 อาคาเรียน แบบ ป.4 2 ชั้น สร้างเอง ทาสีโรงเรียนวัดน้้าพุ ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
26164 อาคารเรียน แบบ 014 ทาสีโรงเรียนวัดสี่ร้อย ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
26165 อาคารเรียน แบบ ป.เพิเศษ เปลี่ยนหน้าต่างและฝ้าเพดานโรงเรียนวัดคลองพูล ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง
26166 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 กันสาด ติดตั้งอ่างล้างหน้าและทาสีหอ้ งเรียนปฐมวัยโรงเรียนวัดตลาดใหม่ ต.
ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
26167 อาคารเรียน ฝาผนังและทาสีโรงเรียนวัดลานช้าง ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
26168 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดสิทธาราม ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
26169 อาคารเรียน แบบ 014และ ป.1 ข ทาสีและปูพนื้ ทางเดินโรงเรียนวัดเกษทอง ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
26170 อาคารเรียน แบบ อท.211 ทาสี โรงเรียนวัดยาง ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
26171 อาคารเรียน แบบ ป.2 พิเศษ ทาสีโรงเรียนวัดลิ้นทอง ต.มหาดไทย อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
26172 อาคารเรียน แบบ 014 ทาสีโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง
26173 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ ไม้โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
26174 1. อาคารเรียน ทาสี
ปรับปรุงสนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดทองกลาง ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
26175 1. อาคารเรียน แบบ 014 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนหน้าต่าง
2. ส้วม เปลี่ยนสุขภัณฑ์โรงเรียนวัดท่าสามัคคี ต.องค์รักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
26176 อาคารเรียน แบบ 014 ปรับปรุงผนังห้องเรียนโรงเรียนวัดยางทอง ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

จานวนเงิน
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หน ้าที่ 1098

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(26177) 26177 1. อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา
2. ส้วม เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา
3. อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดราชสกุณา ต.ไผ่จ้าศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

149,900

(26178) 26178 ห้องน้้าอาคารเรียน งานผนัง ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู และสุขภัณฑ์ จัดท้าเคาร์เตอร์โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
(ละเอียดอุปถัมภ์) ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
(26179) 26179 ปูพนื้ กระเบือ้ งหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านศาลาดิน ต.ศาาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
(26180) 26180 อาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดาน ประตูเหล็กม้วนโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต ต.มงคลธรรมนิมิต อ.
สามโก้ จ.อ่างทอง
(26181) 26181 1. อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 เปลี่ยนประตู
2. อาคารหอประชุม เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนประสิทธิวิทยา ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา จ.
อ่างทอง

200,000

(26182) 26182 1. อาคารเรียน แบบ 014 เปลี่ยนประตูหน้าต่าง
2. อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
3. อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดหนองยาง ต.วังน้้าเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

150,000

(26183) 26183 บ้านพักครู สปช.301/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ฝา และพืน้ คสล.โรงเรียนวัดไทรย์ ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

100,000

(26184) 26184 อาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสีโรงเรียนวัดบ้านอิฐ ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
(26185) 26185 โรงอาหาร เปลี่ยนหลังคา และพืน้ คสล.โรงเรียนวัดไชยภูมิ ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง
(26186) 26186 1. อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และแบบ สปช.102/25 ติดเหล็กดัด และทาสี
2. ส้วม เปลียนสุขภัณฑ์ พืน้ กระเบือ้ ง อ่างล้างหน้า
3. ซ่อมแซมทีส่ ้าหรับน้้าดื่มโรงเรียนวัดถนน ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

100,000
100,000
150,000

(26187) 26187 อาคารเรียน แบบ 014 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาและทาสีโรงเรียนวัดโพธิ์เอน ต.ร้ามะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
(26188) 26188 อาคารเรียน เปลี่ยนประตูกระจกหน้าต่าง หน้าต่างกระจก ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนวัดลั่นทม ต.ร้ามะสัก อ.โพธิ์
ทอง จ.อ่างทอง
(26189) 26189 1. อาคารเรียน แบบสามัญ 401 เปลียนกระเบือ้ งหลังคา
2. ส้วม เปลียนสุขภัฯฑ์ ประตูและทาสีโรงเรียนวัดศรีกุญชร ต.ยางช้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
(26190) 26190 โรงอาหาร เปลี่ยนเสาและผนังโรงเรียนวัดอบทม ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
(26191) 26191 อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
(26192) 26192 ส้วม แบบ สปช.601/26 เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ทาสี เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยคล้า ต.สาวร้องไห้ อ.
วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
(26193) 26193 อาคารเรียน แบบ ป.1 ข เปลี่ยนฝ้าเพดาน ผนังและพืน้ ทาสี โรงเรียนวัดโบสถ์ ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ จ.
อ่างทอง
(26194) 26194 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งและเปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองเสือ ต.สีบวั ทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
(26195) 26195 อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาและทาสีโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า ต.บ้านพราน อ.
แสวงหา จ.อ่างทอง
(26196) 26196 อาคารเรียน ทาสีหอ้ งเรียนโรงเรียนวัดมหาดไทย ต.มหาดไทย อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
(26197) 26197 1. ส้วม เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ประตูและทาสี
2. โรงอาหาร ทาสีโรงเรียนวัดมหานาม ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง
(26198) 26198 อาคารประกอบ เทพืน้ คสล. และปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดไชโย ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง
(26199) 26199 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดเอกราช ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
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หน ้าที่ 1099

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(26200) 26200 ส้วม เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนสุขภัณฑ์ เปลี่ยนประตู ฝ้าเพดาน พืน้ คสล. ปูพนื้ กระเบือ้ ง และทาสี
โรงเรียนวัดยางช้าย ต.ยางช้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
(26201) 26201 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ทสีโรงเรียนวัดค้าหยาด ต.ค้าหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
(26202) 26202 1. อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนประตู ลวดตาข่ายกันนก และทาสี
2. อาคารเรียนแบบ 017 เปลี่ยนบานประตู ฝา และทาสีโรงเรียนวัดโคกพุทรา ต.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง

150,000

(26203) 26203 อาคารเรียน เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบพร้อมโครงคร่าวโรงเรียนวัดจันทราราม ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง
(26204) 26204 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
(26205) 26205 อาคารเรียน ติดประตูเหล็กดัดพร้อมมุง่ ลวด เทพืน้ คสล. ทาสีโรงเรียนวัดไผ่วง ต.ไผ่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

100,000

(26206) 26206 สนามกีฬาและพืน้ ทางเดิน เทพืน้ คสล.โรงเรียนวัดหัวตะพาน ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
(26207) 26207 อาคารเรียน แบบ 008 เปลี่ยนฝ้าเพดานและทาสีโรงเรียนวัดหนองกร่าง ต.ราษฎรพัฒนา อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
(26208) 26208 โรงอาหาร ติดตั้งแผงตาข่าย พร้อมโครงคร่าว และปูกระเบือ้ งโรงเรียนวัดหมืน่ เกลา ต .วังน้้าเย็น อ.แสวงหา จ.
อ่างทอง
(26209) 26209 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนวัดศรีบวั ทอง ต.สีบวั ทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
(26210) 26210 อาคารเรียนและอาคารประกอบ เทพืน้ คสล. และทาสีโรงเรียนวัดหัวสะแกตก ต.จ้าลอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
(26211) 26211 1. อาคารเรียนอาคารประกอบ ทาสี
2. ลาน คสล. โรงเรียนวัดโคศุภราช ต.คลองวัว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
(26212) 26212 ปูพนื้ กระเบือ้ งหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านน้้าผึ้ง ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
(26213) 26213 อาคารอเนกประสงค์ สปช.105/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนวัดมะขาม ต.จรเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง
(26214) 26214 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดปราสาท ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
(26215) 26215 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ติดตั้งหลังคากันสาดโรงเรียนวัดทางพระ ต.คลองสาหร่าย-ดอนกร่าง อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง
(26216) 26216 อาคารประกอบ ติดตั้งหน้าต่าง ประตู กระจกโรงเรียนอนุบาลไชโย(วัดสระเกษอาทรสิกขกา ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.
อ่างทอง
(26217) 26217 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดรุ้ง ต.บ้านรี อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
(26218) 26218 เทพืน้ คสล.โรงเรียนวัดสามประชุม ต.บางระก้า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
(26219) 26219 สนามเด็กเล่น เทพืน้ คสล.โรงเรียนวัดบางจักร ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
(26220) 26220 เทพืน้ คสล. ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดหลักแก้ว ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
(26221) 26221 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดสามขาว ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
(26222) 26222 ซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนวัดจันทร์มณี ต.วังน้้าเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
(26223) 26223 ซ่อมแซม ลาน คสล.โรงเรียนวัดจ้าปาหล่อ ต.จ้าปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
(26224) 26224 ปูพนื้ กระเบือ้ งใต้ถุนอาคารเรียนโรงเรียนวัดโพธิวงษ์ ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
(26225) 26225 ส้วม แบบ สปช.601/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดาน ประตู ปูพนื้ กระเบือ้ ง บุผนังกระเบือ้ งและทาสี
โรงเรียนวัดบ้านป่า ต.ตรีณรงค์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง
(26226) 26226 ห้องประชุม ฝ้าเพดาน ผนัง โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง
(26227) 26227 ถมดินสนามโรงเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ ต.บางระก้า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
(26228) 26228 ถมดินสนามโรงเรียนโรงเรียนวัดคลองส้าโรง ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
(26229) 26229 ถมดินสนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลแสวงหา ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
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รายการ

จานวนเงิน

(26230) 26230 อาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดาน กรุผนัง ประตูบานทึก ก่ออิฐ และทาสีโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน ต.
ห้วยคันแหลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
(26231) 26231 อาคารเรียน แบบ 014 เปลี่ยนฝาผนัง และทาสีโรงเรียนวัดมะนาวหวาน ต.ศาาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง
(26232) 26232 เทพืน้ คสล. บริเวณโรงเรียนโรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
(26233) 26233 ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารส้านักงานโรงเรียนสพป.อ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
(26234) 26234 อาคารเรียนอาคารประกอบ เปลี่ยนหน้าต่าง ประตู กระจกฝ้า กระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดานและทาสีโรงเรียนวัด
สนธิธรรม ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
(26235) 26235 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์และรางระบายน้้าโรงเรียนบ้านนาค้า ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000

(26236) 26236 ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว 002โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ
(26237) 26237 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงอาหารโรงเรียนบ้านเหล่าหนาด ต.นาผือ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000
100,000

(26238) 26238 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรีนโรงเรียนบ้านสามัคคี ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ
(26239) 26239 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบสามัญ คอนกรีต 2 ชั้น 6 ห้องเรียนโรงเรียนบ้านโคกค่าย ต.ไก่ค้า อ.เมืองอ้านาจเจริญ
จ.อ้านาจเจริญ
(26240) 26240 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ซโรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล ต.ห้วยไร่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.
อ้านาจเจริญ
(26241) 26241 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวด้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านดอนดู่ ต.ห้วย อ.
ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ
(26242) 26242 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ คสล.โรงเรียนบ้านหนองแสง ต.ห้วยไร่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000
100,000

(26243) 26243 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองแสง ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ
(26244) 26244 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 202/26 และอาคารเรียน สปช 102/26โรงเรียนบ้านค้าโพน ต.ค้าโพน
อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ
(26245) 26245 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ต.
โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
(26246) 26246 อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 สร้าง พ.ศ.2557โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.
อ้านาจเจริญ
(26247) 26247 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ 4 ห้องเรียน โรงเรียนปลาค้าวหนองน้้าเทีย่ ง ต.ปลาค้าว อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26248) 26248 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกสูง ต.นาผือ อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26249) 26249 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.
อ้านาจเจริญ
(26250) 26250 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 พ.ศ.2533
ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ ป1. ซ พ.ศ.2551โรงเรียนบ้านค้าย่านาง ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ

100,000
100,000

(26251) 26251 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านโนนดู่ ต.สร้างนกทา อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.
อ้านาจเจริญ
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หน ้าที่ 1101

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(26252) 26252 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีค้างูเหลือม ต.โนน
โพธิ์ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26253) 26253 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ต.ไม้กลอน อ.
พนา จ.อ้านาจเจริญ
(26254) 26254 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านแก้งกฐิน ต.นาหมอม้า อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.
อ้านาจเจริญ
(26255) 26255 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านโค้งอร่าม ต .ค้า
โพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ
(26256) 26256 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช.105/26โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ ต.บุง่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.
อ้านาจเจริญ
(26257) 26257 ปรับปรุงอาคาร สปช.105/29 สร้าง พ.ศ. 2535โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ
(26258) 26258 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง ต.ไก่ค้า อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26259) 26259 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านต้าแย(ประชาสงเคราะห์) ต.พระ
เหลา อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ
(26260) 26260 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านศรีคุณ (คุรุประชาวิทยา) ต.
จานลาน อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ
(26261) 26261 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านนาสะแบง ต.พระเหลา อ.พนา
จ.อ้านาจเจริญ
(26262) 26262 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านสามัคคีพฒ
ั นา ต.ไก่ค้า อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26263) 26263 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านผึ้ง ต.จานลาน อ.พนา จ.
อ้านาจเจริญ
(26264) 26264 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหินกอง(บ้านนามน) ต.นาหว้า
อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ
(26265) 26265 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์เพือ่ จัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านค้าปอแก้วค้าไหล ต.เหล่าพรวน อ.
เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26266) 26266 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดโรงเรียนนาวังกุดตากล้า ต .นาวัง อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26267) 26267 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสอง
ห้องดอนแดง ต.นาผือ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26268) 26268 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/26,
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29, ปรับปรุงภูมิทศั น์โรงเรียนม่วงโป้หนองน้้าขุ่น ต.โนนงาม อ.
ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ

100,000

(26269) 26269 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/26โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.
อ้านาจเจริญ
(26270) 26270 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทรงมะลิลา สร้าง พ.ศ. 2522โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว ต.นาวัง
อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26271) 26271 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านวังแคน ต .กุดปลาดุก อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
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(26272) 26272 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด สร้างเมือ่ พ.ศ.2525โรงเรียนบ้านค้าเดือย ต.นาหมอม้า อ.ชานุมาน จ.
อ้านาจเจริญ
(26273) 26273 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2540โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย ต.ดงบัง อ.ลือ
อ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ
(26274) 26274 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสามัญ / 2549 สร้าง พ.ศ. 2549 จ้านวน 3 ห้องโรงเรียนนิคมชานุมาน
สงเคราะห์ 3 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ
(26275) 26275 อาคารเรียนแบบ สปช102/26 สร้าง 2553โรงเรียนบ้านเสียว ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
(26276) 26276 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนชุมชนบ้านน้้าปลีก ต.น้้าปลีก อ.
เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26277) 26277 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านโนนค้อทุง่ ต .
โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
(26278) 26278 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคารเรียน สปช.105/29 อาคาร 5โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม ต.เค็งใหญ่ อ.หัว
ตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
(26279) 26279 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในดรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหนองแสง ต .
รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
(26280) 26280 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26โรงเรียนบ้านจอกพัฒนา ต.ดงบัง อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ

150,000

(26281) 26281 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดอาคาร สปช .105/26 จ้านวน 6 ห้อง 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. 2528โรงเรียนบ้านกุดสิม ต.โคกกลาง อ.ลือ
อ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ
(26283) 26283 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2533โรงเรียนบ้านหนองสะโน ต.ห้วย อ.ปทุม
ราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ
(26284) 26284 ซ่อมแซมอาคารโรงอาหารแบบสามัญ 312,ส้วม สปช.601/26 4 ทีน่ งั่ ,
ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ ป1 ซ โรงเรียนบ้านค้ามะโค้งหนองแฝก ต.สร้างนกทา อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.
อ้านาจเจริญ

100,000

(26285) 26285 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.101/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2525โรงเรียนบ้านโนนงาม ต.โนนงาม อ.ปทุม
ราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ
(26286) 26286 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ จว./2524 โรงเรียนบ้านจิก ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ
(26287) 26287 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านไร่ขี ต.ไร่ขี อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ
(26288) 26288 ปรับปรุงซ่อมแซมปูกระเบือ้ งอาคารเรียนอาคารประกอบ แบบ สปช.203-2556โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง ต.หนอง
แก้ว อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
(26289) 26289 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26โรงเรียนบ้านเชือก ต.นาจิก อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000

(26290) 26290 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง สปช.101/26 สร้าง พ.ศ. 2535 โรงเรียนบ้านนายูง
ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ
(26291) 26291 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินด้า ต.
หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ
(26292) 26292 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 ซ จ้านวน 3 ห้องเรียน สร้างเมือ่ พ.ศ.2518โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย
ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ
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(26293) 26293 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบจังหวัด 24 สร้างเมือ่ พ.ศ. 2526โรงเรียนโนนทุง่ ดอนชาด ต.ไม้กลอน อ.พนา
จ.อ้านาจเจริญ
(26294) 26294 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุด
โทรม อาคารอเนกประสงค์ แบบสามัญ /336 สร้างพ.ศ. 2517โรงเรียนบ้านนายม ต.นายม อ.เมืองอ้านาจเจริญ
จ.อ้านาจเจริญ

100,000

(26295) 26295 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ แบบสร้างเอง ขนาด 3 ห้องเรียนโรงเรียนบ้านไก่ค้า ต.ไก่ค้า อ.
เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26296) 26296 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 สร้างปี 2527โรงเรียนบ้านหนองคล้า ต.เสนางคนิคม อ.
เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ
(26297) 26297 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ ป.1ซ สร้าง 2512โรงเรียนบ้านนาหมอม้า ต.นาหมอม้า อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.
อ้านาจเจริญ
(26298) 26298 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านนาสีนวน ต.
กุดปลาดุก อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26299) 26299 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ ต่้า จ้านวน 3 ห้องเรียน สร้างเมือ่ พ.ศ. 2513โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน ต.
หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
(26300) 26300 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์และอาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ ต.ไร่สีสุก
อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ
(26301) 26301 ปรับปรุงถนนคอนกรีตอเนกประสงค์ (คสล.)โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ
(26302) 26302 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารรเรียน สปช.105/26โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.
อ้านาจเจริญ
(26303) 26303 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ จว. 24 พ.ศ. 2524โรงเรียนบ้านหนองแก้ว ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.
อ้านาจเจริญ
(26304) 26304 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุด (ห้องโสตทัศนูปกรณ์ )โรงเรียนบ้านดงมะยาง
หนองนกหอ ต.ดงมะยาง อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ
(26305) 26305 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ จว24โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.
อ้านาจเจริญ
(26306) 26306 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ สร้าง พ.ศ.2523โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง ต.ค้าพระ อ.หัวตะพาน
จ.อ้านาจเจริญ
(26307) 26307 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน โรงเรียนดงแสนแก้วดงส้าราญ ต .ค้าเขื่อนแก้ว
อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ
(26308) 26308 ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมลานอเนกประสงค์ จัดกิจกรรม BBLโรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) ต.ห้วย อ.ปทุมราช
วงศา จ.อ้านาจเจริญ
(26309) 26309 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนค้อ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.
อ้านาจเจริญ
(26310) 26310 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ สร้างเมือ่ พ.ศ. 2522โรงเรียนบ้านนาเรือง ต.นาผือ อ.เมืองอ้านาจเจริญ
จ.อ้านาจเจริญ
(26311) 26311 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุด (โรงอาหาร สร้างเอง)โรงเรียนบ้านดอนชาด
ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ
(26312) 26312 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สร้าง พ.ศ. 2543โรงเรียนบ้านหนองยาง ต.ดงบัง อ.ลืออ้านาจ จ.
อ้านาจเจริญ
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(26313) 26313 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 สร้าง พ.ศ.2529โรงเรียนบ้านโนนเมือง ต.ค้าพระ อ.
หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
(26314) 26314 ปรับปรุงอาคารเรียน สปช.105/29 สร้าง 2540โรงเรียนเพียงหลวง 9ฯ ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ

100,000

(26315) 26315 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ อาคาร ป.1 ซ, อาคาร สปช.101/26โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ต.ไร่ขี
อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ
(26316) 26316 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช. 202/26โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.
อ้านาจเจริญ
(26317) 26317 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000

(26318) 26318 ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตอเนกประสงค์โรงเรียนโสกโดนค้าไหลค้าเตย ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอ้านาจเจริญ
จ.อ้านาจเจริญ
(26319) 26319 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26320) 26320 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ สร้าง พ.ศ. 2519โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุง่ มนต์หนองชาด ต.นาจิก
อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26321) 26321 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านก่อนาดี ต.ปลาค้าว อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26322) 26322 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ สร้าง พ.ศ.2519โรงเรียนบ้านโคกก่ง ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.
อ้านาจเจริญ
(26323) 26323 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ต.ปลาค้าว อ.
เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26324) 26324 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 104/26 โรงเรียนบ้านนาสะอาด ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.
อ้านาจเจริญ
(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 ห้องเรียนโรงเรียนบ้านศรีราชา ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ
(26327) 26327 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.103/26โรงเรียน
อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
(26328) 26328 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ขนาด 8 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ. 2529โรงเรียนนาผือโคกกอก ต.นาผือ
อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26329) 26329 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน KUโรงเรียนต้ารวจตะเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ

100,000

(26330) 26330 ปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานทรงจั่ว ชั้นเดียว พ.ศ. 2523โรงเรียนบ้านดอนหมู ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.
อ้านาจเจริญ
(26331) 26331 ปรับปรุงภูมิทศั น์จัดท้าลานคอนกรีตโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ
(26332) 26332 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ. 2542โรงเรียนบ้านค้าแก้ว ต.ค้า
เขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ
(26333) 26333 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด สร้างเมือ่ พ.ศ. 2522โรงเรียนบ้านเหล่า
ฝ้ายศาลาสามัคคี ต.แมด อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ

100,000

100,000

100,000
100,000
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150,000
150,000
150,000
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150,000
100,000
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(26334) 26334 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 สร้าง พ.ศ. 2533โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด ต.ดงบัง อ.ลือ
อ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ
(26335) 26335 1.อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้างพ.ศ.2537 ปรับปรุงพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
2.อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2540ปรับปรุงพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านห้วยทม ต.ป่าก่อ
อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ

100,000

(26336) 26336 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง ต.หนองสามสี
อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ
(26337) 26337 ปรับปรุงอาคาราเรียนแบบจังหวัด/26 สร้าง พ.ศ. 2526โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว ต.สร้างนกทา อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26338) 26338 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ จ้านวน 3 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ.2524โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์ ต.
โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ
(26339) 26339 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 102/26 3 ห้องเรียน ปี พ.ศ. 2558โรงเรียนมิง่ มงคล ต.บุง่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ
จ.อ้านาจเจริญ
(26340) 26340 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนนาเจริญหนองแดง ต.ค้าเขื่อนแก้ว
อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ
(26341) 26341 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านชะแงะ ต.โพนเมืองน้อย อ.หัว
ตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
(26342) 26342 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.โคกกลาง อ.ลือ
อ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ
(26343) 26343 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น ต.ค้าเขื่อนแก้ว อ.
ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ
(26344) 26344 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 103/26 สร้างเมือ่ พ.ศ.2529โรงเรียนบ้านทวีผล ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.
อ้านาจเจริญ
(26345) 26345 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบจังหวัด สร้างปี พ.ศ. 2526โรงเรียนบ้านก่อ(รามค้าแหงอนุสรณ์ 2) ต.ดอนเมย อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26346) 26346 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านนาเมือง ต.กุดปลาดุก อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26347) 26347 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนอนุบาลปทุมราช
วงศา ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ
(26348) 26348 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 จ้านวน 2 ห้อง สร้างเมือ่ พ.ศ.2527โรงเรียนบ้านโนนกุง ต.ชานุมาน
อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ
(26349) 26349 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/25 8 ห้อง สร้าง พ.ศ. 2529โรงเรียนบ้านหนองปลิง ต.ดอนเมย
อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26350) 26350 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.อ้านาจ อ.ลืออ้านาจ
จ.อ้านาจเจริญ
(26351) 26351 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านยางช้า ต.อ้านาจ อ.ลืออ้านาจ
จ.อ้านาจเจริญ
(26352) 26352 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย ต .ห้วยไร่
อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26353) 26353 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา ต.โคก
กลาง อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ
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(26354) 26354 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 สร้างเมือ่ พ.ศ. 2525โรงเรียนบ้านหินสิ่ว ต.ชานุมาน อ.ชานุ
มาน จ.อ้านาจเจริญ
(26355) 26355 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.รย.106/2543โรงเรียนบ้านภูเขาขาม ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.
อ้านาจเจริญ
(26356) 26356 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงบค์ แบบ 202/26 สร้าง พ.ศ. 2531โรงเรียนบ้านโคกเลาะ ต.หนองแก้ว อ.
หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
(26357) 26357 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.101/2526 ขนาด 3 ห้องเรียน สร้างเมือ่ พ.ศ. 2526โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง ต.
ไร่ขี อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ
(26358) 26358 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ จ้านวน 6 ห้อง สร้าง พ.ศ.2522โรงเรียนบ้านนางาม ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน
จ.อ้านาจเจริญ
(26359) 26359 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 312/23 ปี 23โรงเรียนบ้านนาสีดา ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ

100,000

(26360) 26360 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบ อจ 60 (อบ.488)โรงเรียนบ้านหินขัน ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ
(26361) 26361 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ (2525)โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.
อ้านาจเจริญ
(26362) 26362 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง ต.จานลาน อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ

100,000
100,000

(26363) 26363 ซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอล,อาคาร สปช.105/26โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.
อ้านาจเจริญ
(26364) 26364 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ สร้างเมือ่ พ.ศ. 2523โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91(โคกจักจั่น) ต.บุง่ อ.
เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26365) 26365 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ 2 ห้องเรียนโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิง ต.จานลาน อ.พนา จ.
อ้านาจเจริญ
(26366) 26366 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26, ส้วม สปช.603/29โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย ต.นาวัง อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26367) 26367 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านน้้าท่วม ต.เปือย อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ
(26368) 26368 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 101/26โรงเรียนบ้านดอนดู่ ต.น้้าปลีก อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26369) 26369 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.101/26โรงเรียนบ้านบาก ต.สร้างนกทา อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000

(26370) 26370 1. ส้วม สปช.601/26 พ.ศ.2526 ปรับปรุงหลังคา,พืน้ ปูกระเบือ้ ง,ทาสี
2. อาคารเรียน สปช.101/26 พ.ศ.2526 ปรับปรุงพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านน้้าซับ ต.แมด อ.ลืออ้านาจ จ.
อ้านาจเจริญ

100,000

(26371) 26371 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ต.ห้วยไร่ อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26372) 26372 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ ต.นายม อ.
เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26373) 26373 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด 2525โรงเรียนบ้านดอนไร่ ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.
อ้านาจเจริญ
(26374) 26374 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 4 ห้องเรียน สร้างเมือ่ พ.ศ. 2535โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก ต.
โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ
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(26375) 26375 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ขนาด 3 ห้องเรียน สร้างเมือ่ พ.ศ. 2551โรงเรียนประชารัฐ
วิทยา ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
(26376) 26376 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม รั้ว และอื่น ๆ โรงเรียนบ้านหนองขอน ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
(26377) 26377 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบอื่น ๆ สร้างเมือ่ พ.ศ. 2546โรงเรียนบ้านนาอุดม ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม
จ.อ้านาจเจริญ
(26378) 26378 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัดโรงเรียนบ้านค้าข่า ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
(26379) 26379 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
(26380) 26380 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดทรุดโทรม อาคารเรียนแบบ สปช .
102/26 สร้างเมือ่ พ.ศ. 2527โรงเรียนบ้านหนองเรือ ต.นาหมอม้า อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26381) 26381 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.101/26 โรงเรียนบ้านนาค้าสามัคคี ต.นาหมอม้า อ.เมืองอ้านาจเจริญ
จ.อ้านาจเจริญ
(26382) 26382 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ
(26383) 26383 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซโรงเรียนบ้านบก ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ
(26384) 26384 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ จังหวัด /24โรงเรียนบ้านทุง่ สว่าง ต.บุง่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

150,000

(26385) 26385 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 สร้างปี พ.ศ.2535โรงเรียนบ้านดอนเมย ต.ดอนเมย อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26386) 26386 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ สูงโรงเรียนบ้านตาด ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ
(26387) 26387 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านชาด ต.เค็งใหญ่ อ.หัว
ตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
(26388) 26388 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านนาเวียง ต.นาเวียง อ.
เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ
(26389) 26389 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนนาแต้โคกส้าราญ ต.
นาแต้ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26390) 26390 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านดู่พฒ
ั นา ต.เค็งใหญ่ อ.
หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
(26391) 26391 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุด อาคารเรียนอเนกประสงค์ สร้างเมือ่ พ .ศ.
2549โรงเรียนบ้านดงสวาง ต.นาวัง อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26392) 26392 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านเป้า ต.เค็งใหญ่ อ.หัว
ตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
(26393) 26393 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซโรงเรียนชุมชนบ้านค้าพระ ต.ค้าพระ อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
(26394) 26394 ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตอเนกประสงค์ (คสล.)โรงเรียนบ้านหนองแคน ต.ค้าพระ อ.หัวตะพาน จ.
อ้านาจเจริญ
(26395) 26395 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอต่อการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) ต.พระเหลา อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ
(26396) 26396 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์โรงเรียนเมืองอ้านาจเจริญ ต.บุง่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26397) 26397 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบอื่นๆ พ.ศ. 2547โรงเรียนบ้านโนนแคน ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
(26398) 26398 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 101/26โรงเรียนบ้านนาอุดม ต.ไร่ขี อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ
(26399) 26399 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสามัญจังหวัด ปี 2525โรงเรียนบ้านหนองหิง้ โคกเจริญ ต.อ้านาจ อ.ลืออ้านาจ
จ.อ้านาจเจริญ

100,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
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100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 1108

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(26400) 26400 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์แบบจังหวัด 2523โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ต.นาวัง อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000

(26401) 26401 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ ป1 ซโรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.
อ้านาจเจริญ
(26402) 26402 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างปี พ.ศ. 2552โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย ต.หนองข่า อ.
ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ
(26403) 26403 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านโนนสูง ต.นาเวียง อ.
เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ
(26404) 26404 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ ขนาด 2 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ. 2518โรงเรียนบ้านกุดน้้ากิน ต.นาแต้
อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26405) 26405 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน101/26โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26406) 26406 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ สปช206/2526โรงเรียนบ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา
จ.อ้านาจเจริญ
(26407) 26407 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.601/26 ขนาด 6 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ. 2531โรงเรียนบ้านดอนแดง
ต.บุง่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26408) 26408 อาคารเรียน สปช 105/29 สร้าง พ.ศ. 2537,อาคารห้องสมุด สร้าง 2539โรงเรียนบ้านจานลาน ต.จานลาน อ.
พนา จ.อ้านาจเจริญ
(26409) 26409 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ
(26410) 26410 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26โรงเรียนบ้านเวียงหลวง ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.
อ้านาจเจริญ
(26411) 26411 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 พ.ศ.2538,ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 พ.ศ.2545,
อาคารเรียนแบบจังหวัด สร้าง 2525โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000

(26412) 26412 อาคารเรียนแบบจังหวัด/24โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ ต.ค้าพระ อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
(26413) 26413 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ ป.1ซ สร้าง 2519โรงเรียนบ้านโนนจาน ต.บุง่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26414) 26414 ปรับปรุงอาคารเรียน สปช.105/29 สร้าง 2540โรงเรียนบ้านดงสีโท ต.หนองมะแซว อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.
อ้านาจเจริญ
(26415) 26415 ปรับปรุงอาคารเรียน สปช. 105/29 สร้าง 2546โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ
(26416) 26416 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ สปช.102/26,ปรับปรุงลานคอนกรีตอเนกประสงค์ คสลโรงเรียนบ้านหนองแมงดา ต.
ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ
(26417) 26417 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.
102/26, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง ต.เหล่าพรวน อ.
เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ

100,000
100,000
100,000

(26418) 26418 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ ป.1ซ/2522,รั้วคอนกรีตโรงเรียนบ้านท่ายางชุม ต.ค้าพระ อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ

100,000

(26419) 26419 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ สปช 105/26 โรงเรียนบ้านนาเยีย ต.นายม อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26420) 26420 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา ต.
สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
(26421) 26421 ปรับปรุงสภาพลานคอนกรีต คสล.โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ

150,000
100,000

150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000

150,000
150,000
150,000

150,000
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(26422) 26422 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง
ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ
(26423) 26423 อาคารเรียนแบบ สปช.105/2*9 สร้าง 2535โรงเรียนบ้านลือนาค้า ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ
(26424) 26424 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 2524โรงเรียนหัวดงหนองคลอง ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ

150,000

(26425) 26425 อาคารเรียน สปช. 105/26 พ.ศ. 2529โรงเรียนพัฒนาสามัคคี ต.หนองมะแซว อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.
อ้านาจเจริญ
(26426) 26426 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 สร้าง 2538,อาคารนห้องสมุด พ.ศง 2549โรงเรียนบ้านสร้อย
(ประชารัฐรังสรรค์) ต.จานลาน อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ
(26427) 26427 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบอื่นๆโรงเรียนบ้านค้าน้อย ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
(26428) 26428 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง ต.เปือย อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ
(26429) 26429 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1ซ สร้าง พ.ศ. 2526โรงเรียนบ้านคึมข่า ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ

150,000

(26430) 26430 1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด สร้าง 2525 2.ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ต.
ไก่ค้า อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26431) 26431 1.อาคารอเนกประสงค์แบบองค์การ พ.ศ.2515 ปรับปรุงพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
ทาสีน้ามันโรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
(26432) 26432 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 2526โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ
(26433) 26433 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน 105/26 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ
(26434) 26434 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเ้ยนแบบ สปช.105/29 สร้าง 2534 2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.
105/29 สร้าง 2545โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) ต.พนา อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ
(26435) 26435 1.อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 พ.ศ. 2535 ปรับปรุงพืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนส้าราญ ต.นาหว้า อ.
ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ
(26436) 26436 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ
(26437) 26437 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ
(26438) 26438 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ
(26439) 26439 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านเกษมสุข ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ
(26440) 26440 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้าง 2538โรงเรียนบ่อบุโปโล ต.ไก่ค้า อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.
อ้านาจเจริญ
(26441) 26441 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 สร้าง 2551 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ ต.ค้าโพน อ.ปทุมราชวงศา
จ.อ้านาจเจริญ
(26442) 26442 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบจังหวัด /24 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนค้ามะเบือ่ แสงเพชร ต.หนองมะแซว อ.
เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26443) 26443 1.อาคารอเนกประสงค์ สามัญ 336 สร้าง พ.ศ.2525 ปรับปรุงซ่อมแซมเสาคสล.,หลังคากระเบือ้ ง ,พืน้ คสล.
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน ต.ดงมะยาง อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ
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(26444) 26444 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ สร้าง 2489โรงเรียนบ้านค้าน้อย ต.่หว้ ย อ.ปทุมราชวงศา จ.
อ้านาจเจริญ
(26445) 26445 1.ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบองค์การฯ สร้าง ปี 2523 2. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบองค์การฯ
สร้างปี 2529โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง ต.ค้าโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ
(26446) 26446 1.อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2538 ปรับปรุงหลังคากันสาด,ฝ้าเพดาน,ทาสีโรงเรียนบ้านโพนทอง
ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ
(26447) 26447 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบสามัญ (ดัดแปลงมาจากอาคารเรียนแบบจังหวัด )โรงเรียนบ้านถ่อน
ใหญ่ ต.ปลาค้าว อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26448) 26448 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านสว่างใต้ ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ
(26449) 26449 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ สร้างปี 2523โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย ต.สร้างนกทา อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26450) 26450 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ /2516 โรงเรียนบ้านหัวภู ต.นาแต้ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
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(26451) 26451 ปรังปรุงรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านบุง่ เขียว ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ
(26452) 26452 1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/26 สร้างปี 2529 โครงหลังคาเหล้กโรงเรียนบ้านหัวดอนขาม
สามัคคี ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ
(26453) 26453 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก ต.พระเหลา อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ
(26454) 26454 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน แบบ ป1ซ สร้าง 2523โรงเรียนบ้านห่องเตย ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.
อ้านาจเจริญ
(26455) 26455 อาคารเรียนแบบ ป.1ซ สร้าง พ.ศ.2519 ปรับปรุมซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบ้านเหล่าขวาว ต.โพนเมืองน้อย อ.หัว
ตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
(26456) 26456 อาคารเรียนแบบ ป.1ซ. สร้าง พ.ศ. 2517 ปรับปรุงทาสีอาคารโรงเรียนบ้านค้าเจริญ ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน
จ.อ้านาจเจริญ
(26457) 26457 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนรแบบ ป.1ซ 2 ชั้น 6 ห้องเรียนโรงเรียนบ้านโพนขวาว ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.
อ้านาจเจริญ
(26458) 26458 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านใหม่พฒ
ั นา ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
(26459) 26459 ปรับปรุงซ่อมแซมอาครเรียนแบบองค์การส่วนจังหวัดโรงเรียนบ้านหนองเทา ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ

150,000
150,000

(26460) 26460 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์โรงเรียนสพป.อ้านาจเจริญ ต.บุง่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26461) 26461 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ สร้าง พ.ศ. 2520 ปูพนื้ กระเบืง้ เคลือบโรงเรียนบ้านแสนสุข ต.ลือ อ.
ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ
(26462) 26462 อาคารเรียนแบบจว./23 3 ห้องเรียนโรงเรียนบ้านโป่งหิน ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อ้านาจเจริญ
(26463) 26463 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/2529 2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด /2524
โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
(26464) 26464 1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 201/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ 2. ปรับปรุงอาคารโรง
อาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี ต.บุง่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26465) 26465 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 101/26 สร้างพ.ศ. 2538 โรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา ต.น้้าปลีก อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26466) 26466 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 สร้างปี 2538โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ต.นายม อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
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(26467) 26467 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช 201/26 สร้าง พ.ศ. 2526
โรงเรียนบ้านค้าสร้างบ่อ ต.น้้าปลีก อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26468) 26468 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด /24โรงเรียนบ้านดอนว่าน ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
(26469) 26469 อาคารเรียน ป.1ซ พ.ศ.2517 ซ่อมแซมเสาไม้เนือ้ แข็ง,บานประตู/บานหน้าต่างไม้เนือ้ แข็ง พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียน
บ้านกุงชัย ต.ดงบัง อ.ลืออ้านาจ จ.อ้านาจเจริญ
(26470) 26470 ลานอเนกประสงค์ คสล.โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
(26471) 26471 อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ
(26472) 26472 โรงอาหารแบบอื่น พ.ศ.2529โรงเรียนบ้านคันสูง ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ
(26473) 26473 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ
(26474) 26474 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ลานคอนกรีตอเนกประสงค์ คสล. หนา 10 ซม.โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า ต.ดงบัง อ.ลืออ้านาจ จ.
อ้านาจเจริญ
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(26475) 26475 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ปรับปรุงพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ,ทาสีน้าอะครีลิคโรงเรียนบ้านนาผาง(วิบลู ราษฎร์
สามัคคี) ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ
(26476) 26476 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.102/26 ,แบบป.1ซ. /2522,ปรับปรุงประตูเข้าออกโรงเรียนบ้านทับเมย ต.โนน
หนามแท่ง อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26477) 26477 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองไฮ ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ
(26478) 26478 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบป.1ซ./2524โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอ้านาจเจริญ
จ.อ้านาจเจริญ
(26479) 26479 1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 105/26 สร้าง ปี 25532.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.
105/29 สร้างปี 2535โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ
(26480) 26480 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี ต.ค้าเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ
(26481) 26481 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด /24โรงเรียนบ้านนิคม ต.ค้าโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ
(26482) 26482 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์โรงเรียนอุ่มยางหนองดั่ง ต.จานลาน อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ
(26483) 26483 อาคารโรงอาหาร สร้าง พ.ศ. 2512 ปรับปรุงพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนอนุบาลอ้านาจเจริญ ต.บุง่ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26484) 26484 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านค้ากลางค้าสมบูรณ์ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
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(26485) 26485 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบสปช.102/26 พ.ศ. 2543 3 ห้องเรียน โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26486) 26486 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ พืน้ คสล. โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ ต.พนา อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ
(26487) 26487 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุงซ่อแซมหลังคากระเบือ้ ง,พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง ต.
นาจิก อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
(26488) 26488 1.อาคารเรียนแบบจังหวัด/24 สร้างพ.ศ.2525 และอาคารประกอบแบบอื่นๆ
ปรังปรุงพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านชูชาติ ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ
(26489) 26489 อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 ปรับปรุงพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโพนเมือง ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.
อ้านาจเจริญ
(26490) 26490 อาคารเรียน แบบ ป.1ซ. พ.ศ.2512,ป.1ซ พ.ศ.2522 และปรับปรุงลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดอนแดงนา
โนน ต.จานลาน อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ
(26491) 26491 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด แบบพิเศษ เปลี่ยนผนังก่อคอนกรีต ,ประตูบานทึบ,วงกบ,หน้าต่างบานทึบ,ทาสี
และปรับปรุงลาน ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(26492) 26492 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ซ รางน้้าสังกะสี,ประตูบานทึบ,หน้าต่างบานทึบ,ทาสี,เหล็ก และหลังคาเหล็บ
เคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบรู พา ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26493) 26493 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานรื้อถอน,งานมุงหลังคา แผ่นหลังคาเหล็ก รางรับน้้าฝน ปัน้ ลม
และเชิงชาย,งานฝ้าเพดานภายนอกโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
(26494) 26494 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ หน้าต่างบานเลื่อน,ประตูสวิง,หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ และ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน แบบ 312 หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านโนนส้าราญ
ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

150,000

(26495) 26495 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด กระเบือ้ งเคลือบ,ฝ้ายิปซั่มบอร์ด คร่าวอลูมิเนียม ทีบาร์โรงเรียนบ้านยามกา
ใหญ่ ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26496) 26496 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 กระเบือ้ งเซรามิค,หน้าต่าง,ฝ้าเพดาน และทาสีโรงเรียนบ้านหนอง
บัว่ ประชาสรรค์ ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26497) 26497 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ ผนังคอนกรีต ,ประตูบานทึบ,หน้าต่างบานทึบ,วงกบ และพืน้ ปูกระเบือ้ ง
เคลือบโรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
(26498) 26498 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานสีและติดตั้งกันสาดโรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย ต.หนองบัวบาน อ.หนอง
วัวซอ จ.อุดรธานี
(26499) 26499 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม งานพืน้ ,งานผนัง และทาสีโรงเรียนบ้านน้้าเทีย่ ง ต.หินโงม อ.สร้างคอม จ.
อุดรธานี
(26500) 26500 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานรื้อถอน และงานมุงหลังคาโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน
ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26501) 26501 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ งานหลังคา และพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านด่าน ต .
เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26502) 26502 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.414/25 ประตูบานทึบ,ประตูบานสวิง และปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียน
ชุมชนสามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26503) 26503 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.พิเศษ งานผนัง, ทาสีน้าอะครีลิก และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.
104/26 งานผนัง, ทาสีน้าอะครีลิกโรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26504) 26504 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีรยน ป.1 ซ ทาสี,หน้าต่าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งาน
หลังคา สังกะสี ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว งานทาสี และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียน
บ้านจ้าปา ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000

(26505) 26505 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ และงานทาสีโรงเรียนบ้านผาสิงห์ ต.
หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
(26506) 26506 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานพืน้ คอนกรีตผสมเสร็จ และลาน ค.ส.ล.โรงเรียนบ้าน
หนองน้้าเค็ม ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26507) 26507 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว เสารั้วคอนกรีต ผนังคอนกรีตบล็อค ฉาบปูนเรียบผนังโรงเรียนบ้านดงขันทอง ต .บ้านเหล่า
อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26508) 26508 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 กันสาดบังแดด, แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน แบบพิเศษ งานฝ้าเพดาน ฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ คร่าวโลหะชุบสังกะสีโรงเรียนบ้านโนนเดื่อ
ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000

(26509) 26509 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 งานหลังคาเหล็กเมทัลชีท,ฝ้าเพดาน และงานทาสีโรงเรียนบ้าน
นาคอมนาดอกไม้ ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26510) 26510 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานทาสี ผนังห้องด้านนอกและด้านใน กันสาด และฝ้าเพดานโรงเรียนบ้าน
ศรีบญ
ุ เรือง ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(26511) 26511 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานทาสี,ผนัง,ฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มบอร์ด,กันสาดแผ่นเหล็กลอนคู่เคลือบ
อะลูซิงค์,ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนพร้อมกระจก และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน งานฝ้าเพดานแผ่นยิป
ซั่มบอร์ด, ผนังโรงเรียนบ้านข่าทุง่ ม่วงโนนศรีสมบูรณ์ ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

150,000

(26512) 26512 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด ฝ้าซิปซั่มบอร์ด คร่าวอลูมิเนียมทีบาร์ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งาน
ทาสีโรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พทิ ยาคม) ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
(26513) 26513 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.205/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธานี
(26514) 26514 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ ครอบมุม รางน้้าฝนสังกะสี ปูพนื้ กระเบือ้ ง
เคลือบ งานทาสีโรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26515) 26515 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบพิเศษกรมประชาสงเคราะห์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา
ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26516) 26516 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม งานประตู งานกันสาด และงานแผงลวดตาข่ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92
(ชุมชนนาข่า) ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26517) 26517 ปรับปรุงสนามฟุตบอล ถมดินโรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26518) 26518 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด เทพืน้ คอนกรีต ถมหินคลุก และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช .105/29 มุง้ ลวด,
หน้าต่าง,ประตูโรงเรียนบ้านนาค้าหลวง ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26519) 26519 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานหลังคาเหล็กเมทัลชีทเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบ้านอีเลี่ยน ต.หนองขอน
กว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26520) 26520 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานทาสีโรงเรียนบ้านแมด ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26521) 26521 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร งานปรับพืน้ และปูกระเบือ้ งเคลือบ กระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนบ้านคอนเลียบ ต .
เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26522) 26522 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี เหล็ก คอนกรีต และงานทาสีโรงเรียน
บ้านเสาเล้า ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
(26523) 26523 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ ประตูบานทึบ ประตูไม้ และปรับปรุงขอบข้างถนน คอนกรีตผสมเสร็จ
โรงเรียนบ้านเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26524) 26524 ปรับปรุงซ่อมแซมเทพืน้ ถนนคอนกรีตส้าเร็จโรงเรียนบ้านโนนหวาย ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
(26525) 26525 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/29 กระเบือ้ งปูพนื้ ,หน้าต่างบานเหล็ก,ประตู,สีน้าพลาสติกโรงเรียนบ่อ
น้อยประชาสรรค์ ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26526) 26526 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีรยน สปช.109/26 ฝ้ายิปซั่มบอร์ด คร่าวอลูมิเนียมทีบาร์โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน
ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26527) 26527 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานรื้อถอนโครงหลังคา, งานมุงหลังคา และกันสาด (เมทัลชีท)โรงเรียนบ้าน
จอมตาลโนนดู่โนนส้าราญ ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26528) 26528 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ พืน้ ไม้เนือ้ แข็ง และไม้ตงไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านดอนหวาย ต.กุดสระ อ.
เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26529) 26529 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองแวงฮี ต.หนองอ้อ อ.หนอง
วัวซอ จ.อุดรธานี
(26530) 26530 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน คอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านสังซาวังน้้าขาว ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ
จ.อุดรธานี
(26531) 26531 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปูกระเบือ้ งเคลือบ,หน้าต่างไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์
วิทยา) ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 1114

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(26532) 26532 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงานกลุ่มจอมศรี (เดิม) งานมุงหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ ,เทพืน้ ,หน้าต่างกระจก,ประตู
กระจก และงานทาสีโรงเรียนบ้านจอมศรี ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26533) 26533 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 (อาคาร 1) งานทาสี และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.
102/26(อาคาร 2) เหล็กดัดหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองคอนแสน ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26534) 26534 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
สปช.2/28 ปูพนื้ กระเบือ้ ง และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนหนองไฮวิทยา ต.
หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000

(26535) 26535 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26(อาคาร 1) งานทาสี และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.
102/26(อาคาร 2) เหล็กดัดหน้าต่างโรงเรียนบ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26536) 26536 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร เทพืน้ คอนกรีต และปูกระเบือ้ งเซรามิคโรงเรียนประชาสามัคคี ต .นาข่า อ.
เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26537) 26537 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ,ผนัง,วงกบอลูมิเนียม,กรอบบาน,กระจก,ประตู
โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26538) 26538 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานรื้อถอน,มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์,ครอบมุม,สีน้ามัน
ส้าหรับงานไม้,สีรองพืน้ ไม้กันเชื้อราโรงเรียนบ้านนาสะอาด ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
(26539) 26539 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล งานทาสี ,ผนัง,พืน้ ,เสา และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/26
งานสีน้าพลาสติกและสีน้ามัน,ประตูบานทึบไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี
จ.อุดรธานี

100,000

(26540) 26540 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านหว้าน ต.สร้าง
แป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26541) 26541 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและป้ายชื่อโรงเรียน เสารั้นคอนกรีต ,ลวดหนามเคลือบสังกะสี และกระเบือ้ งปูพนื้ เคลือบ
โรงเรียนบ้านดงหนองโพธิ์ ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26542) 26542 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีต ผนังคอนกรีตโรงเรียนเจ ซี บ้านอินทร์แปลง ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000

(26543) 26543 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์,ท่อเหล็ก,เหล็กตัวซี,ครอบ
มุม,ไม้เชิงชายเนือ้ แข็ง, คอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบ้านถิ่นสุขาวิทยา ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26544) 26544 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ก งานทาสี ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29(หลังที่ 1) งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29(
หลังที่ 2) งานทาสีโรงเรียนชุมชนโนนสูง ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000

(26545) 26545 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู เสาคอนกรีต ,ไม้เชิงชาย,เหล็กตัวซี,ปูน,ทราย,สีเคลือบ กันสนิม,ประตู, หน้าต่าง
โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
(26546) 26546 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29(อาคาร 2) ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
สปช.105/29(อาคาร 3) ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองอ้อ ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
(26547) 26547 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน งานเทพืน้ คอนกรีตส้าเร็จรูปอัดแรงโรงเรียนบ้านหัวบึง ต .บ้าน
ขาว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26548) 26548 ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อโรงเรียน งานติดหินแกรนิค , กระเบือ้ งหินแกรนิคป้ายโรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ต.โคก
สะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26549) 26549 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีอะลูซิงค์,ท่อเหล็ก,ผนังก่อคอนกรีตบล็อค
โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26550) 26550 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเล่ย์บอล คอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
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(26551) 26551 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ ประตูไม้เนือ้ แข็ง,หน้าต่างไม้เนือ้ แข็ง,มุง้ ลวดประตู หน้าต่าง,สีน้าพลาสติก
,กันสาดโรงเรียนบ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26552) 26552 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ เทพืน้ คอนกรีต ปูนทราย,ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่
ต.หนองนาค้า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26553) 26553 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ และงานทาสีโรงเรียนบ้านหม้อ ต.เตาไห
อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26554) 26554 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด ผนังก่อคอนกรีตบล็อค ฉาบปูนเรียบผนัง ,ประตู และฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดโรงเรียน
บ้านหนองตูม ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26555) 26555 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 202/26 ฝ้าเพดาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 ก่อ
ฉาบผนัง,ปูนคอนกรีตส้าเร็จ,อิฐบล็อค,ทราย,ปูนก่อฉาบโรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่้า ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี
จ.อุดรธานี

100,000

(26556) 26556 ปรับปรุงซ่อมแซมรองระบายน้้า ค.ส.ล. ฝาเหล็ก เหล็กเส้นแบบผิวเรียบ,เหล็กฉาบผิวเรียบ และสีกันสนิมรองพืน้
โรงเรียนบ้านโคกลาด ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26557) 26557 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ ครอบมุมเคลือบอะลูซิงค์ ไม้ยาง
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26558) 26558 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ (หลังที่ 1) งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ (หลังที่ 2) งาน
ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ (หลังที่ 3) งานทาสีโรงเรียนรัฐประชา 509 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ
จ.อุดรธานี

150,000

(26559) 26559 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์คร่าวทีบาร์,ประตูพร้อมวงกบและอุปกรณ์โรงเรียน
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26560) 26560 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน ถนน ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านโนนสวาง ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26561) 26561 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานทาสี และปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก ต.นาดี อ.
เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26562) 26562 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปูกระเบือ้ งเคลือบ และปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมถนน
คอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26563) 26563 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน เสารั้วคอนกรีตแบบตีนช้าง,ลวดหนามเคลือบสังกะสีโรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ต.
หนองนาค้า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26564) 26564 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 (หลังที่ 1) ปูกระเบือ้ งเซรามิคเคลือบสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน สปช.105/29(หลังที่ 2) ปูกระเบือ้ งเซรามิคเคลือบสีโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

100,000

(26565) 26565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ คร่าวไม้เนือ้ แข็ง,พืน้ ไม้เนือ้ แข็ง,ประตูบานทึบไม้เนือ้ แข็ง,หน้าต่าง,ไม้ฝาเฌอ
ล่า,แผงลวดตาข่าย ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ทาสีรั้วโรงเรียนผนังซีเมนต์ สีน้าอะคลีลิกโรงเรียนนิคม
สร้างตนเองเชียงพิณ 1 ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

100,000

(26566) 26566 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 ปูกระเบือ้ ง,ประตูโรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง ต.เชียงพิณ อ.
เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26567) 26567 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน อิฐบล็อค ฉาบเรียบผนังโรงเรียนบ้านนาเยีย ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000

(26568) 26568 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ถมดิน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี,ปูพนื้
กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองบ่อ ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26569) 26569 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถมดินลูกรัง ,บดอัดดินลูกรัง,คอนกรีตผสมเสร็จ,ตะแกรงเหล็ก
ส้าเร็จรูปโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
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จานวนเงิน

(26570) 26570 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม ลวดตาข่าย,อิฐบล็อค,ปูนซีเมนต์,ทราย,เหล็ก,หลังคา,ไม้ฝาเฌอร่า,ลวดโรงเรียนบ้าน
โก่ย ต.หนองนาค้า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26571) 26571 ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณโรงเรียน ถมดินโรงเรียนบ้านถ่อน ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26572) 26572 ปรับปรุงภูมิทศั น์ ลานคอนกรีตโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26573) 26573 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.017 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านห้วยวังโตน ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

100,000

(26574) 26574 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปูกระเบือ้ งเคลือบ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด และหน้าระเบียง
อาคารโรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26575) 26575 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน ก้าแพงตาข่ายเหล็ก และทาสีโรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) ต.หนอง
บัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26576) 26576 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานรื้อถอนหลังคา, มุงหลังคา, แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนบ้าน
โนนบุญมี ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26577) 26577 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 งานรื้อถอน, ฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว, ฝ้ายิปซั่มบอร์โรงเรียนบ้าน
ท่าหนาด ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26578) 26578 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบพิเศษ(ศาลาปฏิบตั ิธรรม) งานทาสี, ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.
เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26579) 26579 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ประตูบานไม้เนือ้ แข็ง, งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1
ซ ประตูบานไม้เนือ้ แข็ง, งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีรยน สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบมัน,
ประตูบานไม้เนือ้ แข็ง, งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.2/28 ประตูบานไม้เนือ้ แข็ง, งานทาสี
โรงเรียนบ้านหนองนาค้า ต.หนองนาค้า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000

(26580) 26580 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.105/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ, งานทาสีน้าพลาสติกโรงเรียน
บ้านหนองนาเจริญ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26581) 26581 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง ถมดิน ,คอนกรีต,เหล็กเส้น,เหล็กแป๊บ,ตะปู,ลวด,ผนังก่ออิฐบล็อก,ฉาบ
ปูนเรียบ,งานทาสีโรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26582) 26582 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี
จ.อุดรธานี
(26583) 26583 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.106/26 ปรับปรุงเวที หอประชุมกลาง งานทาสีและไม้แบบท้าโครง
ปรับปรุงซ่อมแซม เทคอนกรีตลานกิจกรรม ลานคอนกรีตโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.
อุดรธานี

100,000

(26584) 26584 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ถมดิน ,คาน,เสาคอนกรีต,เหล็กรีดลอน,ลวด,เชิงชายไม้สังเคราะห์,สีกัน
สนิม,คอนกรีตผสมเสร็จ, ครอบข้างและครอบสันโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000

(26585) 26585 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ รางน้้าสังกะสี,ท่อรับน้้าฝนสังกะสีโรงเรียนบ้านแม่นนท์ ต.หนองไผ่ อ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธานี
(26586) 26586 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 102 งานรื้อถอนเพดาน,แผ่นยิปซั่มบอร์ด,โครงคร่าว,งานทาสี,ไม้เชิงชายเฌอ
ร่า,ไม้มอบเฌอร่า,ปูกระเบือ้ งเคลือบ,สกรูโรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่ค้า ต.หนองนาค้า อ.เมืองอุดรธานี จ.
อุดรธานี

100,000

(26587) 26587 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง ต.นาพู่ อ.เพ็ญ
จ.อุดรธานี
(26588) 26588 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.2/28 งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองบัว ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
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(26589) 26589 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ,ปรับพืน้ ,วัสดุรองพืน้ ,เทคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองแก ต.หนองนาค้า
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26590) 26590 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีต ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ต.สร้างแป้น อ.
เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26591) 26591 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.105/26 ฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ, งานปูกระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26592) 26592 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ ,เหล็กวายเมตโรงเรียนบ้านนาพัง ต.เตาไห อ.เพ็ญ
จ.อุดรธานี
(26593) 26593 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน รั้วมาตรฐาน ฐานรากไม่ตอกเสาเข็มโรงเรียนบ้านเม่น ต.บ้านขาว อ.เมืองอุดรธานี
จ.อุดรธานี
(26594) 26594 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/26 ปูกระเบือ้ ง, สีน้ารองพืน้ งานโลหะกันสนิมโรงเรียนบ้านขาว ต.บ้าน
ขาว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26595) 26595 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 ลูกกรงบันได,กระเบือ้ งลอนคู่,ขอยึด,ฝ้ายิปซั่มบอร์,งานทาสี
โรงเรียนบ้านหินโงม ต.หินโงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
(26596) 26596 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านดอน
จันทร์โพนสวรรค์ ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26597) 26597 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม ต.บ้านตาด อ.
เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26598) 26598 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานรื้อถอน, มุงหลังคาเมทัลชีท ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1
ซ ประตูสวิง,หน้าต่าง,เหล็กดัดโรงเรียนบ้านหมากหญ้า ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
(26599) 26599 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านยางบึง ต.กุดสระ อ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธานี
(26600) 26600 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานรื้อถอน, ฝ้าเพดาน,งานทาสีโรงเรียนบ้านโคกล่าม ต.กุดหมากไฟ อ.
หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
(26601) 26601 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านดู่ ต.บ้านขาว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26602) 26602 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 งานผนัง ก่อคอนกรีต ,ฉานปูนเรียบผนัง,ลวดตาข่าย,ท่อเหล็กกลวง,
ประตูพวี ีซีบานเรียบ, ประตู,หน้าต่าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.202/26 ประตูเหล็กม้วนบานทึบ
โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000

(26603) 26603 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 งานรื้อถอน,ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดโรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนน
สร้างค้า ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26604) 26604 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ผนังคอนกรีตก่อซีเมนต์บล็อก,แผงลวดตาข่ายโครงคร่าวท่อ
เหล็กผิวด้า,ฝ้ายิปซั่มบอร์ดโรงเรียนบ้านไชยฟอง ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
(26605) 26605 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอเนกประสงค์ ท่อเหล็กกลวง,ตาข่าย,สีน้ามัน,บานพับ ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว งาน
ทาสีโรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา ต.นากว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26606) 26606 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 แผ่นเหล็กหลังคา,เหล็กแป๊บ,ลวด,สีกันสนิม,สีน้ามัน,น้้ามันสน,
ประตูไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านทอนดอนยาว ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26607) 26607 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนชุมชนหนองแสง ต.หนองอ้อ
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
(26608) 26608 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/26 งานรื้อถอน,ฝ้าเพดานกระเบือ้ งซีเมนต์ คร่าวไม้เนือ้ แข็งโรงเรียน
บ้านโคกศรีแก้ว ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
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(26609) 26609 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ,กระเบือ้ งคอนกรีตลอนคู่โรงเรียนบ้าน
หนองแซงสร้อย ต.น้้าพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
(26610) 26610 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม สปช.602/26 งานรื้อถอน,โครงเหล็ก,หลังคาเมทัลชีทพร้อมแผ่นกันความร้อน,กันสาด,ปู
พืน้ กระเบือ้ ง,ประตูพวี ีซ,ี งานทาสี,เทพืน้ ก่ออิฐโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000

(26611) 26611 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตมาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนบ้านหนองหลอด ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26612) 26612 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วลวดหนามมาตรฐาน สพฐ.โรงเรียนบ้านขมิน้ บ่อโคลน ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000
100,000

(26613) 26613 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบพิเศษ งานรื้อถอน,ฝ้าเพดานยิปซั่มโรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา ต.หิน
โงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
(26614) 26614 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปูกระเบือ้ งเคลือบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 202/26
ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26615) 26615 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม รั้ว งานทาสีโรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26616) 26616 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วเสริมเหล็ก และงานทาสีโรงเรียนบ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.
อุดรธานี
(26617) 26617 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ (จ้านวน 2 หลัง) ผนังไม้อัดซีเมนต์ คร่าวไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านหนองตะไก้
ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26618) 26618 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเล่ย์บอล ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ถมทรายปรับ
ระดับโรงเรียนมิตรภาพ 6 ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26619) 26619 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 โครงหลังคา, มุงหลังคาเหล็กเมลทัลชีท, หุน้ ฉนวนกันความร้อน
โรงเรียนบ้านโสกน้้าขาว ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26620) 26620 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานรื้อถอน, หลังคา,กระเบือ้ งลอนคู่ ปูนซีเมนต์ สีทาเหล็ก พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26621) 26621 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านโนนยาง ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26622) 26622 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.103/26 รางน้้าสังกะสี,ท่อรับน้้าฝนสังกะสี,ประตูบานทึบไม้เนือ้ แข็งโรงเรียน
บ้านนาดี ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26623) 26623 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน คอนกรีตมาตรฐาน โรงเรียนบ้านท่าเสียว ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
(26624) 26624 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ พิเศษ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม สปช.601/26 เทพืน้
,ปูกระเบือ้ ง,ประตู,หลังคาเหล็กเคลือบอลูซิงค์,เชิงชายไม้เฌอร่า,สีน้าอคิลิคโรงเรียนบ้านจ้าปาโนนสะอาด ต.
หนองนาค้า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000

(26625) 26625 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานโครงสร้างหลังคา,กระเบือ้ งลอนคู่ ครอบหลังคา กระเบือ้ งแผ่น
เรียบ ผนังก่อคอนกรีตบล็อก,ประตูกระจก,หน้าต่างกระจก,ช่องส่องแสงโรงเรียนบ้านโคกผักหอม ต.อูบมุง อ.
หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

150,000

(26626) 26626 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
โสตทัศนูปกรณ์ ประตูกระจกบานเลื่อน,งานผนังไม้อัดสัก คร่าวไม้เนือ้ แข็งสองด้าน บัวเชิงผนังไม้เนือ้ แข็ง
โรงเรียนบ้านสร้างแป้น ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

150,000

(26627) 26627 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน คอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบ้านศรีบญ
ุ เรือง ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

100,000

(26628) 26628 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.
อุดรธานี

150,000

300,000

150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 1119

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(26629) 26629 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนชุมชนบ้านเดื่อวิทยา ต.หมากแข้ง อ.
เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26630) 26630 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร งานรื้อถอน,หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์,โครงหลังคา,เหล็กซีลาย
,กระเบือ้ งปูพนื้ เคลือบ,ผนังอิฐบล็อก,ท่อพีวีซี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานรื้อถอน,มุงหลังคา
กระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

100,000

(26631) 26631 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 มุงหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ ครอบ เชิงชายไม้เนือ้ แข็ง , ฝ้าเพดาน
กระเบือ้ งแผ่นเรียบ บัวฝ้าเพดานไม้เนือ้ แข็ง,ประตูเหล็ก,ผนังกั้นห้อง กระเบือ้ งแผ่นเรียบ, รางน้้าโรงเรียนผ่านศึก
สงเคราะห์ ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000

(26632) 26632 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานรื้อถอน, แผ่นหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ สีน้ามันพลาสติก ไม้ปนั้ ลม
ปัน้ ทราย รางน้้าสังกะสีโรงเรียนบ้านดงใหญ่ ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26633) 26633 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 กันสาดโครงเหล็กมุงแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์โรงเรียนบ้าน
โคกก่องหนองแวงยาว ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
(26634) 26634 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. โรงเรียนบ้านหนองผง ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26635) 26635 ปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ ผิวถนน ปรับพืน้ ผิว ทรายหยาบรองพืน้ ไวร์เมช คอนกรีต ค2โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อน
น้อย ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26636) 26636 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน เสาปูน,ปูนซีเมนต์,อิฐบล็อก,ทราย,หิน,เหล็กเส้นโรงเรียนบ้านน้้าพ่น ต.น้้าพ่น อ.
หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
(26637) 26637 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน ตาข่ายเหล็กดัดรั้วคอนกรีต,สีกันสนิม,สีน้ามันโรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วง ต.นาบัว
อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26638) 26638 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองโสกดาว ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.
อุดรธานี
(26639) 26639 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับพืน้ ,ถม,หินคลุกอัดบดแน่น,เทคอนกรีต,เสริมเหล็กโรงเรียนโคก
โพธิ์วิทยา ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
(26640) 26640 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานทาสี,งานถมดินแปลงเกษตรโรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทอง ต.เชียงหวาง
อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26641) 26641 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26642) 26642 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ ปูกระเบือ้ งเคลือบ,หน้าต่างกระจกโรงเรียนบ้านหนองแวงเดิดเกษตร
สมบูรณ์ ต.น้้าพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
(26643) 26643 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ,ประตูบานทึบไม้เนือ้ แข็ง,หน้าต่างไม้,เหล็กเส้น
โรงเรียนบ้านเลา ต.น้้าพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
(26644) 26644 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.
อุดรธานี
(26645) 26645 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ,กระเบือ้ งลอนคู่,ครอบสันโค้งกระเบือ้ งลอนคู่
,ฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ,ฝ้ายิปซั่มบอร์ด คร่าวโลหะชุบสังกะสี,สีน้าอะครีลิคโรงเรียนบ้านอูบมุง ต.อูบ
มุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

150,000

(26646) 26646 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ผนังกระเบือ้ งซีเมนต์ ,คร่าวไม้เนือ้ แข็ง,สังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่,ประตูบานทึบไม้สัก
,พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ,ผนังบุกระเบือ้ งเคลือบ,สีน้าอะครีลิคโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม ต.บ้านจั่น อ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000

(26647) 26647 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ พิเศษ ผนังไม้ส้าเร็จรูป ไม้เนือ้ แข็ง,พืน้ ไม้เนือ้ แข็งเข้าลิ้นวางบนตงไม้เนือ้
แข็งโรงเรียนบ้านเชียงพัง ต.นากว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000

150,000

100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 1120

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(26648) 26648 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ (อาคาร 1) กันสาดโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ต.หมูม่น อ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธานี
(26649) 26649 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานทาสีน้ามันโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000

(26650) 26650 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร กระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนบ้านข้าวสาร ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26651) 26651 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์,สีน้ามันพลาสติก,ไม้เชิงชาย,รางน้้า
สังกะสีโรงเรียนบ้านดงยาง ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26652) 26652 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(รากฐานไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านพรานเหมือน ต.บ้าน
ขาว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26653) 26653 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูกระเบือ้ งเคลือบ,ทาสีน้าอะครีลิกโรงเรียนบ้านนาทาม ต.นากว้าง อ.
เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26654) 26654 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม สปช.601/26 โถปัสสาวะชาย,โถส้วมแบบนัง่ ราบ,ประตูพวี ีซ,ี ผนังคอนกรีต,ผนังกระเบือ้ ง
เคลือบโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26655) 26655 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.203/29 ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านนาพู่ ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.
อุดรธานี
(26656) 26656 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน เสาคอนกรีตแบบตีนช้าง,ผนังก่อคอนกรีตบล็อคโรงเรียนบ้านดงศรีส้าราญ ต.บ้าน
เหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26657) 26657 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.202/26 โครงหลังคา,แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี,กระเบือ้ งลอนคู่,แผ่นยิปซั่ม
บอร์ด,แปหลังคาส้าเร็จรูป,เชิงชายไม้เนือ้ แข็ง,ประตูเหล็กม้วนบานทึบ,สีอะครีลิคโรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน
ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

100,000
150,000

(26658) 26658 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วปูน งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วเหล็ก ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานทาสี
โรงเรียนบ้านนาคลอง ต.เชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26659) 26659 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด,กระเบือ้ งซีเมนต์แผ่นเรียบ คร่าวโลหะชุบสังกะสี
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26660) 26660 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 กระเบือ้ งเคลือบปูพนื้ ,ฝ้าเพดาน,สีน้ามันโรงเรียนบ้านดอน
บาก ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
(26661) 26661 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 งานทาสีโรงเรียน
บ้านแพงศรี ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26662) 26662 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด แบบพิเศษ/2552 เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก,ดินลูกรัง,เหล็กรางน้้า,เหล็กตัวซี,
แผ่นเหล็กรีดกระเบือ้ งลอนเคลือบอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านเตาไห ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26663) 26663 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานพืน้ ,เทคอนกรีตหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ต.บ้าน
เหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26664) 26664 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านดอนข่าค้าผักหนามประชา
สามัคคี ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26665) 26665 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร(แบบพิเศษ) อิฐบล็อค,ปูน,กระเบือ้ งเซรามิคปูพนื้ ,ตาข่ายกั้น,ผนังบุกระเบือ้ งเคลือบ ,
ลาน ค.ส.ล. กระเบือ้ งปูพนื้ โรงเรียนสุมเส้าวิทยา ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26666) 26666 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป .1 ซ พืน้ ปูกระเบือ้ ง
เคลือบโรงเรียนหนองส้าโรงวิทยา ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26667) 26667 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ เหล็ก,แปลส้าเร็จ,เมทัลชีท,ครอบสัน,เสา,ปูนส้าเร็จ,เหล็กตระแกรง
โรงเรียนบ้านดงเค็ง (น้าวัฒนาอุปถัมภ์) ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
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(26668) 26668 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.101/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน,ทาสีภายนอกโรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง ต.
เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26669) 26669 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบแบบพิเศษ(สร้างเอง) เหล็ก,ซีลาย,สีกันสนิม,ลวด ,ไม้เฌอร่า(เชิงชาย),สังกะสี
โรงเรียนบ้านศรีสว่าง ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26670) 26670 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง ต.สามพร้าว
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26671) 26671 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (รากฐานไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวาย
ดิน ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26672) 26672 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 เชิงชายไม้เนือ้ แข็ง,รางน้้าสังกะสี,ทีร่ ับน้้าฝน ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนแบบพิเศษ รางน้้าสังกะสี ,ทีร่ ับน้้าฝน,เชิงชายไม้เนือ้ แข็ง ปรับปรุงซ๋อมแซมห้องคหกรรม ปูพนื้
กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านอีหลุ่ง ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

100,000

(26673) 26673 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ ปูกระเบือ้ งเคลือบ,ฝ้ายิปซั่มบอร์ด เคร่าโลหะชุบสังกะสี,หน้าต่างอะลูมิเนียม
,งานทาสีอะครีลิค ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด ปูกระเบือ้ งเคลือบ,ฝ้ายิปซั่มบอร์ เคร่าโลหะชุบสังกะสี,งาน
ทาสีอะครีลิคโรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างค้า ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

150,000

(26674) 26674 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด หน้าต่างบานเลื่อน,งานทาสีโรงเรียนบ้านค้ากลิ้ง ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000

(26675) 26675 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน เทพืน้ ถนนคอนกรีต ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านดงอุดม ต.หนองบัว อ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธานี
(26676) 26676 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน รั้วอิฐบล็อคคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ ต.กุดหมากไฟ อ.หนอง
วัวซอ จ.อุดรธานี
(26677) 26677 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 กระเบือ้ งปูพนื้ ,ไม้ตูไม้เนือ้ แข็ง,สีน้ามันโรงเรียนบ้านนามัง่ ต.บ้านยวด
อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
(26678) 26678 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบพิเศษ(สร้างเอง) ไม้คร่าว,ประตูไม้อัด,งานทาสีโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ต.สร้าง
คอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
(26679) 26679 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานรื้อถอน,งานมุงหลังคา,ประตู,ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด,งานทาสี,กระเบือ้ ง
ลอนคู่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26680) 26680 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านยามกาโนนค้า ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.
อุดรธานี
(26681) 26681 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ ปรับพืน้ ทราย คอนกรีต ตะแกรงเหล็กไวท์เมท, ปูพนื้ กระเบือ้ งเซรามิค
โรงเรียนบ้านเลื่อม ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26682) 26682 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหน้าอาคารเรียน สปช.105/26 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)โรงเรียนบ้านโพนงาม
หนองตุ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26683) 26683 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ อาคารโรงอาหาร พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านนาน้้าชุ่ม ต .บ้านโคก
อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
(26684) 26684 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา) ถมดิน,ทรายหยาบ,คอนกรีต,งานตีเส้นสนาม
โรงเรียนบ้านเชียงดา ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
(26685) 26685 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(รากฐานไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านหนองตุ ต.หมากแข้ง อ.
เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26686) 26686 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานทาสีโรงเรียนบ้านนาแอง ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000

100,000
100,000
100,000
100,000

150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 1122

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(26687) 26687 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.101/26 งานผนัง อิฐบล็อค กระจกโครงอะลูมิเนียม,หน้าต่างโรงเรียนบ้าน
ตลิ่งชัน-สร้างแก้ว ต.หินโงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
(26688) 26688 ปรับปรุงซ่อมแซมเทคอนกรีตพืน้ ทีบ่ ริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน คอนกรีตผสมเสร็จ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคก
หนองแซง ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
(26689) 26689 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งานรื้อถอน ไม้ฝาเฌอร่า หน้าต่างไม้เนือ้ แข็งบานทึบ หน้าต่างไม้เนือ้ แข็ง ประตูบาน
ทึบไม้เนือ้ แข็ง,งานหลังคา สังกะสี,อิฐบล็อค ฉาบ,โถส้วมแบบนัง่ ราบ กระเบือ้ งปูพนื้ และผนังโรงเรียนบ้านนาส่อน
โพนทัน ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

150,000

(26690) 26690 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 งานมุงหลังคาและกันสาด ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.202
งานมุงหลังคาและกันสาด เมทัลชีทโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26691) 26691 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.โรงเรียนบ้านยางซอง ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.
อุดรธานี
(26692) 26692 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและทางเท้าในโรงเรียน งานทาสีรั้ว สีน้าอะครีลิค พืน้ ถนนหรือทางเท้าปูบล็อคโรงเรียนบ้าน
หนองกุง ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26693) 26693 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านใหม่ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26694) 26694 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบ 05/2522 งานมุงหลังคา,สังกะสี,หน้าต่างบานทึบไม้เนือ้ แข็ง,ประตูไม้เนือ้ แข็ง
,ฝ้าเพดาน ไม้เคร่า ฝาเฌอร่า,ฝาผนัง,งานทาสี,งานพืน้ เทคอนกรีต ตงไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านชาด ต.บ้านยวด อ.
สร้างคอม จ.อุดรธานี

150,000

(26695) 26695 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (รากฐานไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง ต.นาข่า อ.
เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26696) 26696 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (รากฐานไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านเก่าน้อย ต.หนองบัว อ.
เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26697) 26697 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ พิเศษ งานรื้อถอน,ประตู,หน้าต่าง,ไม้ฝาเฌอร่าโรงเรียนบ้านดอนกลอย
ดอนอุดม ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26698) 26698 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานมุงหลังคา,รางน้้าสังกะสี,หน้าต่างไม้เนือ้ แข็ง,ฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์,ไม้เคร่า
,ลูกกรงบันได,ไม้ฝาผนัง และงานทาสีโรงเรียนบ้านยวด ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
(26699) 26699 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งานฐานราก เสา ก่อฉาบ เหล็ก ปูนซีเมนต์ อิฐบล็อคโรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่
67 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26700) 26700 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ พืน้ ปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดหยาบ ตะแกรงเหล็กโรงเรียนบ้านโนนชาดว
รุบลวิทยา ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
(26701) 26701 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน รั้วมาตรฐานแบบลวดหนาม(โครงสร้างรองรับรั้วคอนกรีตบล็อกได้ )โรงเรียนบ้าน
หนองไผ่หนองหิน ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26702) 26702 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ ผนังปูน,งานทาสี,ฝาผนังไม้,หลังคาเหล็กอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านนาสีนวล ต.
โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26703) 26703 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานหลังคาแบบเมทัลชีทโรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล ต.กุดหมากไฟ อ.
หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
(26704) 26704 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนกึ่งถาวร(อาคารการงาน) เสาคอนกรีต,แปส้าเร็จ,เมทัลชีท,ไม้เฌอร่า,ก่ออิฐฉาบปูน,
ประตูม้วน,พืน้ คอนกรีต,กระเบือ้ งเคลือบปูพนื้ ,หน้าต่างไม้แดง,ทาสีน้าพลาสติกโรงเรียนบ้านดอนเดื่อ ต.บ้านโคก
อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

100,000

(26705) 26705 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ประตูบานทึบไม้เนือ้ แข็ง,พืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ,งานทาสีโรงเรียน
บ้านดงผักเทียม ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

100,000

100,000
150,000

150,000
100,000
100,000
150,000

100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 1123

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(26706) 26706 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด ถมดิน ,คอนกรีต,กระเบือ้ ง,หลังคาเหล็กโรงเรียนอนุบาลสร้างคอม ต.สร้างคอม อ.
สร้างคอม จ.อุดรธานี
(26707) 26707 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ท่อเหล็ก ,แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนบ้านโนนชัยศรี ต.อูบมุง อ.
หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
(26708) 26708 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ ประตูเหล็กม้วนบานทึบ,ปูกระเบือ้ งเคลือบห้องคหกรรม ปรับปรุงซ่อมแซม
สภาพแวดล้อม ประตูรั้วเหล็ก,ป้ายโรงเรียน,ปูกระเบือ้ งหน้าเสาธงโรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187 ต.บ้านเลื่อม
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

150,000

(26709) 26709 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานทาสีน้าอะครีลิกโรงเรียนบ้านดงปอ ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
(26710) 26710 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ ประตูไม้เนือ้ แข็ง,หน้าต่างไม้เนือ้ แข็ง,สีทาไม้โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน ต.
อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
(26711) 26711 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน ส้านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1โรงเรียนสพป.
อุดรธานี เขต 1 ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
(26712) 26712 ปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทศั น์โรงเรียน ผิวทางจราจร ค.ส.ล.,ทรายละเอียดโรงเรียนบ้านดงบัง ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ
จ.อุดรธานี
(26713) 26713 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26
เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาและทาสีโรงเรียนบ้านดงแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26714) 26714 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช105/29
เปลี่ยนประเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26715) 26715 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 104/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.หนอง
หญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
(26716) 26716 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องเรียนและระเบียงโรงเรียนบ้านเชียงแหว ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26717) 26717 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1.ซ เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านพันดอน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี
(26718) 26718 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 พืน้ ปูกระเบือ้ ง ท้าหลังคา และทาสีโรงเรียนอนุบาลประจักษ์
ศิลปาคม ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
(26719) 26719 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านปะโค ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

100,000
100,000

(26720) 26720 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านท่าลาด ต.ค้าโคกสูง อ.วังสาม
หมอ จ.อุดรธานี
(26721) 26721 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบุง่ หมากลาน ต.ปะโค อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี
(26722) 26722 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพยาบาล
-เปลี่ยนโครงหลังคา และเปลี่ยนหลังคาจากสังกะสีเป็นแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี
-งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ
-เปลี่ยนประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านนายูง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

100,000

(26723) 26723 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนค้าไฮพิทยาคม ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ
จ.อุดรธานี
(26724) 26724 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ติดฝ้ายิปซั่ม ผนังก่อคอนกรีต ทาสีผนังโรงเรียนบ้านกุดยาง ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.
อุดรธานี

150,000

100,000
100,000

300,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000

150,000
150,000

150,000

หน ้าที่ 1124

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(26725) 26725 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด เปลี่ยนหลังคาและทาสี อาคารเรียน ป1ซ ทาสีโรงเรียนบ้านท่าแร่ ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี
(26726) 26726 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ บานหน้าต่าง อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนผ้าเพดานโรงเรียนบ้าน
สามเหลี่ยม ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
(26727) 26727 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี หอประชุม ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนผาสุกประชานุกูล ต .ผาสุก
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
(26728) 26728 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนบ้านสะอาดนามูล ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์
ศิลปาคม จ.อุดรธานี
(26729) 26729 รั้วคอนกรีต มาตรฐาน 9 ก้อน ฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบ้านปอ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26730) 26730 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า (มังกรสามเสนอนุสรณ์)
ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26731) 26731 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักครูแบบพิเศษ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านกอก ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
(26732) 26732 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ ทาสีผนัง เปลี่ยนบานประตู บานพับ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนอง
กุง ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
(26733) 26733 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ซ เปลี่ยนบานประตู ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านผาทอง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.
อุดรธานี
(26734) 26734 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนเหล่าหมากจันทน์ค้าล่องประชานุกูล ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26735) 26735 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.602/26 หลังคา พืน้ ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ต.กุม
ภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26736) 26736 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม ต.พันดอน อ.กุม
ภวาปี จ.อุดรธานี
(26737) 26737 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ ผนังไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร ต.นานกชุม-บะยาว อ.
วังสามหมอ จ.อุดรธานี
(26738) 26738 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร-หอประชุม (กศ.),100/32
- ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบขนาด 12 X 12 นิว้
- ทาสีโรงอาหาร หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

100,000

(26739) 26739 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ ต.เสอเพลอ
อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26740) 26740 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

100,000

(26741) 26741 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26742) 26742 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านค้าดอกไม้ ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
(26743) 26743 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนรางน้้าสังกะสี ทาสีโรงเรียนบ้านนาม่วง ต.นาม่วง อ.
ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
(26744) 26744 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง ทาสี ,อาคารเรียนแบบ สปช.017ก
ทาสีโรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26745) 26745 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านหาดสถาพร ต .ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

100,000
100,000
100,000

(26746) 26746 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ ต .หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.
อุดรธานี
(26747) 26747 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซโรงเรียนบ้านโนนมะข่า ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

100,000

100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
100,000

100,000

150,000
100,000

100,000

หน ้าที่ 1125

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(26748) 26748 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนบ้านโนนส้าราญ ต.บุง่ แก้ว อ.โนนสะอาด จ.
อุดรธานี
(26749) 26749 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง , ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านนาแบก ต.เวียงค้า
อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26750) 26750 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม สปช.601/26 แผ่นเหล็กรีดลอน ทาสีโรงเรียนบ้านโคกศรีส้าราญวังหน้าผา ต.เสอเพลอ อ.
กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26751) 26751 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26752) 26752 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านค้าเต้าแก้วหินลาด ต.โคกกลาง อ.
โนนสะอาด จ.อุดรธานี
(26753) 26753 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านโนนจ้าปา ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26754) 26754 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนรางน้้าสังกะสี ปูพนื้ ประเบือ้ งโรงเรียนชุมชนทมป่าข่า ต.
ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
(26755) 26755 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกุดขนวน ต.บุง่ แก้ว อ.โนนสะอาด
จ.อุดรธานี
(26756) 26756 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนอนุบาลหนองแสง ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
(26757) 26757 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านเมืองพรึก ต.แชแล อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี
(26758) 26758 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1.ซ ทาสีโรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.
อุดรธานี
(26759) 26759 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศโรงเรียน คอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงค้า ต .เวียง
ค้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26760) 26760 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา งานคอนกรีต ทาสีน้ามัน โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ต.เวียงค้า อ.กุมภวาปี จ.
อุดรธานี
(26761) 26761 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 เปลี่ยนกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ต.หนองแสง อ.
หนองแสง จ.อุดรธานี
(26762) 26762 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองโก ต .บุง่ แก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

100,000

(26763) 26763 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านค้าโคกสูง ต.ค้าโคกสูง อ.
วังสามหมอ จ.อุดรธานี
(26764) 26764 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 201/26 แผงลวดตาข่ายโรงเรียนบ้านเดียม ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.
อุดรธานี
(26765) 26765 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ เปลี่ยนหลังคาสังกะสี ทาสีโรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า ต.โนนสะอาด อ.โนน
สะอาด จ.อุดรธานี
(26766) 26766 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร เปลี่ยนหลังคารีดลอน ครอบมุมโรงเรียนบ้านอุ่มจาน ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม
จ.อุดรธานี
(26767) 26767 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ หลังคาเหล็กเคลือบอะลูซิ่ง โรงเรียนบ้านท่าสี ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง
จ.อุดรธานี
(26768) 26768 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่ายม ต .แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

150,000

(26769) 26769 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านกระเบือ้ งโนนทิง ต.บุง่ แก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
(26770) 26770 รั้วคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนค้าค้อพิทยศึกษา ต.หัวนาค้า อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
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หน ้าที่ 1126

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(26771) 26771 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนบานประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนค้ากุงประชานุกูล ต.หัวนาค้า
อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
(26772) 26772 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
(26773) 26773 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีส้าราญ ต.โพธิ์ศรีส้าราญ อ.โนนสะอาด
จ.อุดรธานี
(26774) 26774 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอ้านวยการแบบพิเศษ เปลี่ยนแผ่นหลังคา ฝ้ายิปซั่มโรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ ต.หนอง
หญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
(26775) 26775 ปูกระเบือ้ งอาคารเรียน สปช.105/29
ปูกระเบือ้ งอาคารเรียนร่วม(เด็กพิเศษ)โรงเรียนบ้านดงกลาง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
(26776) 26776 รั้วคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนค้าเมยวิทยาคม ต.หัวนาค้า อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
(26777) 26777 รั้วคอนกรีตชนิดฐานไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบ้านค้าบอน ต.หัวนาค้า อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
(26778) 26778 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านหนองแสง ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
(26779) 26779 ติดฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด อาคาร สปช105/26 โรงเรียนบ้านค้าไผ่ ต.เวียงค้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26780) 26780 ปูกระเบือ้ งอาคารเรียน สปช105/29
ทาสีอาคารเรียน สปช105/29โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26781) 26781 ปูกระเบือ้ งอาคารเรียน สปช.104/26 และป.1ซโรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.
อุดรธานี
(26782) 26782 ซ่อมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านนาเหล่า ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
(26783) 26783 เปลี่ยนประตูเหล็กอาคารเรียน สปช.101/26 ใส่ฝาก่องหุม้ แผ่นประตู ทาสีอาคารโรงเรียนบ้านโนนอ้านวย ต.หัว
นาค้า อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
(26784) 26784 ปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารเรียนแบบสปช105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง ต.หนองหว้า อ.
กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26785) 26785 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบป1ซ เปลี่ยนฝา ประตู หน้าต่าง กระจกประตู วงกบโรงเรียนบ้านบะยาว ต.บุง่ แก้ว
อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
(26786) 26786 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสปช102/26 2 ห้องเรียน ฝ้าเพดาน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสี
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบสปช202/26 กระเบือ้ งหลังคา ทาสี ปูกระบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองบัว
ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

150,000

(26787) 26787 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ สร้างเอง ปูกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนโนนจ้าปาประชาสรรค์ ต .หนองกุง
ศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
(26788) 26788 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบสปช105/29 ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ ต.โคกกลาง
อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
(26789) 26789 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านหนองแวง ต.หนองหว้า อ.
กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26790) 26790 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1.ซ เปลี่ยนสังกะสี ทาสีโรงเรียนบ้านดงเรือง ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

100,000

(26791) 26791 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1.ซ เปลี่ยนประตูหน้าต่าง ทาสีผนังโรงเรียนบ้านแสงสว่าง ต.แสงสว่าง อ.
หนองแสง จ.อุดรธานี
(26792) 26792 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

150,000

(26793) 26793 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูกระเบือ้ งพืน้ ทาสีโรงเรียนบ้านผือ ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.
อุดรธานี
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150,000
100,000
100,000

150,000

หน ้าที่ 1127

หน่วย : บาท

รายการ
(26794) 26794 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ปูกระเบือ้ ง ผนังตาข่ายโรงเรียนบ้านโคกสง่า ต .โคกกลาง อ.โนนสะอาด
จ.อุดรธานี
(26795) 26795 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1.ฉ เปลี่ยนสังกะสี ประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์ ต.หนอง
กุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
(26796) 26796 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเมืองปัง ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม
จ.อุดรธานี
(26797) 26797 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ห้องสมุด ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านโนนสูง ต.กุมภวาปี-ศรีธาตุ อ.
ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
(26798) 26798 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.
อุดรธานี
(26799) 26799 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านนาแก ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.
อุดรธานี
(26800) 26800 เปลี่ยนรางน้้าสังกะสี อาคารเรียน สปช. 105/29โรงเรียนบ้านโคกล่าม ต.บุง่ แก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
(26801) 26801 ติดตั้งฝ้าเพดานยิบชั่มบอร์ด อาคารเรียนแบบ ป 1 ซ.โรงเรียนบ้านค้อน้อย ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
(26802)
(26803)
(26804)
(26805)
(26806)
(26807)
(26808)
(26809)
(26810)
(26811)
(26812)
(26813)
(26814)
(26815)

26802 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
26803 ก่อสร้างรั้ว รั้วคอนกรีตชนิดไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบ้านโคกเล้า ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
26804 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านโนนทองค้าเจริญ ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
26805 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อเนกประสงค์ ปุกระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านสมดี ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
26806 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านป่าไร่ ต.หนองนกเขียน อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
26807 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบป1ซ ทาสีปกู ระเบือ้ ง ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง ต.โนนสะอาด อ.
โนนสะอาด จ.อุดรธานี
26808 เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ฝ้าเพดาน บานหน้าต่าง อาคารเรียนแบบ สปช. 105/26โรงเรียนทับกุงประชานุกูล ต.
ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
26809 ปูกระเบือ้ ง ทาสี อาคารเรียนแบบ สปช.104/26โรงเรียนบ้านสี่แจ ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
26810 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช 1ซ เปลี่ยนสังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่ ทาสีน้าโรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย ต.เวียง อ.
กุมภวาปี จ.อุดรธานี
26811 รั้วคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.หัวนาค้า อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
26812 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี อาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนบ้านม่วงดง ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
26813 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ติดฝ้ายิบซั่ม เปลี่ยนประตู เปลี่ยนหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านไทยสมพร
ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
26814 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ทรงปัน้ หยา เปลี่ยนผนังไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี ต.พันดอน อ.
กุมภวาปี จ.อุดรธานี
26815 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ พืน้ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ต .เวียงค้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

(26816) 26816 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ต.หนองนกเขียน อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
(26817) 26817 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ ผนังไม้ส้าเร็จรูปคร่าวโลหะชุบสังกะสีด้านเดียวโรงเรียนอนุบาลโนน
สะอาด ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
(26818) 26818 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิ่ง ปูกระเบือ้ ง ทาสี อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านสีออสว่าง
ราษฎร์สามัคคี ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

จานวนเงิน
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รายการ

จานวนเงิน

(26819) 26819 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ และ อาคารเรียน สปช.101/26 ทาสีน้าอะคลีลิคโรงเรียนบ้านทับไฮ ต.
แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
(26820) 26820 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ พิเศษ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง ต.แชแล อ.กุม
ภวาปี จ.อุดรธานี
(26821) 26821 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ เปลี่ยนสังกะสี ทาสีโรงเรียนบ้านสามขา ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

100,000

(26822) 26822 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 เปลี่ยนหลังคา ทาสี ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง
ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
(26823) 26823 เปลี่ยนสังกะสี ไม้เชิงชาย อาคารหอประชุม เปลี่ยนหลังคาสังกะสี อาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านห้วยวังปลา ต.
ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
(26824) 26824 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26825) 26825 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีผนังโรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย ต.ปะโค อ.กุม
ภวาปี จ.อุดรธานี
(26826) 26826 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านค้าจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ
จ.อุดรธานี
(26827) 26827 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ.โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.
อุดรธานี
(26828) 26828 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูกระเบือ้ งพืน้ โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ต .ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.
อุดรธานี
(26829) 26829 เปลี่ยนเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีลอนใหญ่ ทาสี อาคารเรียนแบบ ป.1 ซโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน
ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26830) 26830 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ งลอนคู่ เปลี่ยนไม้เชิงชาย ท่อน้้าลง อาคารเรียนแบบ ป. 1 ซโรงเรียนบ้านหนองแสงแสง
แก้ว ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
(26831) 26831 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ เปลี่ยนประตู ปูพนื้ กระเบือ้ ง , อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้
กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านค้าน้อย ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
(26832) 26832 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 ต่อเติมหลังคากันสาด ก่ออิฐ ประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองท่มค้า
เจริญ ต.หัวนาค้า อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
(26833) 26833 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26834) 26834 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านค้ายาง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.
อุดรธานี
(26835) 26835 ปรับปรุงห้องปฏิบตั ิการคนตรี ปูพนื้ กระเบือ้ ง ปูกระเบือ้ งเคลือบฝาผนัง ทาสี เปลี่ยนประตูม้วนทึบ ฝ้ายิปซั่มบอร์ด
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
(26836) 26836 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26837) 26837 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26838) 26838 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ เปลี่ยนบานประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านดอนเงิน ต.แชแล อ.กุม
ภวาปี จ.อุดรธานี
(26839) 26839 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1.ซ 2หลัง เปลี่ยนสังกะสีหลังคา โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ
จ.อุดรธานี
(26840) 26840 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ อาคารเรียนแบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
(26841) 26841 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ และ อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้าน
ห้วยกองสี ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
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รายการ

จานวนเงิน

(26842) 26842 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1.ซ เปลี่ยนหลังคาสังกะสี ฝ้าเพดาน
หน่้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
(26843) 26843 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกงพาน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26844) 26844 ปรับปรุงซ่อมแซมทีจ่ อดรถจักรยานนักเรียน เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ ต.โพธิ์ศรีส้าราญ อ.
โนนสะอาด จ.อุดรธานี
(26845) 26845 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ทาสี อาคารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร ต.หัวนาค้า อ.ศรีธาตุ จ.
อุดรธานี
(26846) 26846 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกิ้ออุปถัมภ์) ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26847) 26847 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 12 ห้องเรียน ทาสีโรงเรียนบ้านทมนางาม ต.ทมนางาม อ.โนน
สะอาด จ.อุดรธานี
(26848) 26848 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร แผงลวดตาข่าย ,อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู ,ลาน
อเนกประสงค์โรงเรียนดงง่ามนางาม ต.ค้าโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
(26849) 26849 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ทาสีโรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ ต.วัง
สามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
(26850) 26850 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านป่าหวาย ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.
อุดรธานี
(26851) 26851 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงาน เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดสหราษฎร์หนองแกพัฒนา ต .ห้วย
สามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
(26852) 26852 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ เปลี่ยนสังกะสี ฝ้ายิปซั่มบอร์ดโรงเรียนบ้านนาเพ็ญ ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี
(26853) 26853 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 104/26 2หลัง ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ทาสีรั้ว โรงเรียนดานใหญ่พทิ ยา
คาร ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
(26854) 26854 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 103/26 ปูกระเบือ้ งพืน้ ทาสีโรงเรียนบ้านค้าเจริญ ต.พันดอน อ.กุม
ภวาปี จ.อุดรธานี
(26855) 26855 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ เปลี่ยนหลังคาสังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่ ไม้เนือ้ แข็งโรงเรียน*บ้านท่าลาด
สาขาแหลมทอง ต.ค้าโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
(26856) 26856 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยายกาศภายในโรงเรียน ทาสีโรงเรียนบ้านโคกศรี ต .สุขประเสริฐ อ.ศรีธาตุ จ.
อุดรธานี
(26857) 26857 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ต.ห้วย
สามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
(26858) 26858 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ เปลี่ยนสังกะสี ทาสีโรงเรียนบ้านโนนเขวา ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
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(26859) 26859 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ -หนองผึ้ง ต.พันดอน
อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26860) 26860 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านนกขะบา ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26861) 26861 ปรับปรุงสาภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน คอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง ต .เวียงค้า อ.
กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26862) 26862 ถนนคอนกรีตโรงเรียนชุมชนบ้านบุง่ แก้ว ต.บุง่ แก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
(26863) 26863 ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกค้า ต.โพธิ์ศรีส้าราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
(26864) 26864 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ซ เปลี่ยนประตู หน้าต่าง รางน่้า กระจกแผ่นฝ้าโรงเรียนบ้านตูม ต.ตูม
ใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
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รายการ

จานวนเงิน

(26865) 26865 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านดงน้อย ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.
อุดรธานี
(26866) 26866 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 104/26 เปลี่ยนสังกะสี ทาสีโรงเรียนบ้านหนองกวาง ต.สีออ อ.กุม
ภวาปี จ.อุดรธานี
(26867) 26867 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ซ เปลี่ยนรางน้้าสังกะสี ทาสีโรงเรียนบ้านหนองจาน ต.โนนสะอาด อ.โนน
สะอาด จ.อุดรธานี
(26868) 26868 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบสปช.รย.106/43 ผาผนังส้าเร็จรูปโรงเรียนบ้านหนองแดง ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.
อุดรธานี
(26869) 26869 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านโคกศรีหว้ ยยาง
ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
(26870) 26870 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 และอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ฝ้ากระเบือ้ งซีเมนต์
โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา ต.โพธิ์ศรีส้าราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
(26871) 26871 ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมห้องสมุด เสาคอนกรีต กระเบือ้ งลอนคู่ คอนกรีตบล็อกก่อผนัง คอนกรีตผสมส้าเร็จรูป
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
(26872) 26872 ก่อสร้างรั้วมาตรฐาน 9ก้อน(ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านสวนหม่อน ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
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(26873) 26873 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ ต .หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.
อุดรธานี
(26874) 26874 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบสปช.101/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ไม่เชิงชาย กระจกสีชา ทาสีโรงเรียนบ้าน
โนนสวาง ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
(26875) 26875 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ312 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาเชิงชาย ท่อน้้าลงโรงเรียนบ้านสวน
มอนค้า ต.เวียงค้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26876) 26876 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1.ซ กระเบือ้ งหลังคา เชิงชายโรงเรียนบ้านโคกน้อย ต.จ้าปี อ.ศรีธาตุ จ.
อุดรธานี
(26877) 26877 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบสปช.105/29 กระเบือ้ งหลังคา ไม้เชิงชายโรงเรียนบ้านดูนเลา ต.จ้าปี อ.ศรีธาตุ จ.
อุดรธานี
(26878) 26878 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1.ซ ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบสปช.ทาสี ต่อเติมหลังคากันสาด
โรงเรียนบ้านโคกก่อง ต.หนองนกเขียน อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
(26879) 26879 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านค้าม่วง ต.หนองนกเขียน อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
(26880) 26880 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบสปช. ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์กีฬา ทาสีโรงเรียนชุมชนจ้าปี ต.จ้าปี อ.ศรี
ธาตุ จ.อุดรธานี
(26881) 26881 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1.ซ เปลี่ยนฝาผนังไม้โรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อย ต.บะยาว อ.วังสามหมอ
จ.อุดรธานี
(26882) 26882 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบสปช.105/26 ปูกระเบือ้ ง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 202/26 ทาสี
โรงเรียนค้าบอนประชาสรรค์ ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
(26883) 26883 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1.ซ เปลี่ยนผนังไม้โรงเรียนบ้านหัวฝาย ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.
อุดรธานี
(26884) 26884 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบสปช.105/26 ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.
อุดรธานี
(26885) 26885 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1.ซ เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้้าย้อย ต.แชแล อ.
กุมภวาปี จ.อุดรธานี
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(26886) 26886 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบสปช.105/29 2หลัง ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู ปรับปรุซ่อมแซมส้วมสปช601/26
ทาสีโรงเรียนบ้านวาปี ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26887) 26887 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
(26888) 26888 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านเชียงกรม ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
(26889) 26889 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1.ซ เปลี่ยนสังกะสี ฝ้ากเพดาน หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านโปร่ง ต.บ้านโปร่ง
อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
(26890) 26890 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคา ไม้เชิงชายโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย ต.จ้าปี อ.ศรีธาตุ จ.
อุดรธานี
(26891) 26891 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1.ซ เปลี่ยน สังกะสี ทาสีโรงเรียนบ้านเซียบ ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.
อุดรธานี
(26892) 26892 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1.ซ ทาสี ปูกระเบือ้ ง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ทาสี ฉาบปูนรั้วโรงเรียนบ้านโนนหยาดน้้าเกลี้ยง ต.โนนสะอาด อ.โนน
สะอาด จ.อุดรธานี

150,000

(26893) 26893 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร หลังคา โครงหลังคาโรงเรียนบ้านน้้าเทีย่ งลานเตหนองเม็ก ต .อุ่มจาน อ.
ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
(26894) 26894 ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร ฝ้าเพดาน ห้องส้วมปูกระเบือ้ งเปลี่ยนโถเปลี่ยนหลังคา ถมดินลูกรังสนามโรงเรียนบ้าน
โนนแสวง ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
(26895) 26895 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
(26896) 26896 เปลี่ยนสังกะสีหลังคาโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
(26897) 26897 ปรับปรุงซ่อมแซม ป.1 ซโรงเรียนบ้านโนนสิมมา ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26898) 26898 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1.ซ ปูกระเบือ้ ง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคา
โรงเรียนบ้านโพนทอง ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
(26899) 26899 ซ่อมอาคาร ป. 1ซ 3 ห้องเรียนโรงเรียนบ้านโนนเชียงค้้า ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
(26900) 26900 ปรับปรุงห้องส้วม ปูกระเบือ้ งเซรามิกผิว ทาสี,โถส้วมโรงเรียนบ้านวังทอง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
(26901) 26901 ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็มโรงเรียนบ้านท่าสัง ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26902) 26902 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูกระเบือ้ งเปลี่ยนโครงหลังคา เทพืน้ ดินพืน้ โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง ต .ห้วย
เกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26903) 26903 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1 ซ
ฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 11มม.
ไม้เชิงชาย,กระจกแผ่นใส หนา 10 มม.
หน้าต่างบานเลื่อน,ประตูโรงเรียนหาญใจพิทยาคม ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

100,000

(26904) 26904 ปรับปรุงอาคารเรียน ป. 1 ซ
ทาสีภายในสีน้าอุะคริลิค 100% ,ค่าครุภณ
ั ฑ์โรงเรียนบ้านกุดจิก ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26905) 26905 สร้างรั้วคอนกรีตแบบโปร่ง ฐานรากไม่ตอกเสาเข็มโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.
อุดรธานี
(26906) 26906 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต (ค.ส.ล.) กว้าง 5 เมตรโรงเรียนบ้านหนองกุงปาว ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
(26907) 26907 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านโนนสา ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
(26908) 26908 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม
- เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
(26909) 26909 ปรับปรุงซ่อมแซมป1ซ ท้าโครงหลังคากันสาด โรงเรียนบ้านหนองหว้า ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26910) 26910 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบป1.ซ ทาสีโรงเรียนบ้านหนองหว้า ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
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(26911) 26911 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้าง ปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนม่วง ต.จ้าปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
(26912) 26912 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านนาฝาย ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
(26913) 26913 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ผนังก่ออิฐ หน้าต่างประตู โรงเรียนสพป.อุดรธานี เขต 2 ต.ถนนอุ่มจาน
อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(26914) 26914 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ เปลี่ยนหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์ )
ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26915) 26915 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านสะแบง ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26916) 26916 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 แผงบังแดดแผ่นเหล็กอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) ต.
หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26917) 26917 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 และอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ ต.
สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26918) 26918 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านดงวังพัง ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26919) 26919 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ เปลี่ยนบานประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านดงโพนยอ ต.หนองหาน อ.
หนองหาน จ.อุดรธานี
(26920) 26920 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา /และทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองงิ้ว ต.หนองหาน
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26921) 26921 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 203/26 เปลี่ยนหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านม่วงประชาบ้ารุง
ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26922) 26922 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ เปลี่ยนหลังคาอะลูซิงค์ รางน้้าฝนโรงเรียนบ้านวังฮาง ต.สร้อยพร้าว อ.
หนองหาน จ.อุดรธานี
(26923) 26923 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดและห้องพิเศษ ก่อผนังอิฐบล็อค ติดบานประตูอลูมิเนียม หน้าต่างานเลื่อน หน้าต่าง
เหล็กดัดโรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26924) 26924 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน และรั้วโรงเรียนบ้านโสกหมู ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
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(26925) 26925 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนนางค้า ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26926) 26926 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหงษาวดี ต .สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

100,000
100,000

(26927) 26927 ปรับปรุงซ่อมอาคารเอกนประสงค์ เปลี่ยนหลีงคากระเบือ้ ง ประตู รางน้้าฝนโรงเรียนบ้านโคกมุน่ เหล่าสวรรค์ ต.
สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26928) 26928 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนประตู ทาสี/ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ มุง
หลังคากระเบือ้ ง วงกลอลูมิเนียม กระจกใสโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26929) 26929 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ มุงหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านเชียงงาม ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.
อุดรธานี
(26930) 26930 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาเยีย ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26931) 26931 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ต.เทศบาล 1 อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26932) 26932 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านป่าก้าว ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26933) 26933 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโรงเรียนโรงเรียนบ้านกะพี้ ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26934) 26934 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตล้อมรอบโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน
จ.อุดรธานี
(26935) 26935 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง ต.สะแบง
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
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(26936) 26936 ปรับปรุงซ่มแซมอาคารเรียน ป.1 ซ มุงหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
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(26937) 26937 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 มุงหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล ต.ผักตบ อ.
หนองหาน จ.อุดรธานี
(26938) 26938 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ และ สปช.105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกทุง่ ยั้ง ต.โพนงาม อ.
หนองหาน จ.อุดรธานี
(26939) 26939 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน มุงหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านนาฮัง ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26940) 26940 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด เปลี่ยนฝ้าเพดาน และปรับปรุงรั้วคอนกรีตล้อมรอบโรงเรียนโรงเรียนบ้านศาลา
ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26941) 26941 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 และอาคารอเนกประสงค์ สปช.203-2530 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียน
บ้านโพนงาม ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26942) 26942 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนางิ้ว ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.
อุดรธานี
(26943) 26943 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.103/26 และอาคารเรียน ป.1ซ เปลี่ยนบานประตู ปูพนื้ กระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน
โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26944) 26944 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ เปลี่ยนฝาผนัง ฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านบ่อค้า ต.ดอน
หายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26945) 26945 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ เปลี่ยนฝาผนัง/โรงอาหาร ก่อผนังอิฐบล็อค ติดลวดต่าข่าย ทาสีโรงเรียน
บ้านหนองกอบง ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26946) 26946 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร (แบบสร้างเองปี พ.ศ.2537) เปลี่ยนเสาคอรกรีต โครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาอะลู
ซิงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26947) 26947 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.
อุดรธานี
(26948) 26948 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 เปลี่ยนโครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาอะลูซิงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียน
บ้านหนองกล้า ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26949) 26949 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร เปลี่ยนเสาซีเมนค์ โคงหลังคาเหล็กโรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี ต .
โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26950) 26950 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนกระลอนคู่ เทพืน้ ตอนกรีต ก่อผนังอิฐบล็อก ติดโคมไฟโรงเรียน
บ้านดงค้า ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26951) 26951 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 32 (กรมสามัญ) ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสะคาม ต.โพนงาม อ.
หนองหาน จ.อุดรธานี
(26952) 26952 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน/ห้องพิเศษ โรงเรียนบ้านค้าอ้อ ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26953) 26953 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม มุงหลังคากระเบือ้ ง ปูพนื้ กระเบือ้ ง กระเบือ้ งผนัง โถส้วม ประตู ทาสีโรงเรียนบ้านยา ต .
บ้านยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26954) 26954 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนโครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาอะลูซิงค์ เทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้าน
ต้ายสวรรค์ดงหว้าน ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26955) 26955 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ /และห้องอนุบาล เปลี่ยนประตู หน้าต่างอะลูมิเนียม และผนังกระจกโครง
อะลูมิเนียมโรงเรียนบ้านหนองนกทา ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26956) 26956 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองผือ ต.บ้านยา อ.หนองหาน จ.
อุดรธานี
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(26957) 26957 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน มุงหลังคาอะลูซิงค์ เปลี่ยนหน้าต่าง รางน้้าฝนโรงเรียนบ้านปูลู ต.บ้านเชียง อ.
หนองหาน จ.อุดรธานี
(26958) 26958 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ เปลี่ยนหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) ต.บ้านเชียง อ.
หนองหาน จ.อุดรธานี
(26959) 26959 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร/โรงฝึกงาน/ห้องสมุด เปลี่ยนมุงหลังคาอะลูซิงค์ ก่อผนังอิฐบล็อก เปลี่ยนประตู
โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26960) 26960 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วลวดหนามโรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26961) 26961 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนค้าผักกูด ต .หนองเม็ก อ.หนอง
หาน จ.อุดรธานี
(26962) 26962 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนมุงหลังคาอะลูซิงค์ ฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก
ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26963) 26963 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนมุงหลังคาอะลูซิงค์ โครงหลังคาเหล็กโรงเรียนบ้านดง
บังหนองเขื่อน ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26964) 26964 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด / อาคารเนกประสงค์ เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองตา
ใกล้ ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26965) 26965 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน จ.
อุดรธานี
(26966) 26966 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ก่อผนังอิฐบล็อค ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ต.หนองสระปลา อ.หนอง
หาน จ.อุดรธานี
(26967) 26967 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ฝาผนังโรงเรียนธาตุดอนตูม ต.บ้านยา อ.หนองหาน
จ.อุดรธานี
(26968) 26968 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 เปลี่ยนมุงหลังคาอะลูศิงค์ ทาสีโรงเรียนบ้านหันน้อย ต.
บ้านยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26969) 26969 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีโรงเรียนบ้านดงเย็น ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26970) 26970 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 อาคารอนุบาล และอาคารโรงอาหาร ทาสีโรงเรียนบ้านเพ็กค้า
บากหายโศก ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26971) 26971 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองสะหนาย ต.หนองหาน-กุมภวาปี
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26972) 26972 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม ต .พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26973) 26973 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเรืองชัย ต.พังงู อ.หนองหาน จ.
อุดรธานี
(26974) 26974 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบองค์การปี 2525/ ส้วมแบบองค์การปี 2527/ และส้วม สปช.601/26 เปลี่ยนหลังคา
อะลูซิงค์ ประตู โถส้วม ติดตั้งก็อกน้้า ทาสี และเปลี่ยนท่อพักส้วมโรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ ต.หนองไผ่ อ.
หนองหาน จ.อุดรธานี
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(26975) 26975 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ ง ติดลวดต่าข่าย ประตู / ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม เทพืน้ ขัดหยาบ
โรงเรียนบ้านนาดี ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26976) 26976 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ก่อผนังอิฐบล็อก ติดประตู หน้าต่าง ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ต .
หนองไผ่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26977) 26977 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน มุงหลังคาอะลูซิงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านพังซ่อน ต.พังงู อ.หนองหาน จ.
อุดรธานี
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(26978) 26978 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 ทาสี/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด เปลี่ยนฝ้าเพดาน/และ
ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วลวดหนามโรงเรียนบ้านม่วง ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26979) 26979 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนโครงหลังคาเหล็ก และมุงหลังคาอะลูซงิค์โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา ต.
พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26980) 26980 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนมุงหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านหนองไผ่พทิ ยาคม ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน
จ.อุดรธานี
(26981) 26981 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านพังงู ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26982) 26982 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน และปรับปรุงป้ายโรงเรียนโรงเรียนบ้านขาวัว ต.
พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(26983) 26983 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว ต .พังงู อ.หนองหาน จ.
อุดรธานี
(26984) 26984 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน มุงหลังคาอะลูซิงค์ /ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ติด
ลวดต่าข่าย ประตูโรงเรียนบ้านหนองไฮโนนส้าราญ ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(26985) 26985 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน /โรงอาหาร เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านนาโฮง ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.
อุดรธานี
(26986) 26986 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านปอพาน ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง
จ.อุดรธานี
(26987) 26987 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตล้อมรอบโรงเรียนโรงเรียนบ้านปากดง ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(26988) 26988 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนมุงหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ต.บ้านดุง อ.
บ้านดุง จ.อุดรธานี
(26989) 26989 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน รางน้้าฝน ทาสีโรงเรียนบ้านนาจาน ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.
อุดรธานี
(26990) 26990 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ก่อผนังอิฐบล็อค ติดประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา ต.โพนสูง อ.บ้านดุง
จ.อุดรธานี
(26991) 26991 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคาอะลูซิงค์ ทาสีโรงเรียนศรีขวัญเมือง ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง
จ.อุดรธานี
(26992) 26992 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.
อุดรธานี
(26993) 26993 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ ต .บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

100,000

(26994) 26994 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม เปลี่ยนเสา คสล. โครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาอะลูซิงค์ เทพืน้ คสล.โรงเรียน
บ้านนาค้าพรสันติ ต.นาค้า อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(26995) 26995 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 /และอาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนอง
ลาด ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(26996) 26996 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร เทพืน้ คสล.โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(26997) 26997 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล (แบบสร้างเอง) เปลี่ยนมุงหลังคาอะลูซิงค์ โครงหลังคาเหล็กโรงเรียนบ้าน
วังคางฮูง ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(26998) 26998 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ /และห้องสมุด เปลี่ยนประตูอะลูมิเนียม สายไฟ หลอดไฟ ปลัก๊ไฟ และทาสี
โรงเรียนบ้านค้าบอนโนนสมโภชน์ ต.นาค้า อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
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(26999) 26999 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การ เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา รางน้้าฝน/ ปรับปรุงซ่อมแซม
ส้วม เปลี่ยนมุงหลังคาอะลูซิงค์ บานประตู โถส้วมโรงเรียนบ้านถ่อนนาลับ ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

100,000

(27000) 27000 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด เปลี่ยนหลังคาอะลูซิงค์ ประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านโพธิ์ทา่ เมือง ต.ถ่อน
นาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27001) 27001 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู เปลี่ยนหลังคาอะลูซิงค์ โครงหลังคาเหล็ก ก่อผนังอิฐบล็อก ประตู และเปลี่ยนโถ
ส้วมโรงเรียนบ้านนาไหม ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27002) 27002 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม เปลี่ยนหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก ต.นาค้า อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

100,000

(27003) 27003 ปรับปรุงซ่อมแซมเทพืน้ คสล.บริเวณอบรมลานธรรมโรงเรียนบ้านน้้าผึ้งประชาสรรค์ ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.
อุดรธานี
(27004) 27004 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านนาดี ต.นาค้า อ.บ้านดุง
จ.อุดรธานี
(27005) 27005 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 และอาคารเรียนแบบสร้างเอง ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาค้าวัง
ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27006) 27006 ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ ต.นาค้า อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27007) 27007 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ก่อผนังอิฐบล็อก ตอดลวดตาข่าย ประตู ทาสีโรงเรียนบ้านเมืองนาซ้า ต.-นาไหม อ.
บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27008) 27008 ปรับปรุงถมดินลูกรัง และทาสีรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านทุง่ ใหญ่โพธิ์ชัย ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27009) 27009 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม เปลี่ยนสังกะสีมุงหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหัวดงยาง ต .นาค้า อ.
บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27010) 27010 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสี / ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดงวัฒนา ต.
นาค้า อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27011) 27011 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตล้อมรอบโรงเรียนโรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27012) 27012 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านตูม ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27013) 27013 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนปฐมวัย และสนามเด็กเล่น ติดตั้งแผงบังแดด ปูพนื้ กระเบือ้ ง ก่อผนังอิฐบล็อกโรงเรียน
บ้านดงแสนสุข ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27014) 27014 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านวังทอง ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

100,000

(27015) 27015 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด เปลี่ยนเสาเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาอะลูซิงค์ เสา คสล. ติดลวดตา
ข่าย ก่อผนังอิฐบล็อกโรงเรียนบ้านดงหวาย ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27016) 27016 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน หน้าต่าง หลอดไฟโรงเรียนบ้านป่าเป้า ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.
อุดรธานี
(27017) 27017 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเหล่าหลวง ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.
อุดรธานี
(27018) 27018 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเมืองไพร ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27019) 27019 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพสมบูรณ์ ต.บ้านจันทน์
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27020) 27020 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนดงเย็น ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27021) 27021 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 เปลี่ยนหลังคาอะลูซิงค์/ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว คสล.ล้อมรอบโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดงยาง ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
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(27022) 27022 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ประตูอลูมิเนียม รางน้้าฝน เทพืน้ คสล.ทางเท้าโรงเรียนบ้าน
หนองกาโนนสิมมา ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27023) 27023 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27024) 27024 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร เปลี่ยนหลังคาอะลูซิงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์ ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง
จ.อุดรธานี
(27025) 27025 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1ซ เปลี่ยนมุงหลังคาอะลูซิงค์ ทาสีโรงเรียนบ้านทรายมูล ต.บ้านจันทน์ อ.บ้าน
ดุง จ.อุดรธานี
(27026) 27026 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านจันทน์ ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.
อุดรธานี
(27027) 27027 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านม่วง ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27028) 27028 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองสว่าง ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27029) 27029 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพ้นกระเบื
้
อ้ งโรงเรียนบ้านก้าแมดค้าเจริญ ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.
อุดรธานี
(27030) 27030 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนหอม ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27031) 27031 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนมุงหลังคาอะลูซิงค์ โครงหลังคาเหล็กโรงเรียนบ้านชัย ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง
จ.อุดรธานี
(27032) 27032 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 202/26 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านสมวิไล ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.
อุดรธานี
(27033) 27033 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ เปลี่ยนหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.
อุดรธานี
(27034) 27034 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 เปลี่ยนมุงหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านโคกค้าไหล ต.อ้อมกอ อ.
บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27035) 27035 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา ฝ้าเพดาน ประตู ทาสีโรงเรียนบ้านโนน
สมบูรณ์ ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27036) 27036 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล เสา คสล. มุงหลังคาอะลูซิงค์ ก่อผนังอิฐบล็อก ติดลวดตาข่ายโรงเรียน
บ้านงิ้วมีชัย ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27037) 27037 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ทาสีโรงเรียนบ้านกล้วย ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27038) 27038 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนมุงหลังคาอะลูซิงค์ โครงหลังคาเหล็กโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนน
สมบัติ ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27039) 27039 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนค้าภูเงินโนนผักหวานวิทยา ต.บ้านตาด อ.
บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27040) 27040 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตล้อมรอบโรงเรียนโรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
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(27041) 27041 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนไม้ปพู นื้ ฝาผนัง ประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านโคกกลาง ต .บ้านตาด อ.บ้าน
ดุง จ.อุดรธานี
(27042) 27042 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนเสาเหล็ก มุงหลังคาอะลูซิงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ
ทาสีโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27043) 27043 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ท่อเสาเหล็ก มุงหลังคาอะลูซิงค์ โรงเรียนบ้านหนองแซง ต.ไชยวาน
อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
(27044) 27044 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ เปลี่ยนไม้ปพู นื้ ประตู หน้าต่างโรงเรียนอนุบาลไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชย
วาน จ.อุดรธานี
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รายการ

จานวนเงิน

(27045) 27045 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตล้อมรอบโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองอิอู ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
(27046) 27046 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 เปลี่ยนมุงหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านดงพัฒนา ต.ค้าเลาะ อ.ไชย
วาน จ.อุดรธานี
(27047) 27047 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนร่มเกล้า 2 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
(27048) 27048 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 เปลี่ยนรางน้้าฝน/ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยน
มุงหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านค้ายาง ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
(27049) 27049 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตล้อมรอบโรงเรียนโรงเรียนบ้านหัวหนองยาง ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
(27050) 27050 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.101/26 และ สปช. 105/29 ทาสี/และปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีโรงเรียนหนอง
แวงวิทยา ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
(27051) 27051 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 มุงหลังคากระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต.โพนสูง อ.ไชยวาน
จ.อุดรธานี
(27052) 27052 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เสา คสล. เสาท่อเหล็กกลม โครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบ้าน
ค้าม่วง ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
(27053) 27053 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวงตาด ต.ค้าเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
(27054) 27054 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ่าเพดาน ทาสีโรงเรียนสยามกลการ 3 ต.ค้าเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
(27055) 27055 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตล้อมรอบโรงเรียนโรงเรียนบ้านค้าบอน ต.ค้าเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
(27056) 27056 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ เปลี่ยนหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนชุมชนสะงวย ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.
อุดรธานี
(27057) 27057 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคาอะลูซิงค์ รางน้้าฝนโรงเรียนบ้านป่าก้าว ต.โพนสูง อ.
ไชยวาน จ.อุดรธานี
(27058) 27058 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา ฝ้าเพดาน โคมไฟ สายไฟ สวิทซ์ เต้ารับโรงเรียน
บ้านหนองหลัก ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
(27059) 27059 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาล ปูพนื้ กระเบือ้ ง ประตูโรงเรียนบ้านวังชมภู ต .ค้าเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
(27060) 27060 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ซ/และอาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียน
บ้านโพนสูงโนนสวรรค์ ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
(27061) 27061 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด เปลี่ยนมุงหลังคา
อะลูซิงค์/ และปรับปรุงสนามกีฬา เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนเพียปูห่ นองเรือ ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
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(27062) 27062 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงฝึกงาน เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา สายไฟโรงเรียนบ้านค้าน้้าทิพย์ ต.ค้าเลาะ อ.
ไชยวาน จ.อุดรธานี
(27063) 27063 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตล้อมรอบโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์ ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
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(27064) 27064 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ ง มุงหลังคาอะลูซิงค์ /ปรับปรุงห้องน้้า ปรับปรุง
ห้องส้วมโรงเรียนบ้านไพจาน ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
(27065) 27065 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.101/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ ต.คอนสาย
อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
(27066) 27066 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านค้อน้อย ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.
อุดรธานี
(27067) 27067 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ปูพนื้ กระเบือ้ ง/ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม เปลี่ยน
ประตูโรงเรียนบ้านวังแข้ ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
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หน่วย : บาท

รายการ
(27068) 27068 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 เทพืน้ คอนกรีต ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านซ้าป่ารัง ต.บ้านจีต อ.กู่
แก้ว จ.อุดรธานี
(27069) 27069 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ปูพนื้ กระเบือ้ ง/ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม
เปลี่ยนประตู ปูพนื้ กระเบือ้ ง โถส้วมโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
(27070) 27070 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม เปลี่ยนมุงหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านหนองช้างคาว ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.
อุดรธานี
(27071) 27071 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 เปลี่ยนมุงหลังคาอะลูซิงค์ ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านซ้าป่าหัน
ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
(27072) 27072 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน โคมไฟโรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย ต.คอน
สาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
(27073) 27073 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว ต.บ้านจีต อ.กู่
แก้ว จ.อุดรธานี
(27074) 27074 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 เปลี่ยนมุงหลังอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว
จ.อุดรธานี
(27075) 27075 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดาน เทพืน้ คอนกรีต ติดกระจกโรงเรียนบ้านหัวหนอง ต.โนนทอง
อินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
(27076) 27076 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนบ้านนาชุมแสง ต.นาชุมแสง อ.
ทุง่ ฝน จ.อุดรธานี
(27077) 27077 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ประตู รางน้้าฝนโรงเรียนชุมชนกุดค้า ต.ทุง่ ฝน อ.
ทุง่ ฝน จ.อุดรธานี
(27078) 27078 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตล้อมรอบโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ต.ทุง่ ฝน อ.ทุง่ ฝน จ.อุดรธานี
(27079) 27079 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านค้าเจริญ ต.ทุง่ ใหญ่ อ.ทุง่ ฝน จ.
อุดรธานี
(27080) 27080 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนมุงหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนชุมชนค้าตานาหนองกุง ต.ทุง่ ใหญ่ อ.
ทุง่ ฝน จ.อุดรธานี
(27081) 27081 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต.นาชุมแสง อ.ทุง่ ฝน จ.
อุดรธานี
(27082) 27082 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาค้าสีลา ต.นาชุมแสง อ.ทุง่ ฝน จ.
อุดรธานี
(27083) 27083 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ก. เปลี่ยนมุงหลังคาอะลูซิงค์ บานประตูโรงเรียนบ้านท่าช่วง ต.ทุง่ ฝน
อ.ทุง่ ฝน จ.อุดรธานี
(27084) 27084 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.103/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ประตู ทาสีโรงเรียนบุญมีศรีสว่าง ต.ทุง่ ใหญ่ อ.ทุง่ ฝน
จ.อุดรธานี
(27085) 27085 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพยาบาล เปลี่ยนมุงหลังคาอะลูซิงค์ เทพืน้ คอนกรีต ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี /ปรับปรุงสนาม
เด็กเล่น เทพืน้ คอนกรีต โรงเรียนอนุบาลทุง่ ฝน ต.ทุง่ ฝน อ.ทุง่ ฝน จ.อุดรธานี
(27086) 27086 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/26 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านโพนสูง ต.ทุง่ ฝน อ.ทุง่ ฝน
จ.อุดรธานี
(27087) 27087 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอนม่วง ต .นาทราย อ.พิบลู ย์รักษ์ จ.อุดรธานี
(27088) 27088 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู เสา คสล. ไม้ตง ก่อผนังอิฐบล็อก/และปรับปรุงรัวคอนกรีตล้อมรอบโรงเรียน
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน ต.นาทราย อ.พิบลู ย์รักษ์ จ.อุดรธานี
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รายการ

จานวนเงิน

(27089) 27089 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ สปช.204/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ประตู ปูพนื้ กระเบือ้ ง ไม้ตง
โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย ต.นาทราย อ.พิบลู ย์รักษ์ จ.อุดรธานี
(27090) 27090 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านดอนกลอย ต.ดอนกลอย อ.พิบลู ย์
รักษ์ จ.อุดรธานี
(27091) 27091 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ เปลี่ยนฝ้าเพดาน ติดตั้งแผงบังแดดโรงเรียนบ้านโพธิ์ ต.บ้านแดง อ.พิบลู ย์
รักษ์ จ.อุดรธานี
(27092) 27092 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์ค้า
ต.ดอนกลอย อ.พิบลู ย์รักษ์ จ.อุดรธานี
(27093) 27093 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 เปลี่ยนมุงหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคม
ต.ดอนกลอย อ.พิบลู ย์รักษ์ จ.อุดรธานี
(27094) 27094 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ ง ประตู หน้าต่าง ติดลวดตาข่าย โคมไฟ ทาสีโรงเรียนบ้านหนองไผ ่
(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) ต.นาทราย อ.พิบลู ย์รักษ์ จ.อุดรธานี
(27095) 27095 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ติดเหล็กดัดหน้าต่าง ประตูเหล็กม้วน ทาสี /และปรับปรุงรั้ว
คอนกรีตล้อมรอบโรงเรียนโรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย ต.บ้านแดง อ.พิบลู ย์รักษ์ จ.อุดรธานี
(27096) 27096 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพา
รามอุถัมภ์) ต.บ้านแดง อ.พิบลู ย์รักษ์ จ.อุดรธานี
(27097) 27097 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนายม ต .ดอนกลอย อ.พิบลู ย์รักษ์ จ.อุดรธานี

100,000

(27098) 27098 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ก่อผนังอิฐบล็อก ประตู โคมไฟ ทาสีโรงเรียน
บ้านนาทรายน้้ารอด ต.นาทราย อ.พิบลู ย์รักษ์ จ.อุดรธานี
(27099) 27099 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี /และ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
เปลี่ยนมุงหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(27100) 27100 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ ง หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านค้าสง่าประชาสรรค์
ต.นาค้า อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27101) 27101 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาอุดม ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(27102) 27102 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เปลี่ยนหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านฝาง ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.
อุดรธานี
(27103) 27103 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านถ่อนค้าหวด ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27104) 27104 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านศรีเมือง ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27105) 27105 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านโนนถั่วดิน ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.
อุดรธานี
(27106) 27106 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านไทย ต.ดอนกลอย อ.พิบลู ย์รักษ์ จ.อุดรธานี
(27107) 27107 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านนาปู -นากลาง ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.
อุดรธานี
(27108) 27108 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม (จ้านวน 2 หลัง) เปลี่ยนหลังคาอะลูซิงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ประตูโรงเรียนบ้านดงยางพร
พิบลู ย์ ต.บ้านแดง อ.พิบลู ย์รักษ์ จ.อุดรธานี
(27109) 27109 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านค้าเลาะ ต.ค้าเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
(27110) 27110 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนศรีทอง ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27111) 27111 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านนาสีนวล ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27112) 27112 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านอ้อมกอ "ประขาสามัคคี" ต.อ้อมกอ อ.
บ้านดุง จ.อุดรธานี
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หน่วย : บาท

รายการ
(27113) 27113 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสีโรงเรียนอนุบาลพิบลู ย์รักษ์ ต .บ้านแดง อ.พิบลู ย์รักษ์ จ.
อุดรธานี
(27114) 27114 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/ห้องน้้าห้องส้วม เปลี่ยนหลังคาอะลูซิงค์ ทาสีโรงเรียนบ้านนาทม ต.นาทม อ.ทุง่
ฝน จ.อุดรธานี
(27115) 27115 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูกระเบือ้ ง ทาสี ติดลูกกรงหน้าต่างโรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย ต .โนนทอง
อินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
(27116) 27116 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายในดรงเรียน วางท่อระบายน้้า เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล
ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(27117) 27117 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ก. ปูพนื้ กระเบือ้ ง/ ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม ปูพนื้ กระเบือ้ ง/ และปรับปรุง
รั้วคอนกรีตภายในโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27118) 27118 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี โรงเรียนบ้านดงยางน้อย
โนนตาล ต.ดอนกลอย อ.พิบลู ย์รักษ์ จ.อุดรธานี
(27119) 27119 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เปลี่ยนหลังคาอะลูซิงค์ โรงเรียนบ้านค้าแคนแก่นคูณ ต.คอน
สาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
(27120) 27120 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคา อะลูซิงค์
รางน้้าฝน ไม้เชิงชาย ปัน้ ลม โรงเรียนสพป.อุดรธานี เขต 3 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
(27121) 27121 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคาอะลูซิงค์โรงเรียนบ้านโยธา ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
(27122) 27122 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เปลี่ยนหลังคาอะลูซิงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนามัง่ ต .ถ่อน
นาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27123) 27123 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านดงดารา ต .อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27124) 27124 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านช้าง ต.นาทม อ.ทุง่ ฝน จ.อุดรธานี
(27125) 27125 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทุง่ ใหญ่ ต .ทุง่ ใหญ่ อ.ทุง่ ฝน จ.
อุดรธานี
(27126) 27126 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เปลี้ยนหลั
่
งคาอะลูซิงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนธาตุน้อยก่อ
ส้าราญ ต.ุ ทุง่ ฝน อ.ทุง่ ฝน จ.อุดรธานี
(27127) 27127 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านทุง่ ต .บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
(27128) 27128 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง ต .โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
(27129) 27129 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านนาหลวง ต.ค้าด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
(27130) 27130 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านกุดจับ ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
(27131) 27131 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านดงหวาย ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
(27132) 27132 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
(27133) 27133 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหลุมข้าว ต.เขือน้้า อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
(27134) 27134 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนหนองกุงวังแสง ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
(27135) 27135 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ
จ.อุดรธานี
(27136) 27136 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโสกแกค้าเจริญ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
(27137) 27137 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนบ้านนาค้าน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
(27138) 27138 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านข่า ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
(27139) 27139 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
(27140) 27140 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดง
ต้องประชารัฐ ต.นางัว อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี
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รายการ
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จานวนเงิน
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(27165)
(27166)
(27167)

27141 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านโนนม่วง ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
27142 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองทุม่ ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
27143 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสะคุวิทยา ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27144 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านนาค้า ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27145 ซ่อมแซมโรงฝึกงานโรงเรียนบ้านจ้าปาโมง ต.จ้าปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27146 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ต .
เขือน้้า อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27147 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนค้าบงเจริญสุข ต.ค้าบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27148 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านวังสวย ต.จ้าปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27149 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหายโศก ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27150 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างโรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย ต .หนองแวง อ.
บ้านผือ จ.อุดรธานี
27151 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.
อุดรธานี
27152 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต .
ค้าบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27153 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านค้อ (เขือน้้า) ต.เขือน้้า อ.
บ้านผือ จ.อุดรธานี
27154 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26โรงเรียนบ้านผักบุง้ ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27155 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช.105/26โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27156 ทาสีอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
27157 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านภูดิน ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27158 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านยางโกน ต .
หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27159 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบ้านแวง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27160 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านนาสี ต.เขือน้้า
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27161 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านโนนฐานะ ต.
สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
27162 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทุง่ ทอง ต.บ้านหยวก อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี
27163 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) ต.หนองแวง อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี
27164 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสามัคคี ต.
สามัคคี อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี
27165 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านผากลางนา ต .สามัคคี อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี
27166 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านสวัสดี ต.สามัคคี อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี
27167 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

(27168)
(27169)
(27170)
(27171)

27168 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น พืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านสร้างก่อ ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
27169 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศโรงเรียนบ้านกุดเม็ก ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27170 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
27171 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนอนุบาลชุมชนน้้าโสม ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี

150,000
100,000
150,000
200,000

(27147)
(27148)
(27149)
(27150)
(27151)
(27152)
(27153)
(27154)
(27155)
(27156)
(27157)
(27158)
(27159)
(27160)
(27161)
(27162)
(27163)
(27164)

150,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
51,700
150,000
149,400
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 1143

หน่วย : บาท

รายการ
(27172)
(27173)
(27174)
(27175)
(27176)
(27177)
(27178)
(27179)
(27180)
(27181)
(27182)
(27183)
(27184)

จานวนเงิน

27172 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านสมประสงค์ ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี
27173 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านนารายณ์ ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27174 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซโรงเรียนบ้านโนนอุดม ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27175 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27176 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนชุมพลนาคลัง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
27177 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านนายูง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
27178 ปรับปรุงบ้านพักครูโรงเรียนบ้านข้าวสาร ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27179 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านนาคูณ ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27180 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านเม็ก ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27181 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ (ห้องดนตรี)โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27182 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี
27183 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27184 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านน้้าซึม ต.หนองแวง อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี

100,000
100,000
100,000
150,000
148,000
150,000
150,000
100,000
150,000
149,500
150,000
150,000
150,000

(27185) 27185 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ บ้านพักครูโรงเรียนบ้านวังแข้ ต .นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี
(27186) 27186 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านน้้าทรง ต.ศรีส้าราญ อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี
(27187) 27187 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนกลางน้อยเหล่ามะแงว ต.จ้าปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

100,000
100,000
100,000

(27188)
(27189)
(27190)
(27191)
(27192)
(27193)
(27194)
(27195)

27188 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองกบ ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27189 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านกาลึม ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27190 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านนาค้า ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
27191 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านเพิม่ (อณุโรอุปถัมภ์) ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี
27192 ปรับปรุวซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี
27193 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศโรงเรียนบ้านท่าโปงทอง ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี
27194 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านลาดหอค้า ต.ค้าด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27195 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000

(27196) 27196 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบ้านทุง่ ตาลเลียน ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

150,000

(27197)
(27198)
(27199)
(27200)

100,000
150,000
150,000
100,000

(27201)
(27202)
(27203)
(27204)
(27205)
(27206)
(27207)

27197 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านขัวล้อ ต.จ้าปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27198 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27199 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.จ้าปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27200 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร
ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
27201 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหัวช้าง ต.โสมเยี่ยม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี
27202 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนบ้านนาตูม ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
27203 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านวังบง ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี
27204 ปรับปรุงซ่อมแวมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
27205 ปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทศั น์ภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี
27206 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านค้าด้วง ต.ค้าด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27207 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเทพประทาน ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี

150,000
100,000
100,000
140,000
150,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 1144

หน่วย : บาท

รายการ
(27208)
(27209)
(27210)
(27211)
(27212)
(27213)
(27214)
(27215)
(27216)
(27217)
(27218)
(27219)
(27220)
(27221)
(27222)
(27223)
(27224)
(27225)
(27226)
(27227)
(27228)
(27229)
(27230)
(27231)
(27232)
(27233)
(27234)
(27235)
(27236)
(27237)

27208 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเหล่าต้าแย ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
27209 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านดงน้อย ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
27210 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยายกาศโรงเรียนบ้านนางิ้ว ต.ค้าด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27211 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.
อุดรธานี
27212 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
27213 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านถิ่น ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
27214 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านท่าโสม ต.ศรีส้าราญ อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี
27215 ปรับปรุงซ่อมแวมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.
อุดรธานี
27216 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
27217 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโคกวิชัย ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
27218 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา ต.ค้าด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27219 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด และบ้านพักครูโรงเรียนบ้านนาแค ต .นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี
27220 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหินตั้ง ต .ข้าวสาร
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27221 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านแดง ต .จ้าปาโมง
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27222 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านนาไฮ ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27223 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105ฝ29 ทาสีรั้วคอนกรีตพร้อมตาข่าย สนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านขอน
ยูง ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
27224 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน ป.๑ ซโรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนา ต.ค้าบง อ.บ้าน
ผือ จ.อุดรธานี
27225 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเขือน้้า ต.เขือน้้า อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27226 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 102/26โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี ต.ค้าบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27227 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.๑ ซโรงเรียนบ้านโนนแดง ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27228 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยาการศภายในโรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ต .ปะ
โค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
27229 ซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงฝึกงานแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดโรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก ต.นายูง อ.นา
ยูง จ.อุดรธานี
27230 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27231 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ รั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต .หนองแวง อ.น้้าโสม จ.
อุดรธานี
27232 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๑ ซ , สปช. ๑๐๕/๒๖ และ สปช.๑๐๕/๒๙โรงเรียนบ้านน้้าปู่ ต.บ้านหยวก อ.น้้า
โสม จ.อุดรธานี
27233 ปรับปรุงว่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดงบัง ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
27234 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.๑ ซโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27235 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ ซโรงเรียนบ้านดงธาตุ ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
27236 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านใหม่ ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27237 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงาน หอประชุม และภูมิทศั น์โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยม ต.โสมเยี่ยม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี

จานวนเงิน
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รายการ
(27238)
(27239)
(27240)
(27241)
(27242)
(27243)
(27244)
(27245)
(27246)

จานวนเงิน

27238 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเล่ย์บอลโรงเรียนบ้านนาเตย ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27239 ซ่อมแซมสนามบาสเกตบอล ประตูรั้ว โรงเรียนบ้านโชคเจริญ ต.สามัคคี อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี
27240 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๑ ซโรงเรียนบ้านสาครพัฒนา ต.หนองแวง อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี
27241 ปรับปรุงซ่อมแวมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29โรงเรียนบ้านนาเก็น ต.หนองแวง อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี
27242 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ ซโรงเรียนบ้านท่าลี่ ต.บ้านหยวก อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี
27243 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ ซโรงเรียนบ้านนาแคทุง่ ขวาง ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
27244 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโนนทอง ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
27245 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ ซโรงเรียนปะโคสามัคคีวิทยา ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
27246 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ ซ และ สปช.105/26โรงเรียนบ้านน้้าขุ่นโนนผางาม ต.บ้านหยวก อ.น้้า
โสม จ.อุดรธานี
(27247) 27247 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น ต .ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
(27248) 27248 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านค้อ (ธัญญวิทยาคาร) ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
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(27254)
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27249 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี
27250 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหยวก ต.บ้านหยวก อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี
27251 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเทือ่ ม ต.เขือน้้า อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27252 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโนนดู่ ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27253 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี
27254 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
27255 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านลาน ต.จ้าปาโมง
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27256 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนโนนทองโนนหวาย ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27257 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านม่วง ต.จ้าปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27258 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนโนนสูงวิทยา ต.ปะโค
อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
27259 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านติ้ว ต.เมืองพาน
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27260 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
27261 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
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(27262) 27262 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านนาล้อม ต.ค้าบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
(27263) 27263 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา
ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
(27264) 27264 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ
ต.ค้าบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
(27265) 27265 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านโพธิ์ ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
(27266) 27266 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านนางาม ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
(27267) 27267 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม รั้ว และอื่นๆโรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ ต.ค้าด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
(27268) 27268 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านเจริญสุข ต.นา
งัว อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี
(27269) 27269 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและอื่นๆโรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
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หน่วย : บาท

รายการ
(27270)
(27271)
(27272)
(27273)
(27274)
(27275)
(27276)
(27277)

จานวนเงิน

27270 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านล้าภู ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
27271 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านนาอ่าง ต.จ้าปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27272 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
27273 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
27274 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนบ้านน้้าลี ต.น้้าหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
27275 ถนน ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ต.แสนตอ อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์
27276 อาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านช้าบอน ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
27277 รั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.
อุตรดิตถ์
(27278) 27278 อาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านนาแซง ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
(27279) 27279 ถนน ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
(27280) 27280 อาคารประกอบ งานพืน้ งานหลังคา ลาน ค.ส.ลโรงเรียนบ้านน้้าลัดสามัคคี ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
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(27281) 27281 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานประตู งานทาสี งานหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.
อุตรดิตถ์
(27282) 27282 ถนน ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านปางคอม ต.บ่อเบีย้ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
(27283) 27283 ถนน ค.ส.ล.โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
(27284) 27284 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบ้านเด่นชาติ ต.บ่อเบีย้ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
(27285) 27285 อาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
(27286) 27286 ถนน ค.ส.ล.โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ต.แสนตอ อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์
(27287) 27287 ลาน ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านห้วยหูด ต.แสนตอ อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์
(27288) 27288 อาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนน้้าสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 78) ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
(27289) 27289 อาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาหน่้า ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
(27290) 27290 อาคารเรียน งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านใหม่ ต.บ้านฝาย อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์
(27291) 27291 อาคารเรียน งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่้า ต.น้้าไคร้ อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์
(27292) 27292 รั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านหนองแห้ว ต.บ้านฝาย อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์
(27293) 27293 อาคารประกอบ งานพืน้ งานประตู หน้าต่าง งานฝ้าเพดาน งานผนังโรงเรียนบ้านบ่อเบีย้ ต .บ่อเบีย้ อ.บ้านโคก จ.
อุตรดิตถ์
(27294) 27294 รั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) ประตูโรงเรียนโรงเรียนบ้านสีเสียดบ้ารุง ต.จริม อ.ท่าปลา จ.
อุตรดิตถ์
(27295) 27295 อาคารประกอบ งานพืน้ งานวางท่อ งานผนังโรงเรียนอนุบาลบ้านโคก ต .บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
(27296) 27296 อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนบ้านปากปาด ต.แสนตอ อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์
(27297) 27297 อาคารเรียน งานผนัง งานพืน้ โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
(27298) 27298 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานผนัง งานประตู งานหลังคา ลาน ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านม่วงชุม ต.นาขุม อ.บ้านโคก
จ.อุตรดิตถ์
(27299) 27299 อาคารเรียน งานผนังโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
(27300) 27300 รั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) ถนน ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านม่วง ต.บ้านฝาย อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์
(27301) 27301 อาคารประกอบ งานหลังคา โรงเรียนบ้านงอมมด ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
(27302) 27302 อาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนวัดวังกอง ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
(27303) 27303 อาคารเรียน งานประตู งานทาสี งานผนังโรงเรียนบ้านต้นม่วง ต.เด่นเหล็ก อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์
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(27304) 27304 อาคารประกอบ งานพืน้ งานประตู หน้าต่าง งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบ้านโป่งปุน้ ต .ห้วยมุน่ อ.
น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์
(27305) 27305 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานเปลี่ยนเสา คสล.โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ต.ห้วยมุน่ อ.
น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์
(27306) 27306 ถนน ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านโป่งพาน ต.ห้วยมุน่ อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์
(27307) 27307 อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ต.เด่นเหล็ก อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์
(27308) 27308 ลาน ค.ส.ล.โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
(27309) 27309 อาคารเรียน งานประตู หน้าต่าง งานผนัง งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านห้วยเนียม ต .น้้าไผ่ อ.น้้าปาด จ.
อุตรดิตถ์
(27310) 27310 อาคารเรียน งานผนังโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
(27311) 27311 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานทาสี โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล้าน้้าน่านสงเคราะห์ 1 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.
อุตรดิตถ์
(27312) 27312 ลาน ค.ส.ล. โรงเรียนบ้านห้วยยศ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
(27313) 27313 ถนน ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านห้วยลึก ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
(27314) 27314 อาคารเรียน งานทาสี , รั้วโรงเรียน งานทาสีโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
(27315) 27315 อาคารประกอบ งานหลังคา, อาคารเรียน งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบ้านไร่ตีนตก ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.
อุตรดิตถ์
(27316) 27316 อาคารประกอบ งานหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยมุน่ ต.ห้วยมุน่ อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์
(27317) 27317 อาคารเรียน งานหน้าต่าง งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานผนัง งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านซ้าบ้อ ต .ผาเลือด อ.ท่าปลา
จ.อุตรดิตถ์
(27318) 27318 รั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
(27319) 27319 อาคารเรียน งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนอนุบาลฟากท่า (วัดวังขวัญวันครู 2503) ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
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(27320) 27320 อาคารประกอบ งานรื้อถอน งานหลังคา งานผนัง งานพืน้ งานประตู งานสุขภัณฑ์ งานทาสีโรงเรียนบ้านน้้า
ไคร้ ต.น้้าไคร้ อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์
(27321) 27321 อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนบ้านห้วยสูน ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
(27322) 27322 อาคารประกอบ งานโครงสร้าง งานหลังคา งานทาสี ,สิ่งก่อสร้างอื่น งานทาสี ถมทรายโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 13 ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
(27323) 27323 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานหน้าต่าง งานทาสี งานฝ้าเพดาน ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างโรงเรียนบ้านย่านดู่
ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
(27324) 27324 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานทาสี ,สิ่งก่อสร้างอื่น งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบ้านห้วยคอมสาขาบ้านเพีย ต .
น้้าไผ่ อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์
(27325) 27325 อาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านห้วยคอม ต.น้้าไผ่ อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์
(27326) 27326 อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนบ้านนาบัว ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
(27327) 27327 อาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนบ้านเดิ่น ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
(27328) 27328 ลานกีฬา ค.ส.ล.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล้าน้้าน่านสงเคราะห์ 2 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
(27329) 27329 รั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 ต.น้้าหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
(27330) 27330 อาคารประกอบ งานพืน้ งานผนัง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ต.เด่นเหล็ก อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์
(27331) 27331 รั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านวังหัวดอย ต.น้้าหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
(27332) 27332 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานทาสี โรงเรียนบ้านน้้าหมัน ต.น้้าหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
(27333) 27333 ถนน ค.ส.ล.โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ ต.น้้าหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
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จานวนเงิน

27334 อาคารเรียน งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านนาผักฮาด ต.น้้าไผ่ อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์
27335 ถนน ค.ส.ล., อาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ต.น้้าไผ่ อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์
27336 อาคารเรียน งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
27337 รั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านน้้าต๊ะ ต.น้้าหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
27338 รั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม), อาคารเรียน งานพืน้ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร ต.ผาเลือด
อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
(27339) 27339 อาคารเรียน งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.บ่อเบีย้ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
(27340) 27340 อาคารเรียน งานผนังโรงเรียนนิคมสร้างตนเองล้าน้้าน่านสงเคราะห์ 4 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
(27341) 27341 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานผนัง งานประตู งานทาสี โรงเรียนบ้านห้วยแมง ต .น้้าไคร้ อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์
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(27342) 27342 อาคารประกอบ งานหลังคา งานผนังโรงเรียนบ้านปางเกลือ ต.น้้าไคร้ อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์
(27343) 27343 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านน้้าแพ ต .บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.
อุตรดิตถ์
(27344) 27344 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานหลังคา งานผนัง งานฝ้าเพดานโรงเรียนน้้าพร้าสามัคคี ต .นางพญา อ.ท่าปลา
จ.อุตรดิตถ์
(27345) 27345 อาคารประกอบ งานพืน้ งานผนัง งานประตู งานสุขภัณฑ์ งานทาสี งานเสา ค .ส.ล. โรงเรียนวัดจอมแจ้ง ต.ม่วง
เจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
(27346) 27346 อาคารเรียน งานติดตั้งมุง้ ลวดประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ งานหลังคา งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านห้วย
ผึ้ง ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
(27347) 27347 อาคารเรียน งานบันได งานทาสีโรงเรียนบ้านห้วยครั่ง ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
(27348) 27348 อาคารเรียน งานผนัง งานประตู งานเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

100,000
100,000

(27349)
(27350)
(27351)
(27352)
(27353)

27349 ถนน ค.ส.ล.โรงเรียนวัดปากไพร ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
27350 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนบ้านสุมข้าม ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
27351 รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
27352 ถนน ค.ส.ล. งานทาสีรั้วโรงเรียนประชานิคมวิทยา ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
27353 อาคารประกอบ งานฝ้าเพดานโรงเรียนนิคมสร้างตนเองล้าน้้าน่านสงเคราะห์ 6 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
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(27354)
(27355)
(27356)
(27357)
(27358)

27354 ถนน ค.ส.ล.โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
27355 อาคารประกอบ งานผนัง งานประตู งานทาสีโรงเรียนบ้านนาไพร ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
27356 อาคารเรียน งานหลังคาโรงเรียนบ้านท่าเรือ ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
27357 อาคารเรียน งานพืน้ งานหน้าต่างโรงเรียนวัดหนองหิน ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
27358 อาคารประกอบ งานเสาคอนกรีต งานผนัง งานหลังคา งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนป่ากั้งวิทยา ต .ท่าแฝก อ.ท่าปลา
จ.อุตรดิตถ์
27359 อาคารเรียน งานทาสีโรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
27360 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานผนัง งานหน้าต่าง งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานสุขภัณฑ์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านกิ่ว
เคียน ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
27361 อาคารเรียน งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานประตูโรงเรียนสว่างวิทย์ ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
27362 อาคารเรียน อาคารประกอบ งานประตู หน้าต่าง งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล้าน้้าน่าน
สงเคราะห์ 3 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
27363 อาคารประกอบ งานพืน้ งานผนัง งานบันได งานทาสีโรงเรียนไผ่งามวิทยา ต .ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
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รายการ
(27364)
(27365)
(27366)
(27367)

จานวนเงิน

27364 อาคารเรียน งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนผาเต่าพัฒนา ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
27365 อาคารประกอบ งานสุขภัณฑ์ งานประตูเหล็กโรงเรียนโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
27366 เสาธงโรงเรียน งานพืน้ งานผนังโรงเรียนวัดนาขุม ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
27367 อาคารเรียน งานผนัง งานเปลี่ยนเสา งานทาสีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองล้าน้้าน่านสงเคราะห์ 5 ต.จริม อ.ท่าปลา
จ.อุตรดิตถ์
(27368) 27368 อาคารประกอบ งานพืน้ งานผนัง งานประตู งานเสาตอม่อโรงเรียนบ้านทรายขาว ต .บ้านฝาย อ.น้้าปาด จ.
อุตรดิตถ์
(27369) 27369 งานกั้นผนังกระจกอลูมิเนียม งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ต.แสนตอ อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์
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100,000
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(27370) 27370 ปรับปรุงภูมิทศั น์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน คสล. บริเวณรอบโรงเรียนโรงเรียนศรีอุทศิ ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.
อุตรดิตถ์
(27371) 27371 ทาสีอาคารเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บสื่อและอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนบ้านขอม ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.
อุตรดิตถ์
(27372) 27372 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน คสล. บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม ต.บ้านโคน
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(27373) 27373 ห้องสมุด พืน้ โรงอาหาร พืน้ ผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านดงช้างดี ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27374) 27374 ทาสีอาคารเรียนและห้องส้วมโรงเรียนวัดสว่าง ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
(27375) 27375 อาคารเรียน หลังคาโรงเรียนบ้านน้้าไคร้ ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27376) 27376 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทราย ต.ด่านแม่ค้ามัน อ.ลับแล จ.
อุตรดิตถ์
(27377) 27377 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารแบบ 405 (อาคารรัฐบ้ารุง) - งานเปลี่ยนหลังคา จากกระเบือ้ งลอนคู่เป็น
Metal Sheet ขนาดพืน้ ที่ 400 ตารางเมตรโรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) ต.วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.
อุตรดิตถ์

100,000

(27378) 27378 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน พืน้ ฝา ทาสีอาคารห้องสมุดโรงเรียนวัดดงสระแก้ว ต .ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
(27379) 27379 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ซ่อมแซมผนัง ติดตั้งประตูม้วน ติดโครงเหล็กมุง้ ลวดโรงเรียน
วัดนาทะเล ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
(27380) 27380 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ และอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ซ่อมแซมฝา ทาสีหอ้ งเรียน
โรงเรียนวัดน้้าใส ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
(27381) 27381 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน คสล. บริเวณหน้าอาคารเรียนโรงเรียนวัดห้องสูง ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.
อุตรดิตถ์
(27382) 27382 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านวังสะโม ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(27383) 27383 ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ.พิเศษ ซ่อมหลังคา ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนร้องประดู่ (หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์)
ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
(27384) 27384 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านปากคลอง ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(27385) 27385 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (หลังคาโรงอาหาร) โรงเรียนบ้านช้าผักหนาม ต.ด่านแม่ค้ามัน อ.
ลับแล จ.อุตรดิตถ์
(27386) 27386 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารประกอบโรงเรียนบ้านท่าเดื่อ ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(27387) 27387 เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน ป.1ฉ 5 ห้องเรียนโรงเรียนนานกกก ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
(27388) 27388 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27389) 27389 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน โดยเปลี่ยนฝาผนังกั้นห้อง ฝ้าเพดาน และทาสี (อาคารเรียนแบบป.1ฉ. ใต้ถุนต่้า)
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
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รายการ
(27390) 27390 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาห้องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งฝ้าเพดานรอบชายคาโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา ต .คุ้งตะเภา อ.
เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27391) 27391 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองกวาง ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(27392) 27392 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ เนือ้ งาน หลังคา ทาสี ผนัง ปูกระเบือ่ ง ฝ้า เพดาน ประตูหน้าต่าง วงกบ ผนังลวด
ตาข่าย โรงเรียนบ้านปางวุ้น ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
(27393) 27393 ติดตั้งฝ้าอาคารเอนกประสงค์ เปลี่ยนบันไดไม้เป็นบันไดคอนกรีตปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา ต .คุ้งตะเภา อ.
เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27394) 27394 เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน ปรับปรุงห้องน้้าขนาด 6 ห้อง โดยการทาสี ปูกระเบือ้ งพืน้ กระเบือ้ ผนังภายใน เปลี่ยน
โถส้วม และหลังคาโรงเรียนบ้านหลักร้อย ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(27395) 27395 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
(27396) 27396 โรงอาหาร หลังคา พืน้ ทาสีโรงเรียนนาน้อยวิทยา ต.หาดงิ้วล อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27397) 27397 ปรับปรุงอาคารเรียนโดยการเปลี่ยนผนังไม้เดิมเป็นผนังไม้ส้าเร็จรูปสีไม้สักโรงเรียนบ้านวังโป่ง ต.วังกะพี้ อ.เมือง
อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27398) 27398 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (งานปูตัวหนอน)โรงเรียนบ้านในเมือง ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(27399) 27399 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบกรมสามัญและทาสีอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ 3 ห้องเรียนโรงเรียนบ้านคลอง
กล้วย ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(27400) 27400 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานประตู งานหน้าต่าง งานปรับปรุงพืน้ หน้าอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก งานอ่าง
ล้างมือเด็กโรงเรียนบ้านท่ามะปราง ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(27401) 27401 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้า ทาสี อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉโรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์
(27402) 27402 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน เปลี่ยนผนังไม้ ทาน้้ามันเคลือบเงาโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง ต.แสนตอ อ.เมือง
อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27403) 27403 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ทาสี ติดตั้งฝ้าเพดาน ใส่เชิงชายโรงเรียนวัดทุง่ เศรษฐี ต.ป่าเซ่า อ.
เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27404) 27404 อาคารเรียน แบบ ป1ฉ ทาสี และ อาคารเรียน แบบ สปช 102/26 ทาสีโรงเรียนวัดผาจักร ต.ผาจุก อ.เมือง
อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27405) 27405 ปรับปรุงป้ายโรงเรียนโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27406) 27406 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ประตู เหล็กดัด, ห้องส้วม หลังคา ประตู ทาสี พืน้ ปูกระเบือ้ ง สุขภัณฑ์
โรงเรียนบ้านช้าหนึง่ ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(27407) 27407 ปูพนื้ กระเบือ้ งอาคารอเนกประสงค์และเปลี่ยนหลังคาอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ ต.ในเมือง อ.
พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(27408) 27408 ทาสีอาคารอเนกประสงค์ และเปลี่ยนหลังคาบ้านพักครูโรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ต.ด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์
(27409) 27409 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉก งานฝา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านทับใหม่ (ราษฎร์บ้ารุง) ต.หาดกรวด อ.เมือง
อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27410) 27410 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ปูกระเบือ้ งโรงอาหาร ทาสีฝาเพดานอาคาร ป 1ฉ. ทาสีผนังอาคารเรียน
105/29 ด้านนอกโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
(27411) 27411 สนามวอลเล่ย์บอล เทคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27412) 27412 สนามฟุตบอล ซื้อหน้าดินถม พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ อัดแน่น ขนาดกว้าง 56.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา
0.10 เมตรโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5(วัดตลิ่งต่้า) ต.ทุง่ ยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
(27413) 27413 ทาสีอาคารเรียน แบบ สปช.105/29โรงเรียนบ้านดินแดง ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

จานวนเงิน
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100,000

หน ้าที่ 1151

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(27414) 27414 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (โรงอาหาร) เปลี่ยนหลังคา และโครงสร้างหลังคา งานก่ออิฐ ฉาบปูน ปูพนื้
กระเบือ้ ง เปลี่ยนหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก ต.น้้าพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
(27415) 27415 ประตูโรงเรียน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนวัดบ้านเกาะ ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(27416) 27416 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชายเขาวิทยา ต.น้้าริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27417) 27417 ปรับปรุงภูมิทศั น์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน คสล. โรงเรียนบ้านผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

100,000

(27418) 27418 เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยใต้ ต.แม่พลู อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
(27419) 27419 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนด่านแม่ค้ามัน ต.ด่านแม่ค้ามัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
(27420) 27420 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองละวาน ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.
อุตรดิตถ์
(27421) 27421 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ และอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านใหม่ (เยาวชนประชาสงเคราะห์)
ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
(27422) 27422 ปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคา อาคารประกอบ (โรงอาหาร)โรงเรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทศิ วิทยา) ต.ป่าเซ่า อ.เมือง
อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27423) 27423 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ขนาด 3 ห้องเรียน รื้อ-ติดตั้งปรับปรับโครงผนังไม้พร้อมติดตั้งไม้ฝา
เฌอร่า+อุปกรณ์โรงเรียนบ้านข่อยสูง ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
(27424) 27424 ซ่อมแซมอาคาร สปจ.อุตรดิตถ์ เปลี่ยนประตู บานหน้าต่าง
ทาสี ปูกระเบือ้ ง กั้นห้องโรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27425) 27425 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (หอประชุม) เปลี่ยนหลังคา และโครงสร้างหลังคา เปลี่ยนเสา ปูพนื้ กระเบือ้ ง
ทาสีโรงเรียนบ้านหนองหิน ต.น้้าพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
(27426) 27426 อาคารเรียน ป.1 ฉ ซ่อมแซมฝ้าโรงเรียนหมูส่ ี่พฒ
ั นา ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
(27427) 27427 ปูกระเบือ้ งใต้ถุนอาคารเรียน แบบ ป1ฉ ใต้ถุนสูง โรงเรียนวัดวังผักรุง ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(27428) 27428 เทพืน้ อาคาร ปูกระเบือ้ ง ทาสีอาคาร ปรับปรุงภูมิทศั น์โรงเรียนวัดเจดีย์ ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
(27429) 27429 ปรับปรุงซ่อมรั่วโรงเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยา ต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27430) 27430 ซ่อมแซมรั้ว ด้านหน้าโรงเรียนไผ่ใหญ่(เกษตรอุปถัมภ์)โรงเรียนไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) ต.หาดกรวด อ.เมือง
อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27431) 27431 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ต.แม่พลู อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
(27432) 27432 รายการต่อเติมหลังคา กันสาด บันได อาคารเรียน ป1ฉ. ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตรโรงเรียนวัด
พญาปันแดน ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(27433) 27433 เปลี่ยนพืน้ อาคารเรียน แบบ ป.1 ก.โรงเรียนบ้านฟากบึง ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(27434) 27434 พืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้าโรงเรียนบ้านขุนฝาง ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27435) 27435 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน คสล. บริเวณด้านหน้าเสาธงโรงเรียนไร่อ้อย ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

100,000
150,000
100,000

(27436) 27436 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ทาสี ห้องน้้าก่อผนังปูกระเบือ้ ง ประตู อุปกรณ์
สุขภัณฑ์ ห้องพัสดุก่อผนังเทพืน้ คอนกรีต ประตู ทาสี ประตูรั่วโรงเรียน โรงอาหารผนังลวดตาข่าย ทาสี โรงเรียน
บ้านวังดิน ต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

150,000

(27437) 27437 อาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านวังส้าโม ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(27438) 27438 อาคารเรียน ประตู บ้านพักครู ฝา หน้าต่าง ส้วม หลังคา พืน้ ประตู วงกบ สุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธร
อุปถัมภ์) ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
(27439) 27439 อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งและทาสีภายในโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์

100,000
150,000

150,000
100,000
100,000

99,900
100,000
100,000
149,700
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000

100,000

หน ้าที่ 1152

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(27440) 27440 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านน้้าลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) ต.บ่อทอง อ.
ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
(27441) 27441 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู - งานทาสีผนังภายนอกและภายในโรงเรียนบ้านแพะ ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.
อุตรดิตถ์
(27442) 27442 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี ต.หาดกรวด อ.เมือง
อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27443) 27443 เปลี่ยนบานหน้าต่างอาคารเรียนป.1ข เปลี่ยนกลอนบานหน้าต่างสปช.105/26และอาคารสปช.102/26 ทาสี
อาคารสปช.103/26โรงเรียนวัดพระฝาง ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27444) 27444 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านปางหมิน่ ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.
อุตรดิตถ์
(27445) 27445 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา คสล.โรงเรียนวัดคลองนาพง ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27446) 27446 ปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารอเนกประสงค์ ฝ้า ประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านคลองกะพัว้ ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.
อุตรดิตถ์
(27447) 27447 อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือ ทาสีโรงเรียนวังโป่งด้ารงวิทย์ ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
(27448) 27448 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด
- งานวางพืน้ ส้าเร็จรูปพร้อมเทคานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหาดสองแคว ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.
อุตรดิตถ์

100,000

(27449) 27449 หลังคา พืน้ ฝ้า ทาสีโรงเรียนแหลมนกแก้ว ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(27450) 27450 อาคารเรียน หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีโรงเรียนบ้านร้องลึก ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
(27451) 27451 ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. บนโครงคร่าวเหล็กชุบอลูมิเนียม(C-line)ของอาคารเรียน
แบบ ป1ก. และ อาคารเรียนแบบ ป1ฉ.โรงเรียนบ้านท่าอวน ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
(27452) 27452 ทาสีน้ามันส้าหรับงานไม้ 4 อาคารเรียนโรงเรียนวัดใหม่ ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
(27453) 27453 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
(27454) 27454 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ(ห้องสมุด)เปลี่ยนหลังคาและฝ้า ทาสี ปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงเรียนบ้านแหลมทอง
(ราษฎร์สามัคคี) ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
(27455) 27455 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก(คลส.) ด้านหน้าอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ. ภายในบริเวณโรงเรียน
โรงเรียนบ้านวังแดง(หมูส่ องสามัคคี) ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
(27456) 27456 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน งานประตู -หน้าต่าง ทาสีประตู-หน้าต่าง
งานรางระบายน้้าโรงเรียนน้้า
ริดราษฎร์บ้ารุง ต.น้้าริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27457) 27457 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ(ทาสีอาคาร)โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์
(27458) 27458 ส้วม หลังคา พืน้ ผนัง ประตู สุขภัณฑ์ ทาสี งานบ่อเกรอะ บ่อซึม ระบบน้้าพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนบ้านคลองกะชี
ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(27459) 27459 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉ. 6 ห้องเรียน รายการเปลี่ยนเสาตอหม้อโรงเรียนบ้านนายาง ต.นายาง อ.พิชัย
จ.อุตรดิตถ์
(27460) 27460 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ วางพืน้ คอนกรีต ส้าเร็จรูป พร้อมเทคาน เปลี่ยนบันไดอาคารเรียน
เทลานคอนกรีต ทาสี ปูกระเบือ้ ง ปรับปรุงภูมิทศั น์โรงเรียนบ้านนาป่าคาย ต .ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

100,000
150,000
100,000

(27461) 27461 เทคอนกรีตสนามวอลเลย์บอลและสนามตะกร้อโรงเรียนบ้านวังถ้า้ ต.ถ้า้ ฉลอง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27462) 27462 ปรับปปรุงซ่อมแซมสนามเอนกประสงค์โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา ต.ทุง่ ยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
(27463) 27463 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉโรงเรียนบ้านป่ากะพี้ ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

150,000
100,000
150,000

100,000
96,900
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000

100,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
80,000
150,000
99,500

หน ้าที่ 1153

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(27464) 27464 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 หลังคาโรงเรียนบ้านบ่อพระ ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27465) 27465 อาคารเรียน งานปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนฝาผนัง ทาสีโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ต.ทุง่ ยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
(27466) 27466 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนสังกะสี เปลี่ยนฝ้า เปลี่ยนฝา ทาสีโรงเรียนบ้านเด่นด่าน ต.บ้านด่าน อ.เมือง
อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27467) 27467 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หน้าอาคารเรียนโรงเรียนนาอินวิทยาคม ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

100,000
150,000
100,000

(27468) 27468 ปรับปรุง ต่อเติม โรงอาหาร (ก่อผนังอิฐบล็อคและติดตะแกรงเหล็กกันนก)โรงเรียนบ้านกองโค ต.คอรุม อ.พิชัย
จ.อุตรดิตถ์
(27469) 27469 อาคารเรียน ทาสีโรงเรียนบ้านหาดทับยา ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(27470) 27470 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27471) 27471 เปลี่ยนหลังคา ซ่อมแซมพืน้ อาคารเรียน ซ่อมแซมห้องน้้าห้องส้วมโรงเรียนบ้านเหล่า ต .น้้าอ่าง อ.ตรอน จ.
อุตรดิตถ์
(27472) 27472 อาคารเรียน ป.1ฉ ขนาด 3 ห้องเรียน เปลี่ยนพืน้ ปรับปรุงซ่อมแซม ฝาผนัง โรงเรียนบ้านแสนขัน ต.บ่อทอง อ.
ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
(27473) 27473 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านช้าตก ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(27474) 27474 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและไหล่ถนนโรงเรียนวัดดอกไม้ ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(27475) 27475 เปลี่ยนหน้าต่างห้องเรียน และปรับภูมิทศั น์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดคุ้งยาง ต.บ้านด่าน อ.เมือง
อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27476) 27476 อาคารเรียน ฝ้าเพดาน ประตูกระจกอลูมิเเนียม หน้าต่างบานเลื่อน ทาสี งานไฟฟ้าโรงเรียนบ้านน้้าพีม้ ิตรภาพที่
214 ต.น้้าพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
(27477) 27477 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ และอาคารประกอบ วางพืน้ คอนกรีต ส้าเร็จรูป พร้อมเทคาน ปู
กระเบือ้ ง เปลี่ยนผนังติดตั้งไม้ฝาเฌอร่า ท้าเวทีพนื้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านไร่หว้ ยพี้ ต .ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.
อุตรดิตถ์

150,000

(27478) 27478 1.ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน
2.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) ต.วังกะพี้ อ.เมือง
อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

100,000

(27479) 27479 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนบ้านป่าเซ่า (ประชานุสรณ์) ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27480) 27480 หลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านน้้าอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) ต.น้้าอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

100,000
150,000

(27481) 27481 พืน้ ปูกระเบือ้ ง เปลี่ยนหลังคา ทาสีโรงเรียนวัดบ้านใหม่ ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
(27482) 27482 อาคารเรียน หลังคาโรงเรียนบ้านไชยมงคล ต.น้้าอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
(27483) 27483 ส้วม หลังคา ประตู สุขภัณฑ์ ระบบจ่ายน้้าประปา งานไฟฟ้า ทาสี โรงเรียนบ้านหัวค่าย ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.
อุตรดิตถ์
(27484) 27484 ซ่อมแซมฝ้าเพดา ห้องอนุบาล 2 และทาสีน้ามันอาคารเรียน แบบ ป.1 ขโรงเรียนประชาชนอุทศิ ต.บ้านด่านนา
ขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27485) 27485 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
(27486) 27486 อาคารเรียน ทาสี ห้องส้วม ปูพนื้ หลังคา สุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านช้าสอง ต .ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(27487) 27487 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบรีสอร์ท (ห้องสมุดโรงเรียน) งานทาสี เปลี่ยนหลังคา จัดท้าชั้นวางหนังสือ
โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
(27488) 27488 ปูพนื้ อาคารอเนกประสงค์ ประตูเหล็กม้วนห้องสหกรณ์โรงเรียน เหล็กดัดหน้าต่างอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนบ้าน
โคน ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

99,700
100,000
100,000

200,000

100,000
99,800
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
200,000
99,800

100,000
150,000
150,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 1154

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(27489) 27489 ปรับปรุงลานกีฬาดินเป็นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 10 ซม. กว้าง 30 เมตร ยาว 32 เมตรโรงเรียนอนุบาล
อุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27490) 27490 ทาสีอาคารเรียน สปช.105/29 และปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

300,000

(27491) 27491 1.ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม
2.ปรับปรุงซ่อมแวมอาคารเรียน อาครประกอบโรงเรียนบ้านนาอิซาง ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(27492) 27492 ทาสีรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านน้้าหมีใหญ่ ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
(27493) 27493 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, อาคารอเนกประสงค์ ฝ้าเพดานโรงเรียนหมูห่ า้ สามัคคี ต.บ้านแก่ง
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
(27494) 27494 ปรับปรุงซ่อมแซมงานพืน้ อาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านท่าสัก ต .ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(27495) 27495 ทาสีรั้ว ปูกระเบือ้ งห้องเรียน งานฝ้าเพดาน โรงเรียนวัดท้องลับแล(ธรรมเนตรโศภณ) ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.
อุตรดิตถ์
(27496) 27496 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานเปลี่ยนหลังคาจากกระเบือ้ งลอนคู่เป็น Metal Sheet ขนาด
พืน้ ที่ 280 ตารางเมตรโรงเรียนบ้านหัวดุม ต.ทุง่ ยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
(27497) 27497 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เปลี่ยนฝ่า ,ฝา ,พืน้ , เสา,ทาสีโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ต.ข่อยสูง
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
(27498) 27498 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น หลังคา ทาสีโรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 ต.ท่าเสา อ.
เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27499) 27499 งานเปลี้ยนหลังคา โคลงหลังคา โถส้วน ทาสี เทพืน้ คอนกรีตและปูกระเบือ้ ง ห้องส้วม 3 ทีน่ งั่ และ 4 ทีน่ งั่
โรงเรียนวัดดอย ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27500) 27500 งานหลังคา ฝ้าเพดาน อาคารเรียน ป.1 ฉโรงเรียนวัดศรีธาราม ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27501) 27501 อาคารเรียน หลังคา ส้วม หลังคาโรงเรียนวัดแม่เฉย ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27502) 27502 ปรับปรุงซ่อมแซม ฝ้าเพดานอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.
อุตรดิตถ์
(27503) 27503 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (แบบองค์การฯ) หลังคา ทาสีผนังโรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) ต.บ้านแก่ง
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
(27504) 27504 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน คสล. บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านทุง่ ป่ากระถิน ต.พญาแมน
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(27505) 27505 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานฝ้าเพดาน เปลี่ยนฝ้าเพดานอาคารเรียนโรงเรียนราษฎร์อ้านวย ต.บ้านด่านนา
ขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27506) 27506 หลังคาอาคารเรียนแบบ008และอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์สาขาหนองน้้าเขียว ต.บ้านด่านนา
ขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27507) 27507 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน คสล. บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านบึงท่ายวน ต.คอรุม อ.พิชัย
จ.อุตรดิตถ์
(27508) 27508 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาเซปัคตระกร้อ เทพืน้ และปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าอาคารเรียน เทคอนกรีต
โรงเรียนบ้านดอนโพ ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

150,000

100,000

90,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 1155

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(27509) 27509 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว จากรั้วสังกะสีเป็นรั้วคอนกรีต
1. งานฐานราก
2. งานคอนกรีต
3. งานเหล็กโครงสร้าง
4. งานก่อ
5. งานฉาบ
6. งานทาสีโรงเรียนบ้านเด่นส้าโรง ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

100,000

(27510) 27510 อาคารเรียน เปลี่ยนหลังคาสังกะสีโรงเรียนหนองนาเกลือวิทยา ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
(27511) 27511 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ งานปรับปรุงบันได ห้องน้้า งานไม้ โรงเรียนวัดดอนสัก ต.ฝายหลวง อ.ลับแล
จ.อุตรดิตถ์
(27512) 27512 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสี เปลี่ยนฝาโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี ต.น้้าริด อ.เมือง
อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27513) 27513 อาคารเรียน ฝ้า ฝา ทาสีโรงเรียนบ้านดารา ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(27514) 27514 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคา ท้าฝ้าเพดานโรงเรียนวัดวังยาง ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์
(27515) 27515 อาคารเรียน ป1ฉ /2520 ฝา ตาข่ายรอบอาคารเรียน และฝ้าเพดานรอบนอกโรงเรียนบ้านวังปรากฏ ต.ป่าคาย
อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
(27516) 27516 อาคารส้านักงาน ทาสีโรงเรียนสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27517) 27517 โรงอาหาร ผนัง ตะแกรงเหล็ก พืน้ คอนกรีตโรงเรียนชุมชนบ้านดง ต .พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(27518) 27518 อาคารเรียน อาคารประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้า ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดไร่อ้อย ต .
ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(27519) 27519 อาคารเรียน ฝาผนัง ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โรงเรียนวัดโรงม้า ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(27520) 27520 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและประตูโรงรียนโรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(27521) 27521 อาคารอเนกประสงค์ ฝ้า ผนัง ประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนวัดดอยแก้ว ต.แสนตอ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27522) 27522 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยฉลอง ต.ถ้า้ ฉลอง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27523) 27523 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูโรงเรียน ปรับภูมิทศั น์โรงเรียน เทพืน้ ปูนโรงเรียนบ้านท้ายน้้า ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.
อุตรดิตถ์
(27524) 27524 อาคารเรียน บันได้ ผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านหัวหาด ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27525) 27525 อาคารเรียน ฝา ทาสีโรงเรียนบ้านหาดงิ้ว ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27526) 27526 เทคอนกรีตสนามวอลเลย์บอล ส้วม สุขภัณฑ์ ทาสีโรงเรียนวัดช่องลม ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(27527) 27527 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน
อาคารเรียนแบบ ป1 ข
-งานผนัง งานประตู งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองยายดา ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยั ธานี

99,400
100,000

(27528) 27528 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด
-งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานประตู งานสุขภันฑ์ งานผนัง
ปรับปรุงสนาม
-งานพืน้ ต้นไม้โรงเรียนบ้านวังเตย ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี

150,000

(27529) 27529 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์
-งานหน้าต่าง งานสี งานฝาโรงเรียนบ้านหนองรัก ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยั ธานี
(27530) 27530 ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด
-งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนวัดหนองแก ต.หนองแก อ.เมืองอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี

100,000
100,000
100,000
150,000
300,000
150,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
99,800

99,800
96,700

หน ้าที่ 1156

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(27531) 27531 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
-งานหน้าต่าง งานประตู งานพืน้ โรงเรียนวัดหนองแฟบ ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทยั ธานี
(27532) 27532 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด (อาคารแบบ 017)
-งานฝา งานผนังโรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) ต.เนินแจง อ.เมืองอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี
(27533) 27533 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
-งานผนัง งานประตู งานหน้าหน้าโรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทศิ ) ต.เกาะเทโพ อ.เมืองอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี

100,000

(27534) 27534 ปรับปรุงห้องสมุด
-งานหลังคา งานรางน้้าโรงเรียนบ้านท่าดาน ต.หนองหญ้าปล้อง อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี
(27535) 27535 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ(โรงอาหาร สปช 101)
งานประตู(กระจกเลื่อน) งานพืน้ (พรม) งานไฟฟ้าโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทยั ธานี ต.อุทยั ใหม่ อ.เมืองอุทยั ธานี จ.
อุทยั ธานี

100,000

(27536) 27536 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ก
-งานพืน้
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29
-งานทาสีโรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี

200,000

(27537) 27537 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017
งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยั ธานี
(27538) 27538 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ก/-งานหน้าต่าง
/อาคารอนกประสงค์ /-งานหลังคา
/อาคารประกอบ(ส้วม) -งานประตู
/บ้านพักครู-งานหลัคา โรงเรียนบ้านบ่อยาง ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยั ธานี

150,000

(27539) 27539 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ข
-งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านทุง่ สงบ ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยั ธานี
(27540) 27540 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ(โรงอาหาร)
งานฝ้าโรงเรียนบ้านสวนขวัญ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี
(27541) 27541 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ปฏิรูป 2540
-งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี
(27542) 27542 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 ข
งานผนัง/ฝาโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี
(27543) 27543 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช103/26
-งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยั ธานี
(27544) 27544 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ข (3ห้องเรียน)
-งานหลังคา งานพืน้ งานทาสี งานประตู
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร(ส้วม)
งานสุขภัณฑ์ ต่าง ๆโรงเรียนบ้านสระนารายณ์ ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยั ธานี

147,900

(27545) 27545 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 101/26 - งานพืน้ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29
- งานพืน้ งานประตู ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม-งานพืน้ โรงเรียนวัดเขาหินเทิน ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.
อุทยั ธานี

150,000

(27546) 27546 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ อาคารเฉลิมประเกียรติ
-งานประตู งานหน้าต่าง งานผนังโรงเรียนบ้านดงยางใต้ ต.ท่าซุง อ.เมืองอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี

150,000

100,000
100,000

199,900

150,000

100,000
149,500
139,100
150,000
150,000

หน ้าที่ 1157

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(27547) 27547 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 102/26
(อาคารปฐมวัย) -งานทาสี งานติดตั้งมุง้ ลวด งานเหล็ดดัดโรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า ต.หนองเต่า อ.เมือง
อุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี

150,000

(27548) 27548 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 ก
-งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานสุขภัณฑ์
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อนุบาล (แบบสร้างเอง)
-งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) ต.หนองกระทุม่ อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี

150,000

(27549) 27549 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปป 205/2526
-งานพืน้ โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทยั ธานี
(27550) 27550 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (ห้องเรียนอนุบาล)
-งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านคอดยาง ต.หนองกระทุม่ อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี
(27551) 27551 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29
-งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานประตูโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117 ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.
อุทยั ธานี

150,000

(27552) 27552 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ข - งานพืน้
รั้วโรงเรียน - งานปรับปรรุงซ่อมแซม(ลวดหนาม)โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองอุทยั ธานี จ.
อุทยั ธานี

100,000

(27553) 27553 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข
-งานซ่อมเสาตอม่อโรงเรียนวัดหนองสระ ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี
(27554) 27554 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร(ห้องน้้า สปช601/26)
-งานรื้อถอน งานพืน้ งานหลังคา งานทาสี งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ต .หนองกระทุม่ อ.ทัพทัน
จ.อุทยั ธานี

100,000

(27555) 27555 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
-งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองแว่น ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยั ธานี
(27556) 27556 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29
-งานหลังคา(ปรับปรุงสภาพแวดล้อม)โรงเรียนวัดหนองตางู ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี
(27557) 27557 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 008(4ห้องเรียน)
-งานฝา/ผนัง งานทสีโรงเรียนวัดตลุกดู่ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี
(27558) 27558 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 318
งานพืน้ /งานระเบียงไม้โรงเรียนวัดวังบุญ ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยั ธานี
(27559) 27559 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 - งานพืน้ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ - งานพืน้
โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ ต.เกาะเทโพ อ.เมืองอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี
(27560) 27560 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ กรมสามัญ 044(2ชั้น 12 ห้องเรียน) - งานฝ้าเพดานโรงเรียนวัดท่าโพ ต.ท่า
โพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทยั ธานี
(27561) 27561 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข (4 ห้องเรียน และ 5 ห้องเรียน - งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองกี่ ต.
พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยั ธานี
(27562) 27562 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 จ
-งานประตู งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนวัดดงแขวน ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยั ธานี
(27563) 27563 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 202/26
-งานประตูเหล็กโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยั ธานี

100,000

100,000
100,000

100,000

100,000
100,000
100,000
99,800
100,000
100,000
100,000
95,000

หน ้าที่ 1158

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(27564) 27564 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร/หอประชุม
-งานหลังคาโรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) ต.หนองกระทุม่ อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี
(27565) 27565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 008
-งานทาสีโรงเรียนวัดเขาปฐวี ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี
(27566) 27566 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 ข
งานฝาโรงเรียนวัดเขาดาวเรือง ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยั ธานี
(27567) 27567 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช105/29
งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองเข้ ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยั ธานี
(27568) 27568 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 202/26
-งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบ้านหนองแห้ว ต.หนองกระทุม่ อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี
(27569) 27569 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 105/26 - งานสี งานตะแกรงเหล็ก ปรับปรุงสนามกีฬา - งานพืน้ (ทราย/
หญ้า)โรงเรียนวัดเนือ้ ร้อน ต.หนองพังค่า อ.เมืองอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี
(27570) 27570 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 103/26
-งานหลังคาโรงเรียนบ้านเขาผาลาด ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยั ธานี
(27571) 27571 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ข
-งานพืน้ งานทาสี
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปชง103/26
-งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนวัดทุง่ นาไทย ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี

100,000

(27572) 27572 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบวัดเกตุการาม -งานฝา
ปรับปรุงสนาม - งานพืน้ โรงเรียนวัดทุง่ พึง่ ต.ทุง่ พึง่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทยั ธานี
(27573) 27573 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบสร้างเอง (กาญจนหัตถกิจ) -งานประตู งานหน้าต่าง งานพืน้ งานทาสี งาน
หลังคาโรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทยั ธานี
(27574) 27574 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ข
งานผนัง งานทาสี
ปรับปรุงซ่อมแซมแทนเสาธง - งานรื้อถอน ทุบรื้อ งานก่ออิฐผนัง ฯโรงเรียนวัดดอนกลอย ต.ดอนกลอย อ.หนอง
ขาหย่าง จ.อุทยั ธานี

100,000

(27575) 27575 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ข หนังที่ 1 และ 2
งานพืน้ งานทาสี (เคลือบน้้ายา/เงาไม้)โรงเรียนวัดจักษา ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี
(27576) 27576 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29
-งานประตู(ห้องเรียน) ทุกห้อง
-ห้องน้้า(งานพืน้ งานผนัง งานสุขภัณฑ์ งานประตู )โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง ต.เนินแจง อ.เมือง
อุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี
(27577) 27577 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ก
-งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยั ธานี
(27578) 27578 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ช
งานหลังคาโรงเรียนบ้านเนินก้าว ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยั ธานี
(27579) 27579 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 101/26
-งานฝ้าเพดาน งานพืน้ โรงเรียนวัดตานาด ต.เนินแจง อ.เมืองอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี
(27580) 27580 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ข(ยกพืน้ )
-งานทาสี งานสุขภัณฑ์ านผนัง งานประตูโรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทยั ธานี

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
97,400

100,000
100,000

82,400
100,000

99,800
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 1159

หน่วย : บาท

รายการ
(27581) 27581 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 1 ก
งานหลังคาโรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยั ธานี
(27582) 27582 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 201/26
งานหลังคา งานรื้อถอน
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้า แบบ สปช 202/26 - งานพืน้ โรงเรียนวัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) ต.หหนองพังค่า อ.
เมืองอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี
(27583) 27583 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/26
-งานหลังคาโรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี ต.น้้าซึม อ.เมืองอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี
(27584) 27584 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ(โรงอาหาร)
-งานหลังคา งานฝา งานประตูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี
(27585) 27585 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 101/26
-งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี
(27586) 27586 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
-งานโครงสร้างหลังคาโรงเรียนวัดอุโปสถาราม ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี
(27587) 27587 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ช
-งานฝา งานทาสีโรงเรียนวัดวังสาริกา ต.หนองกระทุม่ อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี
(27588) 27588 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 103/29 - งานทาสี ปรับรับรั้ว ทาสีรั้ว ส้วม - งานพืน้ โรงเรียนวัด
สะพานหิน ต.หาดทนง อ.เมืองอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี
(27589) 27589 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ข
งานหลังคาโรงเรียนวัดหาดทนง ต.หาดทนง อ.เมืองอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี
(27590) 27590 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ข
-งานหลังคาโรงเรียนบ้านภูมิธรรม ต.น้้าซึม อ.เมืองอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี
(27591) 27591 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 005
-งานพืน้ โรงเรียนบ้านท่าซุง ต.ท่าซุง อ.เมืองอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี
(27592) 27592 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 จ
งานฝ้า เพดานโรงเรียนบ้านหนองจิกยาว ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี
(27593) 27593 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร)
งานหลังคาโรงเรียนวัดท่ามะขามป้อม ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี
(27594) 27594 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 202/26
งานทสี งานผนัง งานพืน้
ปรับปรุงห้องสมุด - งานพืน้ โรงเรียนวัดหนองเรือโกลน ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี
(27595) 27595 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017( 8 ห้องเรียน 2 ชั้น)
งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านเนินตูม ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี
(27596) 27596 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ข
-งานรื้อถอน งานฝาผนัง งานทาสีโรงเรียนวัดดงพิกุล ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี
(27597) 27597 ปรับปรุงซ่อมแซม ส้วม
-งานพืน้ งานสุขภัณฑ์ งานทาสีโรงเรียนวัดหนองเขื่อน ต.ทุง่ พึง่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทยั ธานี
(27598) 27598 ปรับปรุงซ่อมแซม บริเวณอาคารโรงอาหาร(เพิม่ เติม)
งานพืน้ โรงเรียนวัดหนองสลิด ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี
(27599) 27599 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมฯ งานพืน้
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน งานฝ้า เพดานโรงเรียนวัดโนนเหล็ก ต.โนนเหล็ก อ.เมืองอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี

จานวนเงิน
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หน ้าที่ 1160

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(27600) 27600 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนฯ
-งานพืน้ โรงเรียนบ้านวังเกษตร ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยั ธานี
(27601) 27601 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนฯ
งานพืน้ /ถามดิน ทรายโรงเรียนบ้านคลองข่อย ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยั ธานี
(27602) 27602 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนฯ
งานพืน้ ถมดิน ทรายโรงเรียนวัดดอนหวาย ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยั ธานี
(27603) 27603 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนฯ
-งานถามดิน ทรายโรงเรียนบ้านเขาทองหลาง ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยั ธานี
(27604) 27604 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
-งานฝ้าเพดาน งานผนังโรงเรียนบ้านทุง่ มน ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยั ธานี
(27605) 27605 ปรับปรุงสนามบริเวณโรงเรียน
-งานพืน้ คอรกรีตโรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) ต.น้้าซึม อ.เมืองอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี
(27606) 27606 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน
-งานรั้วโรงเรียนบ้านหนองเมน ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี
(27607) 27607 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน
-งานถนนโรงเรียนบ้านปากดง ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทยั ธานี
(27608) 27608 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน
งานถนนโรงเรียนวัดทุง่ ปาจาน ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทยั ธานี
(27609) 27609 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน
งานถนนโรงเรียนบ้านหัวดง ต.หนองกระทุม่ อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี
(27610) 27610 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 103/26
-งานหลังคา งานประตูโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยั ธานี
(27611) 27611 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม/ภูมิทศั น์
ภายใน.สพป.อุทยั ธานี เขต 1โรงเรียนสพป.อุทยั ธานี เขต 1 ต.ถนนพหลโยธิน อ.เมืองอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี
(27612) 27612 อาคารเรียน ป 1 ข เปลี่ยนไม้ฝาส้าเร็จรูป ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านห้วยบง ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี

150,000

(27613) 27613 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 103/26 ปู
พืน้ กระเบือ้ ง โรงเรียนวัดทัพหมัน ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27614) 27614 อาคารอเนกประสงค์(ห้องสมุด) เปลี่ยนประตูกระจกสีชา หน้าต่างกระจกสีชา , อาคารเรียนแบบวัดเกตุการาม
และป.1 ข ปูพนื้ กระเบือ้ งบันไดโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
(27615) 27615 อาคารเรียน สปช 103/26 ทาสีภายนอก ทาสีภายในโรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.
อุทยั ธานี
(27616) 27616 อาคารเรียน สปช 103/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านคลองชะนี ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.
อุทยั ธานี
(27617) 27617 อาคารเรียน ป 1 ก เปลี่ยนฝ้าโรงเรียนวัดทุง่ หลวง ต.ทุง่ พง อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
(27618) 27618 อาคารเรียนวัดเกตุการาม เปลี่ยนหลังคาเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีโรงเรียนวัดปทุมทอง ต.หนองนางนวล อ.หนอง
ฉาง จ.อุทยั ธานี
(27619) 27619 อาคารเรียนสปช 103/26 เปลี่ยนพืน้ ไม้เนือ้ แข็ง อาคารเรียน ป 1 ก เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคาโรงเรียนบ้านซับสุ
ราษฎร์ ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27620) 27620 โรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27621) 27621 อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้า ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเขาวง ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี
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จานวนเงิน

(27622) 27622 อาคารเรียน สปช 105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดาน บานประตู ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดหนองบัว
ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
(27623) 27623 โรงฝึกงาน (โรงอาหาร) เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองมะสัง ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทยั ธานี
(27624) 27624 โรงฝึกงาน (โรงอาหาร) ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดงประดาพระ ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
(27625) 27625 อาคารอเนกประสงค์ สปช 202/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ผนังกระเบือ้ งซีเมนต์ ทาสีโรงเรียนบ้านหน้าฝายบึง
ตาโพ ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27626) 27626 โรงอาหาร เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีตโรงเรียนวัดหัวเมือง ต.อุทยั เก่า อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
(27627) 27627 อาคารเรียน สปช 105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา เสาคอนกรีต ท่อเหล็ก ก่อฉาบอิฐบล็อกโรงเรียนอนุบาล
ห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทยั ธานี
(27628) 27628 อาคารเรียน สปช 104/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง อาคารเรียน สปช 103/26 ทาสีภายนอก ภายในโรงเรียนบ้านบุง่ ต.
เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27629) 27629 อาคารเรียน สปช 105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนวัดทุง่ โพ ต.ทุง่ โพ อ.หนองฉาง จ.
อุทยั ธานี
(27630) 27630 อาคารอเนกประสงค์ สปช 201/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง แผงลวดตาข่ายโรงเรียนบ้านร่องตาที ต .ลานสัก อ.ลานสัก จ.
อุทยั ธานี
(27631) 27631 อาคารเรียน สปช 105/29 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านเพชรน้้าผึ้ง ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.
อุทยั ธานี
(27632) 27632 อาคารเรียน สปช 105/29 ทาสีโรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
(27633) 27633 อาคารเรียน ป 1 ข ทาสี เปลี่ยนไม้ฝาโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี
(27634) 27634 อาคารเรียน สปช 103/26 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง เหล็กโครงหลังคาโรงเรียนบ้านหูช้าง ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.
อุทยั ธานี
(27635) 27635 อาคารเรียน ป 1 ก เปลี่ยนฝ้าเพดาน บุผนังไม้อัด ทาสีโรงเรียนบ้านน้้าวิ่ง ต.ทุง่ นางาม อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี
(27636) 27636 อาคารเรียน สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี
(27637) 27637 อาคารเรียน ป 1 ข เปลี่ยนพืน้ ไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนวัดเทพนิมิต ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
(27638) 27638 อาคารเรียน ป 1 จ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีภายนอก-ภายในโรงเรียนบ้านประดาหัก ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.
อุทยั ธานี
(27639) 27639 อาคารเรียน ป 1 ข เปลี่ยนผนัง ฝ้าเพดาน ทาสีงานไม้โรงเรียนบ้านเขากวางทอง ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.
อุทยั ธานี
(27640) 27640 อาคารอเนกประสงค์ สปช 201/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ประตูเหล็กม้วน ทาสีโรงเรียนบ้านหนองกระทุม่ ต.เขา
กวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
(27641) 27641 อาคารเรียน 017 ก ทาสี อาคารเรียน ป 1 ก เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดผาทัง่ ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี

150,000

(27642) 27642 อาคารเรียน 017 ก เปลี่ยนหน้าต่าง ประตู ทาสีโรงเรียนวัดเขาผาแรต ต.น้้ารอบ อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี
(27643) 27643 โรงอาหาร เปลี่ยนกระเบือ้ ง ปูพนื้ กระเบือ้ ง ประตูโรงเรียนบ้านใหม่หนองแก ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
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(27644) 27644 อาคารเรียน 017 ก เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง ต.ทุง่ โพ อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
(27645) 27645 อาคารเรียน สปช 101/26 ก่อฉาบ ทาสี ติดตั้งประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา ต.ทองหลาง อ.
ห้วยคต จ.อุทยั ธานี
(27646) 27646 อาคารเรียน ป 1 ก เปลี่ยนฝ้า ทาสีภายในโรงเรียนบ้านป่าเลา ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
(27647) 27647 อาคารประกอบ (ห้องสมุด) เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดทองหลาง ต.คอกควาย
อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
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จานวนเงิน

(27648) 27648 อาคารเรียน สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ฝ้าเพดาน เสาปูน เปลี่ยนหลังคา โรงเรียนบ้านทุง่ สามแท่ง ต .ประดู่ยืน
อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี
(27649) 27649 อาคารเรียน สปช 101/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่
จ.อุทยั ธานี
(27650) 27650 อาคารเรียน สปช 103/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ประตูไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านทุง่ นาสวน ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.
อุทยั ธานี
(27651) 27651 อาคารเรียน สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27652) 27652 อาคารเรียน สปช 103/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน กระเบือ้ งหลังคา รางน้้า เชิงชายโรงเรียนบ้านหินตุ้ม ต.บ้านไร่ อ.
บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27653) 27653 อาคารเรียน สปช 103/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านร่องมะดูก ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27654) 27654 อาคารเรียน ป 1 ข ทาสี อาคารอเนกประสงค์ ทาสี อาคารเรียน 103/26 ทาสีโรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์
บ้ารุง ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทยั ธานี
(27655) 27655 อาคารเรียน สปช 105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดาน กระเบือ้ งหลังคา บานประตู โถส้วม โรงเรียนบ้านทุง่ ใหญ่ ต.หนอง
ยาง อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
(27656) 27656 อาคารเรียน สปช 103/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านศาลาคลอง ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27657) 27657 อาคารเรียน สปช 105/29 ทาสีภายนอก-ภายในโรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
(27658) 27658 อาคารเรียน สปช 105/29 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง เหล็กโครงหลังคาโรงเรียนบ้านโกรกลึก ต.น้้ารอบ อ.ลานสัก
จ.อุทยั ธานี
(27659) 27659 อาคารเรียน สปช 101/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เหล็กโครงหลังคา ฝ้าเพดาน โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ ต.บ้าน
ใหม่คลองเคียน อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27660) 27660 อาคารเรียน สปช 105/29 (อาคาร 4) ติดตั้งหน้าต่างกระจกสีชา อาคารเรียน สปช 105/29 (อาคาร 5) ติดตั้ง
หน้าต่างกระจกสีชา อาคารเรียน สปช 103/26 ติดตั้งหน้าต่างกระจกสีชา โรงเรียนบ้านบุง่ อ้ายเจี้ยม ต.ระบ้า อ.
ลานสัก จ.อุทยั ธานี

150,000

(27661) 27661 อาคารเรียน สปช 103/26 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านห้วยทราย ต.น้้ารอบ อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี
(27662) 27662 อาคารเรียน สปช 105/29 (หลังที่ 1) เปลี่ยนฝ้าเพดาน อาคารเรียน สปช 105/29 (หลังที่ 2) เปลี่ยนฝ้าเพดาน
อาคารเรียน สปช 105/29 (หลังที่ 3) เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนบ้านทุง่ นา ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.
อุทยั ธานี
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150,000

(27663) 27663 อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนวัดหนองยาง ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
(27664) 27664 อาคารเรียน ป 1 ก เปลี่ยนผนังกระเบือ้ งซีเมนต์ ทาสีโรงเรียนบ้านวังผาลาด ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.
อุทยั ธานี
(27665) 27665 อาคารเรียน ป 1 จ เปลี่ยนหลังคาสังกะสีโรงเรียนวัดหนองเต่า ต.อุทยั เก่า อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
(27666) 27666 อาคารเรียน สปช 103/26 ทาสี โรงเรียนวัดหนองมะกอก ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
(27667) 27667 รั้วโรงเรียน เปลี่ยนเสา ติดลวดหนามโรงเรียนบ้านสมอทอง ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทยั ธานี
(27668) 27668 ถนน เทคอนกรีต อาคารอเนกประสงค์ 205/26 ประตูเหล็กม้วนโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52
ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27669) 27669 อาคารเรียน ป 1 เปลี่ยนผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านโป่งข่อย ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทยั ธานี
(27670) 27670 อาคารเรียน สปช 103/26 รื้อฝ้าเพดาน วางพืน้ ส้าเร็จ ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนอง
ผักกาด ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี
(27671) 27671 อาคารเรียน สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเจ้าวัด ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27672) 27672 อาคารเรียน สปช 103/26 เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ทาสีภายใน-ภายนอกโรงเรียนบ้านห้วยโศก ต.ทุง่ นางาม อ.
ลานสัก จ.อุทยั ธานี
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จานวนเงิน

(27673) 27673 รั้วโรงเรียน ก่ออิฐโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
(27674) 27674 อาคารเรียน ป 1 ฉ ทาสี อาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.
อุทยั ธานี
(27675) 27675 อาคารเรียน ป 1 จ เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านบุง่ ฝาง ต.ทุง่ นางาม อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี
(27676) 27676 อาคารเรียน อาคารประกอบ เปลี่ยนหลังคา ทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี

300,000
150,000

(27677) 27677 อาคารเรียน ป 1 ข เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านหนองฝาง ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27678) 27678 อาคารเรียน 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ประตูโรงเรียนบ้านตลิ่งสูง ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทยั ธานี
(27679) 27679 อาคารเรียน สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) ต.ป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี
(27680) 27680 อาคารเรียน ป 1 ก เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านน้้าพุพรหมานุสรณ์ ต.ทุง่ โพ อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
(27681) 27681 อาคารเรียน อาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ ง โครงหลังคาโรงเรียนชุมชนบ้านทุง่ นางาม ต .ทุง่ นางาม อ.ลานสัก จ.
อุทยั ธานี
(27682) 27682 อาคารเรียน สปช 103/26 ปูพนื้ ส้าเร็จ เทพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัดพุม่ บ้าเพ็ญธรรม ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.
อุทยั ธานี
(27683) 27683 อาคารเรียน สปช 103/26 อาคารเรียน สปช 105/26 เปลี่ยนบานประตู ทาสี ติดเหล็ดดัดโรงเรียนบ้านหนองแก
เชียงราย ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27684) 27684 อาคารเรียน สปช 103/26 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ทาสีโรงเรียนบ้านท่าชะอม ต.เขากวางทอง อ.หนอง
ฉาง จ.อุทยั ธานี
(27685) 27685 อาคารเรียน ป 1 ข เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ผนังซีเมนต์โรงเรียนบ้านป่าอ้อ ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี
(27686) 27686 อาคารเรียน สปช 103/26 เปลี่ยนหลังคา โครงหลังคา บานประตูโรงเรียนบ้านคลองหวาย ต.คอกควาย อ.บ้านไร่
จ.อุทยั ธานี
(27687) 27687 อาคารเรียน อาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนโถส้วม อ่างล้างหน้า ทาสี หน้าต่าง-ประตูกระจกบานเลื่อน
โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27688) 27688 อาคารเรียน 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีรั้วโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลลานสัก ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี
(27689) 27689 รั้วคอนกรีต ก่ออิฐบล๊อกโรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ต.ระบ้า อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี
(27690) 27690 อาคารอเนกประสงค์ 202/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านงิ้วงาม ต.หนองยาง อ.
หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
(27691) 27691 อาคารเรียน อาคารประกอบ เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ผนังก่ออิฐฉาบปูน ติดตั้งกระจกประตู -หน้าต่าง สี
ชาพร้อมกรอบอลูมิเนียมโรงเรียนวัดทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27692) 27692 อาคารเรียน อาคารประกอบ เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็ดรีดลอน เทพืน้ ก่ออิฐ ฉาบปูน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนวัด
ทัพหลวง สาขาบ้านป่าอูสามัคคี ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27693) 27693 อาคารเรียน 103/26 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านนาทุง่ เชือก ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
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(27694) 27694 อาคารเรียน สปช 103/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน พืน้ ไม้เนือ้ แข็ง ทาสีโรงเรียนบ้านลานคา ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่
จ.อุทยั ธานี
(27695) 27695 อาคารเรียน สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ ต.บ้านใหม่คลองเคียน อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27696) 27696 อาคารเรียน สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านน้้าพุ ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27697) 27697 อาคารเรียน สปช 103/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทุง่ น้อย ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27698) 27698 อาคารเรียนแบบวัดเกตุการาม ทาสีโรงเรียนบ้านหนองจิกยาว ต.อุทยั เก่า อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
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(27699) 27699 อาคารเรียน อาคารประกอบ โครงหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็ดรีดลอน เทพืน้ โรงเรียนบ้านวังหิน ต .วังหิน อ.
บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27700) 27700 อาคารเรียน 103/26 เปลี่ยนพืน้ ทาสี บานประตู โรงเรียนบ้านบุง่ กะเซอร์ ต.น้้ารอบ อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี
(27701) 27701 อาคารเรียน สปช 105/29 ทาสี ประตู เหล็ดดัดโรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
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(27702) 27702 โรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี ติดเหล็กดัด ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านวังพง ต .วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27703) 27703 อาคารเรียน สปช 105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดาน อาคารเรียน ป 1 ข ทาสี ไม้ยางโรงเรียนวัดทัพ
คล้าย ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27704) 27704 อาคารเรียน สปช 103/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่ ผนังไม้ส้าเร็จรูปโรงเรียนบ้านหนองผักแพว ต.ทองหลาง อ.
ห้วยคต จ.อุทยั ธานี
(27705) 27705 โรงอาหาร รื้อวัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านเขาน้้าโจน ต.ทุง่ นางาม อ.ลานสัก จ.
อุทยั ธานี
(27706) 27706 อาคารเรียน ทาสี เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27707) 27707 อาคารเรียน สปช 101/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านห้วยพลู ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27708) 27708 อาคารเรียน อาคารประกอบ เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี กระจกพร้อมกรอกอลูมิเนียมสีชาโรงเรียน
ห้วยขาแข้งวิทยาคม ต.ระบ้า อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี
(27709) 27709 โรงอาหาร เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
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(27710) 27710 อาคารเรียน สปช 105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านจัน ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27711) 27711 อาคารเรียน สปช 103/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.น้้ารอบ อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี
(27712) 27712 อาคารเรียน สปช 103/26 ทาสี รื้อถอนประตู หน้าต่าง เปลี่ยนประตู-หน้าต่างโรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย ต.ป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี
(27713) 27713 อาคารเรียน ป 1 ก เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านหินโหง่น ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทยั ธานี
(27714) 27714 อาคารอเนกประสงค์ สปช 201/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเนินมะค่า ต.น้้ารอบ อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี
(27715) 27715 อาคารเรียน ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนวัดห้วยขานาง ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
(27716) 27716 อาคารเรียนแบบ ป 1 ข เปลี่ยนกระเบือ้ งลอนคู่โรงเรียนวัดสะน้า ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27717) 27717 อาคารเรียน ป 1 ข เปลี่ยนไม้ฝาส้าเร็จรูป พืน้ ไม้เนือ้ แข็ง โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ต.ระบ้า อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี
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(27718) 27718 อาคารเรียน 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านเขาน้อย ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
(27719) 27719 อาคารเรียน แบบ ป 1 ข เปลี่ยนไม้ฝา พืน้ ไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน ต.บ้านใหม่คลองเคียน อ.บ้าน
ไร่ จ.อุทยั ธานี
(27720) 27720 อาคารเรียน อาคารประกอบ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านพุบอน ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.
อุทยั ธานี
(27721) 27721 บ้านพักครู เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ไม้ฝา ฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ ต.ระบ้า อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี
(27722) 27722 อาคารเรียน ป 1 ข เปลี่ยนผนังไม้ส้าเร็จรูป ทาสีโรงเรียนบ้านดง ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27723) 27723 อาคารเรียน อาคารประกอบ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา โครงหลังคา ก่ออิฐ ทาสีโรงเรียนบ้านหนองอาสา ต .เมืองกา
รุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27724) 27724 อาคารเรียนวัดเกตุการาม เปลี่ยนไม้ฝา โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
(27725) 27725 อาคารเรียน สปช 103/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ ส้าเร็จ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านกลาง ต.ห้วยคต อ.
ห้วยคต จ.อุทยั ธานี
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(27726) 27726 อาคารเรียน ป 1 ข รื้อวัสดุมุงหลังคา รื้อโครงสร้างหลังคาไม้ รื้อฝ้าเพดาน เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี
โรงเรียนบ้านน้้ารอบ ต.น้้ารอบ อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี
(27727) 27727 อาคารเรียน ป 1 ข เปลี่ยนหลังคา รางน้้าโรงเรียนบ้านเนินพยอม ต.ทุง่ โพ อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
(27728) 27728 อาคารอเนกประสงค์ ผนังก่ออิฐฉาบปูน ฝ้าเพดาน หน้าต่างกระจกกรอบอลูมิเนียมโรงเรียนบ้านทัพยายปอน ต.
ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี
(27729) 27729 อาคารเรียน สปช 105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต ต.สุขฤทัย อ.
ห้วยคต จ.อุทยั ธานี
(27730) 27730 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทยั ธานี
(27731) 27731 อาคารเรียน อาคารประกอบ หน้าต่าง-ประตู กระจกใพร้อมกรอบบานอลูมิเนียม หลังคาเมทัลชีตโรงเรียนบ้าน
ห้วยป่าปก ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27732) 27732 เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนสพป.อุทยั ธานี เขต 2 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.
อุทยั ธานี
(27733) 27733 อาคารประกอบ โครงหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ฝ้าเพดาน เทพืน้ คอนกรีต ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียน
บ้านหนองจอก ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27734) 27734 อาคารเรียน เปลี่ยนฝ้า ประตู-หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27735) 27735 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านพุต่อ ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27736) 27736 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านตะกรุด ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27737) 27737 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านคลองตะขาบ ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
(27738) 27738 อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง เทพืน้ ขัดมันโรงเรียนบ้านคลองโป่ง ต .เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.
อุทยั ธานี
(27739) 27739 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 -งานพืน้ งานประตู ทาสีโรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง ต.เตย อ.ม่วง
สามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27740) 27740 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด - งานทาสี
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ - งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านแพง ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.
อุบลราชธานี

100,000

(27741) 27741 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเล่ย์บอล, สนามตะกร้อโรงเรียนบ้านค้าไฮใหญ่ ต.ค้าไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.
อุบลราชธานี
(27742) 27742 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานบันได งานทาสี
โรงเรียนบ้านค้าไฮน้อย ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
(27743) 27743 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.105/29 (หลังที1่ ) -งานพืน้ โรงเรียนบ้านทุง่ ขุนน้อยหนองจานวิทยา ต.แจระแม
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27744) 27744 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ซ -ประตูเหล็กดัด งานสีโรงเรียนบ้านหนองปลาปาก ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27745) 27745 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานประตูหน้าต่าง งานผนังโรงเรียนบ้านข่าโคม ต.ปะอาว อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27746) 27746 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร -งานพืน้ โรงเรียนบ้านแสงน้อย ต.นาค้าใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27747) 27747 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 102/26 งานหลังคา ฝ้าเพดาน
โรงเรียนบ้านชาติสามัคคี ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27748) 27748 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แบบ ป.1 ซ. โรงเรียนบ้านเตย ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27749) 27749 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด งานสี งานรางน้้า โรงเรียนบ้านแต้เก่า ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.
อุบลราชธานี
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(27750) 27750 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เฉลิมพระเกียรติ หลังที่1 - งานหลังคา ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ เฉลิมพระเกียรติ หลังที2่ -งานหลังคา ฝ้าเพดาน ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร -งานหลังคา
โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) ต.ก่อ้เอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

100,000

(27751) 27751 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 งานฝ้าเพดาน กันสาดงานพืน้ โรงเรียนบ้านหัวค้า ต.ขามใหญ่ อ.
เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27752) 27752 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น -งานปรับพืน้ ที่ จัดซื้ออุปกรณ์โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27753) 27753 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ -งานห้องศิลปะ -งานห้องโสตทัศนูปกรณ์ -งานห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านหนอง
ก่านค้าไผ่ ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27754) 27754 ซ่อมแซมส้วมโรงเรียนบ้านก่อแสนส้าราญสามัคคี ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27755) 27755 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าห้องส้วมแบบจังหวัด -งานหลังคา งานสุขภัณฑ์ งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์แบบสร้างเอง -งานหลังคา งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

150,000

(27756) 27756 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ -งานหลังคาโรงเรียนบ้านไทยโพนทราย ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.
อุบลราชธานี
(27757) 27757 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานหลังคา
โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ ต.หนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27758) 27758 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ. -งานหลังคา ประตู หน้าต่าง บันไดโรงเรียนบ้านโนนชาติยูง ต.เหล่าบก อ.
ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27759) 27759 ปรับปรุง้อมแซมอาคารสปช.105/29
ซ่
งานทาสี อาคารป.1ซ งานทาสี อาคารอเนกประสงค์ งานทาสี ประตู
โรงเรียนบ้านคูเดื่อ ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27760) 27760 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ
งานหลังคาโรงเรียนบ้านท่าศิลา ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
(27761) 27761 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านแก้งซาว ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27762) 27762 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.101/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านท่าลาด ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27763) 27763 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ -งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองบก ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.
อุบลราชธานี
(27764) 27764 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ
ประตูหน้าต่าง ฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านดอนกลางทุง่ ค้าแต้ ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
(27765) 27765 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสปช.102/26 -งานสี โรงเรียนบ้านนาขมิน้ ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

100,000

(27766) 27766 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสปช.104/26 -งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองยาง ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
(27767) 27767 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านอ้น ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27768) 27768 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ -งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.
อุบลราชธานี
(27769) 27769 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.101/26 - งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบจังหวัด 24
- ทาสี โรงเรียนบ้านหนองเซือม ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27770) 27770 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว -งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตู -งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อโรงเรียนด้านหน้า
-ทาสีโรงเรียนบ้านดินด้าค้าไฮ ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27771) 27771 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด -งานพืน้ โรงเรียนบ้านนาเลิง ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
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(27772) 27772 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสปช.102/26 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนประชาสามัคคี ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.
อุบลราชธานี
(27773) 27773 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 101/2526 -งานประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านทุง่ ใต้ ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
(27774) 27774 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 102/26 -งานหลังคาโรงเรียนบ้านเหล่าบาก ต.หนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ จ.
อุบลราชธานี
(27775) 27775 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร -งานหลังคา โรงเรียนบ้านดูน ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
(27776) 27776 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ -งานประตู หน้าต่าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบจังหวัด งานประตู หน้าต่าง งานพืน้ โรงเรียนบ้านมะเขือ ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27777) 27777 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วมแบบสร้างเอง -งานประตู งานพืน้ โรงเรียนบ้านดอนชี ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
(27778) 27778 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด -งานพืน้ โรงเรียนบ้านนาดูน ต.เขื่องใน อ.เขื่อง
ใน จ.อุบลราชธานี
(27779) 27779 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ -งานพืน้ โรงเรียนบ้านค้อทอง(อ้าไพพิทยาคาร) ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.
อุบลราชธานี
(27780) 27780 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 103/26 -งานพืน้ งานเหล็กดัดโรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล ต.นาเลิง อ.
ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27781) 27781 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.104/26 งานทาสี งานพืน้ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 งานทาสี
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27782) 27782 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 102/26 -งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วง
สามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27783) 27783 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนป.1ซ -งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาค้า ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

100,000

(27784) 27784 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ -งานหลังคาโรงเรียนบ้านปากน้้า ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.
อุบลราชธานี
(27785) 27785 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านยางเทิง ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27786) 27786 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สป105/29 -งานหลังคา ประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) ต.ยาง
สักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27787) 27787 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบจังหวัด งาหลังคาโรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ (ก้าจัดอุปถัมภ์) ต.หนอง
เมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27788) 27788 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29
งานพืน้ ทาสีโรงเรียนบ้านขี้เหล็กค้าเจริญ ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27789) 27789 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ/2522 -งานทาสีโรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ ต.ไร่น้อย อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27790) 27790 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/26 -กั้นห้องเรียนโรงเรียนบ้านหัวทุง่ ประชาสรรค์ ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี
(27791) 27791 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารแบบจังหวัด - ทาสี ลงยูนิเทนโรงเรียนบ้านปลาฝา ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.
อุบลราชธานี
(27792) 27792 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/206 -งานทาสีโรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) ต.หนองเหล่า อ.เขื่อง
ใน จ.อุบลราชธานี
(27793) 27793 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน -งานทาสีโรงเรียนบ้านป่าก่อ ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
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100,000

หน ้าที่ 1168

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(27794) 27794 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน -งานสีโรงเรียนบ้านนาดูน ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27795) 27795 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 102/26 -งานประตู ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ -งานหลังคา
โรงเรียนบ้านผือ ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27796) 27796 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช 104 -งานพืน้ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.
อุบลราชธานี
(27797) 27797 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 - งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองแต้ ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.
อุบลราชธานี
(27798) 27798 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.105/29 - งานพืน้ โรงเรียนบ้านผาแก้ว ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.
อุบลราชธานี
(27799) 27799 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 101/26 -งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปญ
ั ญา) ต.หนองขอน อ.
เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27800) 27800 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ พิเศษ -งานพืน้ โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา ต.กลางใหญ่ อ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี
(27801) 27801 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ
งานพืน้ ประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านดอนกลอยนากลาง ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
(27802) 27802 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ. -งานฝ้า ผนัง หลังคา งานเสาโรงเรียนบ้านขมิน้ ต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
(27803) 27803 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ -งานสีโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.
อุบลราชธานี
(27804) 27804 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ซ. งานหลังคาฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ (วิจิตรราษฎร์สามัคคี) ต.
หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27805) 27805 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ -งานพืน้ โรงเรียนบ้านอีต้อม ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27806) 27806 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ. (ดัดแปลงยกพืน้ สูง) งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.
อุบลราชธานี
(27807) 27807 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ -งานพืน้ ประตู ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ -งานหลังคา
ผนัง พืน้ โรงเรียนบ้านนาใต้ ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27808) 27808 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 101/26 -งานพืน้ โรงเรียนบ้านโนนดู่ ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.
อุบลราชธานี
(27809) 27809 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ -งานประตู หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านหนองเค็ม ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.
อุบลราชธานี
(27810) 27810 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ
งานพืน้ งานหน้าต่าง งานตาข่ายเหล็ก โรงเรียนบ้านยาง ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
(27811) 27811 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ - หลังคา โรงเรียนบ้านท่าลาด ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

100,000
100,000

(27812) 27812 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด -งานหลังคา งานพืน้ งานผนัง งานทาสีโรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิม่ วิทยาคาร)
ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27813) 27813 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป. 1 ซ -ท้าลานคอนกรีตหน้าอาคารเรียน 252 ตรม.โรงเรียนบ้านหนองมะแซว ต.โพน
เมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
(27814) 27814 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน -ติดตั้งรั้วมาตรฐาน 9 ก้อน(ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนบ้านหนองช้าง ต.หนอง
ขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

100,000

150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000

100,000
150,000

หน ้าที่ 1169

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(27815) 27815 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้้า ค.ส.ส (แบบรางยู)โรงเรียนบ้านบัวยาง ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

100,000

(27816) 27816 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู เนือ่ งจากใช้บา้ นพักครูเป็นห้องเรียน -ปรับปรุงหลังคา งานผนัง ประตูโรงเรียนบ้าน
หนองแล้ง ต.ค้าไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
(27817) 27817 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด ปูกระเบือ้ งเคลือบบริเวณอาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านหวาง ต .ชีทวน อ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี
(27818) 27818 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 205/26 -งานฝ้าเพดานโครงคร่าวอลูมิเนียมที.บาร์ แผ่นกระเบือ้ งซิเมนต์
เส้นใยแผ่นเรียบหนา 6 มม. คร่าวทีบาร์ งานพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบขนาด 16"x16"โรงเรียนอุบลวิทยาคม ต.ใน
เมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

100,000

(27819) 27819 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว ต .เตย อ.ม่วง
สามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27820) 27820 เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก อาคาร สปช.101โรงเรียนบ้านศรีสุข ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27821) 27821 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร และ ห้องครัว -งานพืน้ โรงเรียนบ้านขามป้อม ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

100,000

(27822) 27822 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 008 สร้างปี พ.ศ.2514 -งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) ต.
ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27823) 27823 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา -งานหลังคา งานปูพนื้ งานประตู งานทาสี งานเดินท่อ งานสุขภัณฑ์ โรงเรียนบ้าน
กระบูน ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
(27824) 27824 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านนาดีทงุ่ เจริญ ต.ยาง
สักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27825) 27825 ปรับปรุงซ่อมแแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานสี หน้าต่าง ประตูโรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ต.ดุมใหญ่ อ.
ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27826) 27826 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ
งานหลังคาโรงเรียนบ้านเอ้ ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27827) 27827 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานประตูเหล็ก งานพืน้ โรงเรียนบ้านแคกลางหงษ์ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27828) 27828 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 ซ/28 -งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว ต.หนองเมือง อ.ม่วง
สามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27829) 27829 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบจังหวัด (ป1 ซ ) ปูกระเบือ้ ง และทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย ต.
หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27830) 27830 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 101/26 งานผนัง งานพืน้ โรงเรียนบ้านเศรษฐี ต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

150,000

(27831) 27831 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรารภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านยางลุ่ม ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27832) 27832 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบจังหวัด 002 -งานพืน้ โรงเรียนบ้านโนนรัง ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

150,000
100,000

(27833) 27833 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบแบบ สปช. 205/29 -งานหลังคาโรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย ต.ค้อทอง อ.
เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27834) 27834 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ -งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านดงยาง ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.
อุบลราชธานี
(27835) 27835 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26, สปช.204/28 งานพืน้ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ต.เขื่องใน อ.
เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

150,000

100,000
200,000

100,000
100,000

100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

150,000
200,000

หน ้าที่ 1170

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(27836) 27836 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ติดตั้งตาข่ายอาคารโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา ต.โพนเมือง อ.เหล่า
เสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
(27837) 27837 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27838) 27838 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29
งานพืน้ อาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านกุดตากล้า ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27839) 27839 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ
งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27840) 27840 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องอนุบาล งานฝ้าเพดาน ทาสี งานหลังคา งานเหล็กดัดโรงเรียนบ้านจานตะโนน ต.
หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27841) 27841 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26
งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27842) 27842 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29
งานพืน้ ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม สปช.601/26 งานพืน้ ประตูโรงเรียนบ้านหนองหลัก ต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ จ.
อุบลราชธานี

150,000

(27843) 27843 ปรับปรุงภูมิทศั น์ ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านค้อ ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
(27844) 27844 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29
งานหลังคา รางน้้าโรงเรียนบ้านท่าเมือง ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
(27845) 27845 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 102/26
งานหลังคาโรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
(27846) 27846 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ
งานพืน้ ประตู ทาสี งานผนัง งานหลังคาโรงเรียนบ้านกุดกั่ว ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
(27847) 27847 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

100,000
150,000

(27848) 27848 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29
งานพืน้ โรงเรียนบ้านยางกะเดา ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
(27849) 27849 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.
อุบลราชธานี
(27850) 27850 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ -งานหินคลุกโรงเรียนบ้านบก ต.หนองไข่นก
อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27851) 27851 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านโอดนาดี ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
(27852) 27852 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/26งานหลังคา งานผนัง งานตาข่ายเหล็กโรงเรียนบ้านหนองหิน ต.ค้าไฮ
ใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
(27853) 27853 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
งานฝ้าเพดาน งานประตูเหล็กโรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
(27854) 27854 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
งานพืน้ หลังคา ผนัง ประตูหน้าต่างโรงเรียนบ้านจิก ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
(27855) 27855 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ
งานหลังคาโรงเรียนบ้านแสง ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
(27856) 27856 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 102/26
งานหลังคาโรงเรียนบ้านแต้ใหม่ ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
(27857) 27857 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร งานพืน้ โรงเรียนบ้านขามน้อย ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(27858) 27858 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ
โรงเรียนบ้านหนองเป็ด ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
(27859) 27859 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งานเหล็กดัดโรงเรียนบ้านนาไผ่ ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
(27860) 27860 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29,สปช.105/26
งานกันสาด โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
(27861) 27861 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.105/26 -งานพืน้ งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 105/29 -งานพืน้
ประตู ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ -งานผนังโรงเรียนบ้านสร้างมิง่ ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.
อุบลราชธานี

100,000

(27862) 27862 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ
งานหลังคา งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านเหล่าแดง ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
(27863) 27863 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 201/26 ห้องน้้าแบบ จว./5 ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ต.ดุม
ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27864) 27864 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ
งานหลังคาฝ้าเพดาน งานพืน้ งานสีโรงเรียนบ้านเหล่าแค ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
(27865) 27865 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 -งานประตู งานทาสี งานผนัง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.
102/26 -งานพืน้ โรงเรียนบ้านดอนแดง ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27866) 27866 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 -งานพืน้ โรงเรียนบ้านน้้าอ้อมผักระย่า ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
(27867) 27867 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ
งานทาสี งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านสร้างถ่อ ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
(27868) 27868 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนรังน้อย ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27869) 27869 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 102/26 -งานพืน้ งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ. - งานทาสี
โรงเรียนบ้านโพนแพง ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27870) 27870 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด -งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุง่ ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
(27871) 27871 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด งานพืน้ งานบันไดโรงเรียนบ้านเป้า ต .เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.
อุบลราชธานี
(27872) 27872 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ สปช. 202/26 -งานหลังคา งานผนังโรงเรียนบ้านก่อบึง ต.หนองไข่นก อ.ม่วง
สามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27873) 27873 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 -งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ จ.
อุบลราชธานี
(27874) 27874 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งานคอนกรีต งานผนังโรงเรียนบ้านหาด ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

150,000

(27875) 27875 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด -งานพืน้ โรงเรียนบ้านเทพา ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

100,000

(27876) 27876 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ. -งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองมะทอ ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

100,000

(27877) 27877 ปรับภูมิทศั น์ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านเหล่าค้า ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
(27878) 27878 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านท่าลาด ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27879) 27879 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด /2525 -งานทาสี หน้าต่าง ประตู ลูกกรงเหล็ก ติดตั้งพัดลมติดผนัง
โรงเรียนบ้านค้าเกิ่งหนองจิก ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
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รายการ

จานวนเงิน

(27880) 27880 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบประถมศึกษา -ติดตั้งแผงกันแดดอลูมิเนียมโรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ต.หนอง
เหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27881) 27881 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 105/29 -งานพืน้ ประตูโรงเรียนบ้านแสงไผ่ ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.
อุบลราชธานี
(27882) 27882 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร -งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

100,000

(27883) 27883 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด -งานทาสี งานพืน้ งานหลังคา เปลี่ยนเสาโรงเรียนบ้านหนองขอน
(ประชารัฐนุเคราะห์) ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27884) 27884 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด /26 -งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง ต.ม่วงสามสิบ
อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27885) 27885 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ. -งานผนัง งานสีโรงเรียนบ้านดอนประทาย ต.หนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
(27886) 27886 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนสพป.อุบลราชธานี เขต 1 ต.ในเมือง อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27887) 27887 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช. 203/26 -งานคอนกรีต ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้าน
เหล่าข้าวดอนก่อ ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27888) 27888 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ -งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านน้้าค้าน้อย ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.
อุบลราชธานี
(27889) 27889 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 -งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ต.ยางโยภาพ อ.ม่วง
สามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27890) 27890 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม -งานพืน้ ประตู ทาสี หลังคา ผนังโรงเรียนบ้านไพบูลย์ ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
(27891) 27891 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบ -งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 004
ดัดแปลง และ แบบ 017 ดัดแปลง -งานผนังโรงเรียนชุมชนบ้านน้้าค้าแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) ต.เตย อ.ม่วง
สามสิบ จ.อุบลราชธานี

100,000

(27892) 27892 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ -งานผนัง งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1 ซ -งานประตู
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม -ประตูและวงกบโรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.
อุบลราชธานี

100,000

(27893) 27893 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 105/29 -งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองฮาง ต.หนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
(27894) 27894 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ -งานหลังคาโรงเรียนบ้าน
หนองแสงหนองเม็ก ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27895) 27895 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 -งานประตู อาคารแบบสร้าง -งานพืน้ โรงเรียนบ้านยางสักกระ
โพหลุ่ม ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27896) 27896 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 102/26 -งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านสมบูรณ์ (เบญจานุเคราะห์) ต.โพน
แพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27897) 27897 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด -งานพืน้ ประตูหน้าต่าง งานทาสี งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานผนังโรงเรียน
บ้านหนองหล่มหนองเหล่า ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27898) 27898 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ. -งานพืน้ หน้าต่าง ผนังโรงเรียนบ้านทุง่ มณี (คุรุราษฎร์นุกูล) ต.นาเลิง
อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
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หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(27899) 27899 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช. 103 อาคารอเนกประสงค์ -งานหลังคา รางน้้าโรงเรียนบ้านต้าแย ต.ม่วง
สามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27900) 27900 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 -งานหลังคา ผนัง ประตู งานพืน้ ทาสี งานเหล็กดัดโรงเรียนม่วง
สามสิบ(อ้านวยปัญญา) ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27901) 27901 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 104/26 -งานหลังคาโรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ ต.เหล่าบก อ.ม่วง
สามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27902) 27902 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1 ซ -งานหลังคา งานเสาโรงเรียนบ้านผึ้ง (สามัคคี) ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.
อุบลราชธานี
(27903) 27903 ปรับปรุงซ่อมแซมสนมเด็กเล่น -งานหลังคาโรงเรียนบ้านสวนงัว (ราษฎร์ใจดี) ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.
อุบลราชธานี
(27904) 27904 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน -งานรั้ว ทาสีโรงเรียนปทุมวิทยากร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

100,000

(27905) 27905 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 2/28 -งานพืน้ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระ
เจ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27906) 27906 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ -งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านทัพไทย ต.แจระแม อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27907) 27907 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ (2หลัง) -งานประตู หน้าต่าง งานทาสี งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนอง
มุก ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27908) 27908 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/26 -งานรางน้้า งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านนาเมือง ต.ไร่น้อย
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27909) 27909 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 (2หลัง) -งานทาสี งานพืน้ ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27910) 27910 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน -งานหลังคา ผนัง พืน้ โรงเรียนวัดท่าวังหิน ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.
อุบลราชธานี
(27911) 27911 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช. 202/26โรงเรียนเมืองอุบล ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.
อุบลราชธานี
(27912) 27912 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงอาหาร -งานทาสี งานตระแกรงตาข่ายล้อมรอบโรงเรียนบ้านหมากมี่ ต.
กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27913) 27913 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 -งานพืน้ ประตู งานทาสีโรงเรียนบ้านค้อกุดลาด ต.กุดลาด อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27914) 27914 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ซ -งานหลังคาโรงเรียนบ้านท่าสนามชัย ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.
อุบลราชธานี
(27915) 27915 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 206/2 -งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง ต.
ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27916) 27916 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 2/28 -งานทาสี งานลูกกรง เหล็กดัดโรงเรียนบ้านท่าบ่อ ต.แจระแม อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27917) 27917 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร -งานหลังคา งานสีโรงเรียนบ้านขามใหญ่ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

200,000

(27918) 27918 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แบบ 204/26 -งานฝ้าเพดาน ประตูโรงเรียนบ้านทุง่ ขุนใหญ่ ต.หนองขอน อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
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(27919) 27919 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม 601/26 -งานหลังคา งานพืน้ ประตูโรงเรียนบ้านเค็ง ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
(27920) 27920 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร จ.25 -งานพืน้ งานประตู งานทาสี งานหน้าต่าง งานหลังคาโรงเรียนบ้านนามึน ต.ไร่
น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27921) 27921 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม -งานพืน้ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 102/26 -งานหน้าต่าง ประตู
โรงเรียนบ้านหนองไฮวิทยา ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27922) 27922 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ -งานหลังคา (กันสาด)โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินด้า ต.กระโสบ อ.
เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27923) 27923 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หลังที่ 1 -งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หลังที่ 2 -งาน
ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 105/29 -งานทาสีโรงเรียนบ้านปะอาว ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.
อุบลราชธานี

100,000

(27924) 27924 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 102/26 -งานหลังคาโรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
(27925) 27925 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบจังหวัด -งานผนัง หน้าต่าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ -งานประตู
โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์ ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27926) 27926 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ -งานรั้ว ประตูโรงเรียนวัดบ้านบาก ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
(27927) 27927 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 105/29 -งานาหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านปลาดุก ต.ไร่น้อย อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27928) 27928 ปรับปรุงซ่อแซมอาคารสปช.105/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านชีทวน ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27929) 27929 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ซ. -งานหลังคา งานหน้าต่าง ประตู บันไดโรงเรียนประชาสามัคคี ต.ขามใหญ่ อ.
เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27930) 27930 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 105/29 -งานพืน้ ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียร
ประสิทธิ์วิทยา) ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27931) 27931 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ซ -งานทาสีโรงเรียนบ้านดงบัง (อาทรราษฎร์บ้ารุง) ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
(27932) 27932 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองแก ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27933) 27933 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 -งานพืน้ ประตู หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์
ต.บ้านกอก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27934) 27934 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว -งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบ้านกอก ต.บ้านกอก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

100,000

(27935) 27935 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ -งานพืน้ ผนัง งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร(สร้างเอง) -งานหลังคา
งานทาสีโรงเรียนบ้านท่าวารี ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27936) 27936 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ซ -งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านป่าข่า ต.นาค้าใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

100,000

(27937) 27937 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ -งานหลังคา งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด -งานพืน้
โรงเรียนบ้านทุง่ ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27938) 27938 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ 2หลัง -งานหลังคา พืน้ ผนัง งานทาสีโรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์
ประชาวิทยาคาร) ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27939) 27939 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ -งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านดู่น้อย ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
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(27940) 27940 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร -งานพืน้ ผนัง หลังคาโรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) ต.หัวดอน อ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี
(27941) 27941 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 -งานหลังคาโรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) ต.หัวดอน อ.เขื่อง
ใน จ.อุบลราชธานี
(27942) 27942 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 101/26 -งานประตู หน้าต่าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ -งาน
ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27943) 27943 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บ้ารุงวิทยาคาร) ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.
อุบลราชธานี
(27944) 27944 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 102/2550 -งานพืน้ โรงเรียนบ้านยางขี้นก ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

100,000

(27945) 27945 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(อาคารบาร์นิค)และอาคารเอนกประสงค์ (สปช. 202/26) -งานพืน้ ประตูโรงเรียน
บ้านโนนจานหนองแสง ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27946) 27946 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ -งานประตู งานทาสีโรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) ต.หนองเหล่า อ.เขื่อง
ใน จ.อุบลราชธานี
(27947) 27947 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี (บ้าเพ็ญพิทยาคาร) ต.สหธาตุ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27948) 27948 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านค้าสมอ(ศรีศึกษา)
ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27949) 27949 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ 002 - งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านเค็งนาดี ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27950) 27950 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านบุตร ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27951) 27951 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วมแบบ 601/26 -งานพืน้ ประตู หลังคา งานทาสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจาน
เขื่องนามัง่ ) ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27952) 27952 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ซ -งานหลังคา ทาสีรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง ต.ศรีสุข อ.เขื่อง
ใน จ.อุบลราชธานี
(27953) 27953 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด -งานพืน้ หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านค้าหมีหนองข่า ต.หนองเหล่า
อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27954) 27954 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 101/26 -งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาผาย ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

150,000

(27955) 27955 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ -งานพืน้ โรงเรียนบ้านศรีบวั ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27956) 27956 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ -งานผนังโรงเรียนบ้านทัน ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27957) 27957 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน ต.เขื่องใน อ.เขื่อง
ใน จ.อุบลราชธานี
(27958) 27958 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/26 -ห้องคอมพิวเตอร์ -ห้องวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน ป.1 ซ -งานทาสี ระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านทุง่ ใหญ่ ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27959) 27959 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ จว.24 -งานทาสีโรงเรียนบ้านท่าค้อ ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27960) 27960 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ -งานทาสีโรงเรียนบ้านพับ ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27961) 27961 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด -งานหลังคาโรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) ต.หัวดอน อ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี
(27962) 27962 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง -งานทาสีโรงเรียนบ้านก่อ ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27963) 27963 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารแบบชาวบ้าน -งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) ต.ก่อเอ้ อ.
เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
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(27964) 27964 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ซ -งานพืน้ ประตู หน้าต่าง งานทาสีโรงเรียนบ้านแดงหม้อ ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี
(27965) 27965 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 -งานพืน้ ประตู ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.
102(สร้างเอง) - งานพืน้ ประตูโรงเรียนบ้านท่าศาลา ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27966) 27966 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 -งานพืน้ โรงเรียนบ้านนาค้าใหญ่(ราษฎร์บริบาล) ต.นาค้าใหญ่ อ.
เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27967) 27967 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 -งานพืน้ โรงเรียนศรีศึกษา ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27968) 27968 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช. 102/26 -งานพืน้ ผนัง หลังคา ประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองฮีหนอง
แคน ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(27969) 27969 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/26โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.
อุบลราชธานี
(27970) 27970 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.
อุบลราชธานี
(27971) 27971 ปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้้า ระยะทาง 100 เมตรโรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.
อุบลราชธานี
(27972) 27972 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.102/26 และอาคารรียนแบบจังหวัด งานทาสี งานพืน้ โรงเรียนบ้านยางโยภาพ ต.
ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27973) 27973 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสปช.105/29 งานฝ้าเพดาน งานสี อาคาร 102/29 งาน ฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านหนอง
จ้านัก ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(27974) 27974 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกงาน งานลวดตาข่ายโรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ต .ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วง
สามสิบ จ.อุบลราชธานี
(27975) 27975 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านนาเมือง ต.นาแวง อ.
เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
(27976) 27976 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านเกษม ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี
(27977) 27977 ปรับปรุงซ่อมแซม ส้วมแบบ สปช.601 งานพืน้ งานสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านนาพิน ต.นาพิน อ.ตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี
(27978) 27978 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานทาสีงานประตู งานพืน้ โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎร์บ้ารุง)
ต.ไขยณรงค์ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(27979) 27979 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานพืน้ โรงเรียนบ้านทม ต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(27980) 27980 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านค้ามณี ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

150,000

(27981) 27981 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานประตูโรงเรียนบ้านร่องข่า ต.โนนกุง อ.ตระการ
พืชผล จ.อุบลราชธานี
(27982) 27982 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านนานางวาน ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
(27983) 27983 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ งานพืน้ โรงเรียนบ้านแสนอุดม ต.หนองทันน้้า อ.กุดข้าวปุน้ จ.
อุบลราชธานี
(27984) 27984 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน ต.ท่าหลวง อ.ตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี
(27985) 27985 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานพืน้ โรงเรียนบ้านกุดยาลวน ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี
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(27986) 27986 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 งานผนัง งานฝ้า-เพดาน งานพืน้ งานประตูโรงเรียนบ้านป่าติ้ว
ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
(27987) 27987 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานพืน้ , อาคารอเนกประสงค์แบบองค์การ งานพืน้ โรงเรียน
บ้านโนนกุง ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(27988) 27988 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคา งานพืน้ งานผนัง งานประตู -หน้าต่าง
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี
(27989) 27989 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองนกทา ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี
(27990) 27990 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานพืน้ โรงเรียนบ้านตาดแต้ ต.ข้าวปุน้ อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี
(27991) 27991 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านไทรงาม ต.กองโพน อ.นาตาล จ.
อุบลราชธานี
(27992) 27992 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านตุ ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี

100,000

(27993) 27993 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเก็ตบอลโรงเรียนบ้านกุศกร ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(27994) 27994 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ (หลังที่ 2) งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด ต.เซเป็ด อ.ตระการ
พืชผล จ.อุบลราชธานี
(27995) 27995 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบจังหวัด งานหลังคาโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ต.กระเดียน อ.
ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(27996) 27996 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองหว้า ต.โนนสวาง อ.กุด
ข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี
(27997) 27997 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานฝ้า -เพดาน งานผนังโรงเรียนบ้านสารภี ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
(27998) 27998 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน งานพืน้ โรงเรียนบ้านนากลาง ต .นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
(27999) 27999 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานฝ้า -เพดาน งานผนังโรงเรียนบ้านสารภี (สาขาหนองผักแว่น) ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร
จ.อุบลราชธานี
(28000) 28000 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานหลังคาโรงเรียนบ้านกะเตียด ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

150,000
100,000

(28001) 28001 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด งานพืน้ โรงเรียนบ้านนาตาหมุด ต.ขามเปีย้ อ.ตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี
(28002) 28002 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านพังเคน ต.พังเคน อ.นาตาล จ.
อุบลราชธานี
(28003) 28003 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 งานฝ้า-เพดาน งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบ้านนาคิแลน ต.
ขามเปีย้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(28004) 28004 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.
อุบลราชธานี
(28005) 28005 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร งานพืน้ , อาคารเรียนแบบ จ.24 งานพืน้ โรงเรียนบ้านนาจ่าย ต.ห้วยฝ้าย
พัฒนา อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(28006) 28006 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานพืน้ โรงเรียนบ้านแพง ต.ค้าเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

100,000

(28007) 28007 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานโครงสร้าง งานหลังคา งานพืน้ งานทาสี งานประตู -หน้าต่าง
โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
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(28008) 28008 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี
(28009) 28009 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานหลังคาโรงเรียนบ้านนางิ้ว (ประชาสามัคคี) ต.เป้า อ.ตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี
(28010) 28010 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.ซ1 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา ต.ขามเปีย้ อ.
ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(28011) 28011 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด 2525 งานหลังคา งานประตูโรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ ต.ส้าโรง อ.โพธิ์
ไทร จ.อุบลราชธานี
(28012) 28012 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/25 งานฝ้า-เพดาน งานหลังคา, ส้วม แบบ สปช.601/2526 งาน
หลังคาโรงเรียนบ้านฮี ต.ค้าเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(28013) 28013 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโรงเรียนเกษมบ้านนาค้า ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี
(28014) 28014 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านนาเดื่อ ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี
(28015) 28015 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านลุมพุก ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี

100,000

(28016) 28016 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียนโรงเรียนบ้านค้าแคน ต.ถ้า้ แข้ อ.ตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี
(28017) 28017 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด งาน งานหลังคา งานหน้าต่าง งานผนัง งานฝ้า -เพดาน งานพืน้ โรงเรียนบ้านนาไฮ
(มิตรภาพที่ 145) ต.ตระการ-พนา อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(28018) 28018 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง ต.เหล่างาม อ.
โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
(28019) 28019 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานประตู งานฝ้าเพดาน งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ ต.
สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
(28020) 28020 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด 25 งานหลังคาโรงเรียนบ้านหินห่อม ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

100,000

(28021) 28021 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุน้ จ.
อุบลราชธานี
(28022) 28022 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานผนัง งานพืน้ โรงเรียนบ้านดอนหมู ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

100,000

(28023) 28023 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านดอนทับช้าง ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี
(28024) 28024 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานฝ้า-เพดาน งานประตูโรงเรียนบ้านกาบิน ต.ข้าวปุน้ - นาไฮ
อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี
(28025) 28025 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ ต.นาตาล อ.นาตาล จ.
อุบลราชธานี
(28026) 28026 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา งานประตูโรงเรียนบ้านถ้า้ แข้ ต.ถ้า้ แข้ อ.ตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี
(28027) 28027 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านถ้า้ แข้ (สาขาบ๋าหอย) ต.ถ้า้ แข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(28028) 28028 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานหลังคา งานพืน้ งานพืน้ งานผนัง งานทาสี
โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ ต.หนองทันน้้า อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี
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จานวนเงิน

(28029) 28029 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านนาขาม ต.ส้าโรง อ.
โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
(28030) 28030 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง งานพืน้ โรงเรียนบ้านท่าหลวง ต .ท่าหลวง อ.ตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี
(28031) 28031 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานพืน้ งานประตู -หน้าต่าง โรงเรียนบ้านน้้าค้า ต.นาสะไม อ.ตระการ
พืชผล จ.อุบลราชธานี
(28032) 28032 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ ต.หนองสิม อ.เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี
(28033) 28033 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานฝ้า-เพดาน, ทาสีรั้วโรงเรียนบ้านสร้างโพน ต.คอนสาย อ.ตระการ
พืชผล จ.อุบลราชธานี
(28034) 28034 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ , อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้าน
ค้ากลาง ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
(28035) 28035 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียนโรงเรียนบ้านเลาะ ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
(28036) 28036 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานพืน้ , อาคารเรียนแบบสร้างเอง งานพืน้ งาน
หน้าต่าง, อาคารเรียนแบบจังหวัด งานพืน้ , อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านนาแมด ต.แก้ง
เหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

150,000

(28037) 28037 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านแก้งลิง ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุน้ จ.
อุบลราชธานี
(28038) 28038 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียนโรงเรียนบ้านไชยชนะ ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี
(28039) 28039 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/45 งานพืน้ , อาคารห้องสมุดแบบสร้างเอง งานพืน้ โรงเรียนบ้านนา
ชุมใต้ ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
(28040) 28040 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด งานหลังคา งานฝ้า -เพดานโรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร
จ.อุบลราชธานี
(28041) 28041 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
(28042) 28042 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียนโรงเรียนบ้านกองโพน ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี

100,000

(28043) 28043 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด 017 งานพืน้ , รั้วโรงเรียน , ระบบสุขาภิบาลโรงเรียนบ้านโคกน้อย ต.
โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(28044) 28044 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอสมุด งานพืน้ งานประตูโรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
(28045) 28045 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน แบบ สปช102/26 และ แบบ ป1ซ งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองเอาะ ต.เกษม อ.
ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(28046) 28046 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จ้านวน 2 หลัง งานหลังคาโรงเรียนตระการพืชผล ต.ตระการ
พืชผล อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(28047) 28047 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานหลังคา งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านกุดกลอย ต.โนนสวาง อ.กุด
ข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี
(28048) 28048 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโนนส้าราญ ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(28049) 28049 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด งานฝ้า -เพดา , อาคารประกอบแบบสร้างเอง(ห้องครัว) งานผนัง, ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนโรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
(28050) 28050 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ งานประตู -หน้าต่าง งานไฟฟ้าโรงเรียนบ้านโนนขุมค้า ต.พังเคน อ.นาตาล จ.
อุบลราชธานี
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รายการ

จานวนเงิน

(28051) 28051 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ฟุตบาททางเดิน ระบบสุขภิบาล ภูมิทศั น์โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า ต.ตระการ อ.
ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(28052) 28052 ปรับปรุงซ่อมลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบุง่ วิทยา ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
(28053) 28053 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องวิทยาศาสตร์ งานพืน้ , ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนตูม ต.พัง
เคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
(28054) 28054 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานผนัง งานบันไดโรงเรียนชุมชนบ้านเจียด ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี
(28055) 28055 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานประตู งานผนังโรงเรียนบ้านพอก ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี
(28056) 28056 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน, บ้านพักครูโรงเรียนบ้านนายูง ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
(28057) 28057 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านดงไม้งาม ต.ไหล่ทงุ่ อ.ตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี
(28058) 28058 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน งานผิวพืน้ ถนนโรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ ต.ตระการพืชผล อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

100,000

(28059) 28059 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานหลังคาโรงเรียนบ้านบาก ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
(28060) 28060 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้ งานฝ้าโรงเรียนบ้านตากแดด ต.ตากแดด อ.ตระการ
พืชผล จ.อุบลราชธานี
(28061) 28061 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานบันได งานประตุ งานฝ้าผนังโรงเรียนบ้านดอนจิก ต .นาพิน อ.ตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี
(28062) 28062 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ต .หนองผือ อ.เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี
(28063) 28063 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานหลังคา งานประตู -หน้าต่าง งานผนัง งานฝ้า โรงเรียนบ้านนาทราย
ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
(28064) 28064 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 102/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) ต.ท่าหลวง อ.
ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(28065) 28065 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านห้วยที ต.ถ้า้ แข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(28066) 28066 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช 601/26โรงเรียนบ้านเขือง ต.หนองเต่า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(28067) 28067 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ งานบันได งานพืน้ โรงเรียนบ้านสองคอน ต. อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

150,000
150,000

(28068) 28068 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบจังหวัด งานประตู -หน้าต่าง งานสีโรงเรียนบ้านนานวน ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี
(28069) 28069 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ ต.พังเคน อ.นาตาล จ.
อุบลราชธานี
(28070) 28070 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ 312สามัญ งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านโหมน ต.นาพิน อ.
ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(28071) 28071 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานโครงสร้าง งานพืน้ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ต .ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี
(28072) 28072 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 104/26 งานพืน้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านด่านฮัง ต.พังเคน อ.นาตาล จ.
อุบลราชธานี
(28073) 28073 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานหลังคา งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) ต.
ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
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(28074) 28074 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์คอนกรีต งานพืน้ โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี
(28075) 28075 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาห้วยแดง ต.โนนกุง อ.ตระการ
พืชผล จ.อุบลราชธานี
(28076) 28076 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบองค์การ งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนบ้านกะลึง ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.
อุบลราชธานี
(28077) 28077 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาส้มมอ ต.ท่าหลวง อ.ตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี
(28078) 28078 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง ต.สองคอน อ.
โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
(28079) 28079 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนชาด ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
(28080) 28080 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านโสกชัน ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

100,000

(28081) 28081 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนบ้านพะลอง ต.สารถี อ.โพธิ์ไทร จ.
อุบลราชธานี
(28082) 28082 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร ต.โพธิ์ไทร อ.
โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
(28083) 28083 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบ้านคึม ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี
(28084) 28084 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานหลังคาโรงเรียนบ้านขามเปีย้ ต.ขามเปีย้ อ.ตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี
(28085) 28085 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบ้านโปร่ง ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.
อุบลราชธานี
(28086) 28086 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/29 งานหลังคา งานโครงสร้าง งานพืน้ โรงเรียนบ้านค้า
หาด ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
(28087) 28087 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วมาตรฐานแบบลวดหนาม9เส้นโรงเรียนบ้านศรีสุข ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

100,000

(28088) 28088 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานผนัง งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนบ้านบ่อหิน ต.ไหล่ทงุ่ อ.ตระการ
พืชผล จ.อุบลราชธานี
(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 งานพืน้ โรงเรียนบ้านโพนเมือง ต.ตระการ อ.
ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(28091) 28091 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานโครงสร้างหลังคาโรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ต.สะพือ อ.
ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(28092) 28092 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนบ้านโคกจาน ต.โคกจาน อ.
ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(28093) 28093 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบสร้างเอง งานพืน้ , ปรับปรุงถนนคอนกรีต งานพืน้ ผิวโรงเรียนบ้านแอมเจริญ
ต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(28094) 28094 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ แบบสร้างเอง งานพืน้ งานหลังคาโรงเรียนน้้าค้าพิทยา ต .โนนกุง อ.ตระการ
พืชผล จ.อุบลราชธานี
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(28095) 28095 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/29 งานฝ้าเพดาน งานประตู-หน้าต่าง งานผนังโรงเรียน
บ้านหนองบัว่ ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี
(28096) 28096 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 งานโครงสร้างหลังคาโรงเรียนบ้านหนองผือ ต.หนองผือ อ.
เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
(28097) 28097 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานผนังโรงเรียนบ้านสงยาง ต.สระพือ อ.ตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี
(28098) 28098 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานโครงสร้าง งานพืน้ โรงเรียนบ้านลาดสมดี ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี
(28099) 28099 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม งานพืน้ โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
(28100) 28100 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี
(28101) 28101 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานโครงสร้าง งานผนัง งานประตู งานพืน้ งานสีโรงเรียนบ้านนาหินโหง่น
ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
(28102) 28102 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานสีโรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ต.ขามเปีย้ อ.ตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี
(28103) 28103 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานสีโรงเรียนบุญจิราธร ต.ส้าโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

100,000

(28104) 28104 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานหลังคา งานรางน้้าโรงเรียนบ้านค้าไหล ต.ค้าเจริญ อ.
ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(28105) 28105 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานผนัง งานฝ้าโรงเรียนบ้านโป่งเป้า ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.
อุบลราชธานี
(28106) 28106 ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์คอนกรีต งานพืน้ โรงเรียนบ้านพนมดี ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

100,000

(28107) 28107 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านส้าโรง ต.ส้าโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

100,000

(28108) 28108 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.10226 งานโครงสร้างหลังคา งานพืน้ , ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนในเอื้อต่อการเรียนรู้ พระพุทธรูปหน้าเสาธงชาติ งานพืน้ โรงเรียนบ้านโป่งเป้าสาขาบ้านค้าจ้าว ต.เหล่า
งาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

100,000

(28109) 28109 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบจังหวัด 2554 งานโครงสร้างหลังคาโรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์
สามัคคีวิทยา) ต.ค้าเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(28110) 28110 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 งานฝ้า งานพืน้ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง ต.เหล่างาม อ.
โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
(28111) 28111 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบจังหวัด งานหลังคา งานพืน้ ทางเท้าโรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ต .ขุหลุ อ.
ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(28112) 28112 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งานหลังคา งานสี งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านดอนก่อ ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการ
พืชผล จ.อุบลราชธานี
(28113) 28113 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านกาจับ ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

100,000

(28114) 28114 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 งานพืน้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านดอนกะทอด ต.ม่วงใหญ่ อ.
โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
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(28115) 28115 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.101/26 งานหลังคา , แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านค้าสมิง
ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(28116) 28116 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ งานฝ้าเพดาน , อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานฝ้า
เพดาน งานสีโรงเรียนบ้านแข็งขยัน ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี
(28117) 28117 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านนาค้าวิทยา ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี
(28118) 28118 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานฝาผนังโรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) ต.คอนสาย อ.
ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(28119) 28119 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน งานพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ต .นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี
(28120) 28120 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน งานพืน้ ถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านแหลไหล่ ต.หนองเต่า อ.ตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี
(28121) 28121 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 201/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านป่าข่า ต.ูหนองสิม อ.เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี
(28122) 28122 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานพืน้ โรงเรียนบ้านนางิ้ว ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(28123) 28123 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน งานส้วมมาตรฐานแบบโปร่งฐานรากไม่ตอกเสาเข็มโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ต.โคกจาน
อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(28124) 28124 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนบ้านไหล่สูง ต.ไหล่สูง อ.ตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี
(28125) 28125 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด งานพืน้ งานฝ้าเพดาน งานประตู -หน้าต่าง งานสีโรงเรียนบ้านตระการ ต.
ตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(28126) 28126 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบ 301/26 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานประตู-หน้าต่าง งานบันได งาน
สุขภัณฑ์และอุปกรณ์หอ้ งน้้า -ส้วม งานเดินท่อ งานไฟฟ้าโรงเรียนตชด.ป่งคอม ต.หนองสิม อ.เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี

150,000

(28127) 28127 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.101/26 งานพืน้ โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น ต.ส้าโรง อ.โพธิ์ไทร
จ.อุบลราชธานี
(28128) 28128 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานหลังคาโรงเรียนบ้านไหล่ทงุ่ ต.ไหล่ทงุ่ อ.ตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี
(28129) 28129 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน งานพืน้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองเต่า ต.หนองเต่า อ.ตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี
(28130) 28130 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานประตู-หน้าต่าง , อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26
งานพืน้ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
(28131) 28131 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบจังหวัด งานหลังคาโรงเรียนขามเปีย้ บ้านศรีสุข ต .ขามเปีย้ อ.ตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี
(28132) 28132 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานฝ้าเพดาน งานสีโรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร
จ.อุบลราชธานี
(28133) 28133 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด งานพืน้ โรงเรียนบ้านโนนสูง ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
(28134) 28134 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านแก้งใต้ ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.
อุบลราชธานี
(28135) 28135 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงอาหาร งานประตู -หน้าต่าง งานหลังคา งานพืน้ งานผนังโรงเรียนบ้านไผ่
ล้อม ต.ตากแดด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
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(28136) 28136 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านหนองแดง ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี
(28137) 28137 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งานหลังคา งานพืน้ โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ
จ.อุบลราชธานี
(28138) 28138 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม งานพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านนาแวง ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
(28139) 28139 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน งานพืน้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง ต.ข้าวปุน้ อ.กุดข้าวปุน้ จ.
อุบลราชธานี
(28140) 28140 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ งานทาสีโรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) ต.
ข้าวปุน้ อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี
(28141) 28141 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานประตู-หน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองหลวง ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี
(28142) 28142 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ จ้านวน 2 หลัง งานพืน้ โรงเรียนบ้านโพนแพง ต.พะลาน อ.นาตาล จ.
อุบลราชธานี
(28143) 28143 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานฝ้า-เพดาน งานพืน้ โรงเรียนบ้านกระเดียน ต.กระเดียน อ.
ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(28144) 28144 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้ งานประตูโรงเรียนบ้านค้าแม่มยุ่ ต.โนนสวาง อ.กุด
ข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี
(28145) 28145 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง ต.โนนสวาง อ.กุด
ข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี
(28146) 28146 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานพืน้ โรงเรียนบ้านดอนงัว ต.ไหล่ทงุ่ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

150,000

(28147) 28147 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 004 งานพืน้ งานผนัง, อาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานพืน้ โรงเรียนบ้านบก ต.พะ
ลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
(28148) 28148 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ , อาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานพืน้ , อาคารเรียนแบบ
สปช.103/26 งานพืน้ โรงเรียนบ้านค้อ ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
(28149) 28149 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 งานโครงสร้าง งานหลังคา ปรับพืน้ โรงเรียนบ้านคันพะลาน ต.
นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
(28150) 28150 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/28 งานพืน้ งานผนัง งานหลังคาโรงเรียนบ้านป่าข่า ต.กาบิน อ.กุด
ข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี
(28151) 28151 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคากันสาด งานพืน้ โรงเรียนบ้านปากแซง ต.พะลาน อ.
นาตาล จ.อุบลราชธานี
(28152) 28152 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบจังหวัด งานพืน้ งานประตู , ส้วมแบบ สปช.601/26 ส้วมแบบ สปช.
604/45 งานประตูโรงเรียนบ้านนาชุม ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
(28153) 28153 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านทรายพูล ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี
(28154) 28154 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานหลังคาโรงเรียนบ้านขุมค้า ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี

100,000

(28155) 28155 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคากันสาด งานพืน้ โรงเรียนบ้านเหนือเขมราฐ ต.
เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
(28156) 28156 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียนโรงเรียนบ้านดงบัง ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี
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(28157) 28157 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานหลังคา บ้านหน้าต่าง งานพืน้ โรงเรียนบ้านบุง่ ซวยห้วยยาง ต .
เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
(28158) 28158 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง งานทาสี งานประตูโรงเรียนบ้านโบกม่วง ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี
(28159) 28159 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานผนัง งานบันได งานทาสีโรงเรียนบ้านนาสนาม ต.เขมราฐ อ.
เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
(28160) 28160 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ , ส้วมแบบ 605/26 งานสุขภัณฑ์, อาคารเรียนแบบ
สปช.105/29 งานหน้าต่าง, อาคารแบบสร้างเอง งานฝ้า -เพดาน งานหน้าต่างโรงเรียนบ้านโนนหินแร่ ต.หนอง
ทันน้้า อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี

150,000

(28161) 28161 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนาขนัน ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี
(28162) 28162 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ
จ.อุบลราชธานี
(28163) 28163 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านไทรย้อย ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี
(28164) 28164 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานหลังคา งานฝ้า-เพดาน งานพืน้ เสาโรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
(28165) 28165 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี
(28166) 28166 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด งานฝ้า -เพดาน งานหลังคา งานทาสี งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนตชด.ทองพูน
พิทยา ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
(28167) 28167 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 งานหลังคา งานผนัง งานพืน้ โรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.
ตระการ-เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
(28168) 28168 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานหลังคาโรงเรียนบ้านนาหว้า ต.กระเดียน อ.ตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี
(28169) 28169 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล ต.เกษม อ.ตระการ
พืชผล จ.อุบลราชธานี
(28170) 28170 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (โรงอาหาร) งานหลังคาโรงเรียนบ้านพะไล ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

100,000

(28171) 28171 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานฝ้า-เพดานโรงเรียนบ้านคอนสาย ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี
(28172) 28172 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202 งานหลังคาโรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทศิ ) ต.บ้านแดง
อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(28173) 28173 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านเล้า ต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

150,000

(28174) 28174 ปรับปรุงซ่อมแซม ส้วมแบบ สปช.601/26 จ้านวน 2 หลัง งานหลังคาโรงเรียนบ้านดอน ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.
ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(28175) 28175 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านค้าข่า ต.ไหล่ทงุ่ อ.ตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี
(28176) 28176 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี ต.แก่งเค็ง
อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี

100,000

100,000
150,000
150,000

150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

หน ้าที่ 1186

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(28177) 28177 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน บ้านพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านแก่งเค็ง ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุน้ จ.
อุบลราชธานี
(28178) 28178 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านตาดโตน ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุน้ จ.
อุบลราชธานี
(28179) 28179 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียนโรงเรียนบ้านน้้าเกลี้ยง ต.ข้าวปุน้ อ.กุดข้าวปุน้ จ.
อุบลราชธานี
(28180) 28180 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนหอม ต.ข้าวปุน้ อ.กุดข้าวปุน้ จ.
อุบลราชธานี
(28181) 28181 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านบกหนองทันน้้า ต .หนองทันน้้า อ.
กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี
(28182) 28182 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง ต .หนองทัน
น้้า อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี
(28183) 28183 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/21 งานพืน้ งานประตู งานสุขภัณฑ์ งานทาสี งานหลังคา งานสุขาภิบาล
โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน้ (ศาสนานุเคราะห์) ต.ข้าวปุน้ อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี
(28184) 28184 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านหนองฟานยืน ต.เหล่างาม อ.โพธิ์
ไทร จ.อุบลราชธานี
(28185) 28185 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ ต.นาตาล อ.นา
ตาล จ.อุบลราชธานี
(28186) 28186 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านนาม่วง ต.นาตาล อ.นาตาล จ.
อุบลราชธานี
(28187) 28187 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพืน้ โรงเรียนบ้านพะลาน ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี

150,000

(28188) 28188 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนสูง ต.ถ้า้ แข้ อ.ตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี
(28189) 28189 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 บ้านพืน้ โรงเรียนบ้านดอนตะมุน ต.ขามเปีย้ อ.ตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี
(28190) 28190 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบจังหวัด งานพืน้ งานผนังลวดตาข่ายโรงเรียนบ้านบึงหอม ต .หนองผือ
อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
(28191) 28191 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 004 งานทาสีโรงเรียนเขมราฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
(28192) 28192 ปรับสภาพแวดล้อม บริเวณส้านักงาน งานพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบระบายน้้าโรงเรียนสพป.อุบลราชธานี
เขต 2 ต.ถนนตระการ - พนา อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(28193) 28193 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม รัว และอื่น ๆ
ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
เปลี่ยนเสาโครงหลังคา เปลี่ยนหลังคา ท้ารั้ว เปลี่ยนเสารั้ว ปรับพืน้ โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ต.ไร่ใต้ อ.พิบลู มังสาหาร จ.
อุบลราชธานี

100,000

(28194) 28194 ปรับปรุงโรงอาหาร(แบบสร้างเอง)
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 101/26
ปรับปรุงกันสาดโรงเรียนบ้านนาคอ ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

150,000

(28195) 28195 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ ป.1ว ทาสีภายนอก ภายใน
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบจังหวัด 24/1 ทาสีภายนอก ภายในโรงเรียนบ้านปากโดม ต.โพธิ์ไทร อ.พิบลู มัง
สาหาร จ.อุบลราชธานี

100,000

100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,000
150,000
150,000
300,000
150,000

หน ้าที่ 1187

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(28196) 28196 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
-ติดตั้งกรอบหน้าต่างอลูมิเนียม
-ติดตั้งกระจกสีชา
-ทาสีภายใน-นอก
-ติดตั้งกรอบประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจกสีชาโรงเรียนบ้านนาเลิน ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

150,000

(28197) 28197 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 104/26
-เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านค้าเขื่อนแก้ว ต.ค้าเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
(28198) 28198 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ
-เปลี่ยนฝ้าเพดาน
-เปลี่ยนบานประตูหน้าต่าง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 102/26
-เปลี่ยนฝ้าเพดาน/งานลื้อถอนโรงเรียนบ้านโนนม่วง ต.กุดชมภู อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี

100,000

(28199) 28199 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
-เปลี่ยนหลังคา
-เปลี่ยนบ้านประตูหน้าต่าง
-เปลี่ยนไม้ฝาผนัง
-ปูกระเบือ้ ง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 406/26
-ปูกระเบือ้ งโรงเรียนพิบลู มังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร) หน่วยเบิก ต.พิบลู อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี

200,000

(28200) 28200 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
-ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโนนจิก ต.ฝางค้า อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
(28201) 28201 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม รัว และอื่น ๆ
-ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายหน้าโรงเรียน/ทาสีโรงเรียนบ้านปากบุง่ ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
(28202) 28202 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 202/26
-ติดตั้งกรอบหน้าต่างอลูมิเนียม
-ติดตั้งกระจกสีชา
-ทาสีภายใน-นอก
-ติดตั้งกรอบประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจกสีชา
-ติดตั้งผนังโรงเรียนบ้านแหลมทอง ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

100,000

(28203) 28203 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน
-เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านนาคาย ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
(28204) 28204 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
-ติดตั้งฝ้าเพดานภายใน-นอกหอประชุมโรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ ต.โนนกลาง อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี

150,000

(28205) 28205 ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ
-เปลี่ยนไม้ผนังห้องสมุด
-เปลี่ยนบานประตู/หน้าต่างโรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

150,000

(28206) 28206 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
-ปูพนื้ กระเบือ้ ง
-เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ต.ค้าเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

100,000

150,000

100,000
100,000

150,000

หน ้าที่ 1188

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(28207) 28207 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
-เปลี่ยนพืน้ เป็นไม้เนือ้ แข็งโรงเรียนบ้านหนองคูณ ต.บ้านแขม อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
(28208) 28208 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสีโรงเรียนบ้านโคกเทีย่ ง ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
(28209) 28209 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ
-เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดรอน
-ปูกระเบือ้ งอาคารชั้นล่างโรงเรียนบ้านแก่งดูกใส ต.โนนกาหลง อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี

100,000

(28210) 28210 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ
-ติดตั้งฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองชาด ต.ค้าเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
(28211) 28211 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ
-เปลี่ยนบานหน้าต่างไม้เนือ้ แข็ง 36 บาน
-เปลี่ยนประตูบา้ นถึบไม้เนือ้ แข็ง 6 บาน
อาคารแบบจังหวัด
-เปลี่ยนหน้าต่างไม้เนือ่ แข็ง 80 บาน
-เปลี่ยนประตูบา้ นถึบไม้เนือ้ แข็ง 12 บานโรงเรียนบ้านดอนก่อ ต.อ่างศิลา อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี

100,000

(28212) 28212 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ
-เปลี่ยนเสาอาคารจากไม้เป็นเหล็กกลวง 4 เหลี่ยมจตุรัส
-เปลี่ยนไม้ปพู นื้ จากปาร์เก้เป็นไม้เนือ้ แข็ง 69 ตรม.โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง ต.โฑธิ์ศรี อ.พิบลู มังสาหาร จ.
อุบลราชธานี

150,000

(28213) 28213 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
-เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหนองขุ่น ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
(28214) 28214 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
-ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงอาหาร
-ทาสีผนังโรงอาหาร
-ก่อ ฉาบพนังโรงอาหาร
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 104/26
-ปูพนื้ กระเบือ้ งหลังห้องเรียนชั้นบน-ล่างโรงเรียนบ้านหนองหอย ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

150,000

(28215) 28215 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ
-เปลี่ยนบานประตูไม้อัดโรงเรียนบ้านนาแค ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
(28216) 28216 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 102/26 หลังที่ 1
เปลี่ยนหลังคา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 102/26 หลังที่ 2
เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านดงดิบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

100,000

(28217) 28217 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม รัว และอื่น ๆ
ซ่อมรั้ว ติดตั้ง่ตะแกลงรั้ว ติดตั้งประตูเหล็กหน้าโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองโน ต.ส้าโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

100,000

(28218) 28218 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29
ต่อเติมห้องเรียนชั้นล่าง 1 ห้องโรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ ต.เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
(28219) 28219 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 ทาสีอาคาร ปรับปรุงห้องพักครู ปรับปรุงอาคารเรียนบริจาค ทาสี
อาคารเอนกประสงค์ ทาสีโรงเรียนบ้านตามุย ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

100,000

150,000
150,000

150,000

100,000

150,000

100,000

หน ้าที่ 1189

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(28220) 28220 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนพิเศษ
ปรับปรุงอาคารแบบสร้างเอง(ห้องคะหกรรม) เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีลอน เปลี่ยนคลอบมุม เปลี่ยนไม้เชิงชาย
โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ ต.ดอนจิก อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี

100,000

(28221) 28221 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 102/26 เปลี่ยนหลังคาแผ่น่เหล็กรีดลอน ครอบมุมโรงเรียนบ้านโนนกาหลง ต.
โนนกาหลง อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
(28222) 28222 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ฝ้ายิบซั่มบอร์ดโรงเรียนบ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) ต.โพธิ์
ไทร อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
(28223) 28223 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีนย่แบบจังหวัด 24 ต่อเติมกันสาด เทพืน้ คอนกรีต ติดตั้งหลังหาแผ่นเหล็กรีดลอน
โรงเรียนบ้านบะไห ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
(28224) 28224 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ เปลี่ยนบันใด เปลี่ยนพืน้ ไม้ เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กลอน
โรงเรียนบ้านส้าโรง ต.ส้าโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
(28225) 28225 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ติดตั้งช่องตาข่ายโรงเรียนบ้านวังแคน ต.โพธิ์ไทร อ.พิบลู มัง
สาหาร จ.อุบลราชธานี
(28226) 28226 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 ทาสีโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
(28227) 28227 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนไม้ฝาผนัง ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ ต.
เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
(28228) 28228 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม รัว และอื่น ๆโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ต .หนองบัวฮี อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี

150,000

(28229) 28229 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม รัว และอื่น ๆโรงเรียนบ้านไฮหย่อง ต.ค้าหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
(28230) 28230 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 102/26 ทาสี
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบจังหวัด เปลี่ยนพืน้ ไม้วางตรง ทาสีโรงเรียนบ้านโชคอ้านวย ต.กุดชมภู อ.พิบลู มังสา
หาร จ.อุบลราชธานี

100,000
150,000

(28231) 28231 อาคารเรียน สปช.102/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนบ้านหนามแท่ง ต.หนามแท่ง อ.
ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
(28232) 28232 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/26 เปลี่ยนรางน้้าฝน ทาสี เปลี่ยนบานประตู เปลี่ยนบานหน้าต่าง
โรงเรียนบ้านสระค้า ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
(28233) 28233 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย ต .บ้านแขม อ.พิบลู มังสาหาร จ.
อุบลราชธานี
(28234) 28234 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ 312 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านอ่างหิน (เพียรพิทยาคาร) ต.อ่างศิลา อ.
พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี

150,000

(28235) 28235 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ทาสี เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านดอนขวาง
ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
(28236) 28236 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ติดตั้งประตูเหล็กดัดโรงเรียนบ้านค้า
ไหล ต.ค้าไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
(28237) 28237 ปรับปรุงสนามฟุตบอล ถมดินปรับระดับ ปลูกหญ้า เทคานกั้นดินไหลโรงเรียนบ้านห้วยสะคาม ต.โขงเจียม อ.
โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
(28238) 28238 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้าน
โนน ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

100,000

100,000
150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
100,000

100,000
100,000
200,000

100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 1190

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(28239) 28239 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปูพนื้ กระเบือ้ เคลือบโรงเรียนบ้านค้าบง ต.
สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
(28240) 28240 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านสงยาง ต.สงยาง อ.ศรีเมือง
ใหม่ จ.อุบลราชธานี
(28241) 28241 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนพืน้ ไม้เข้าริ้ม เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้าน
ม่วงฮี ต.ดอนจิก อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
(28242) 28242 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็ดรีดลอนโรงเรียนบ้านหนองผักแพว ต.ลาดควาย
อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
(28243) 28243 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.
พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
(28244) 28244 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนพืน้ โรงเรียนบ้านบัวทอง ต.หนองบัวฮี อ.พิบลู มังสาหาร
จ.อุบลราชธานี
(28245) 28245 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านเม็ก ต.หนองบัวฮี อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
(28246) 28246 ปรับปรุงภูมิทศั น์เสาธง เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านโนนยานาง ต.หนองบัวฮี อ.พิบลู มังสาหาร จ.
อุบลราชธานี
(28247) 28247 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ฉาบผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านดอนงัว ต.หนองบัวฮี อ.พิบลู มังสาหาร
จ.อุบลราชธานี
(28248) 28248 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร แบบสร้างเอง ถมดินปรับระดับ เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
(28249) 28249 ปรับปรุงซ่อมแซมถอนคอนกรีตโรงเรียนบ้านศรีเมืองใหม่ ต.นาค้า อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
(28250) 28250 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ เปลี่ยนหลังคาสังแผ่นเหล้กรีดลอนโรงเรียนบ้านสร้างแก้ว ต.โพธิ์ไทร
อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
(28251) 28251 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 102/29 ติดตั้งเหล็กัดประตู หน้าต่าง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 102/26 ติดตั้งเหล็กัดประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านพลาญชัย ต.โนนก่อ อ.สิ
รินธร จ.อุบลราชธานี

100,000

(28252) 28252 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ถมดิยปรับระดับ เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งประตูเหล็กม้วน เปลี่ยน
กระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนครอบสัน ติดตั้งฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.ดอนจิก อ.พิบลู มังสาหาร จ.
อุบลราชธานี

150,000

(28253) 28253 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ ต.หนองแสง
ใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
(28254) 28254 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ เปลี่ยนหลังคา อาคารโรงอาหาร ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ติดตั้งช่องตา
ข่ายโรงเรียนบ้านโนนกุง ต.นาค้า อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
(28255) 28255 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสี ปูพนื้ ตัวหนอนโรงเรียนบ้านหุง่
หลวง ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
(28256) 28256 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ เปลี่ยนไม้ฝ้าผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านค้าผ่าน ต.ระเว อ.พิบลู มังสาหาร จ.
อุบลราชธานี
(28257) 28257 ปรับปรุงซ่อมแซม แบบ ป.1ซ เปลี่ยนหลังคาสังกะสี เปลี่ยนบรรได เปลี่ยนไม้คร่าว ไม้แปรโรงเรียนบ้านคันไร่
(อาภากโรคุรุราษฎร์) ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
(28258) 28258 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ เปลี่ยนวงกบประตู เปลี่ยนบานประตู เปลี่ยนวงกบหน้าต่าง เปลี่ยน
บานหน้าต่าง ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านนาชุม ต.นาแขม อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี

100,000

100,000
100,000
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100,000
100,000
100,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 1191

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(28259) 28259 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช 102/26 ปูพนื้ ไม้โรงเรียนบ้านท่าช้าง ต.โพธิ์ไทร อ.พิบลู มังสาหาร จ.
อุบลราชธานี
(28260) 28260 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ ป.1ซ ทาสีเคลือบเงาโรงเรียนบ้านผักหย่า ต.ไร่ใต้ อ.พิบลู มังสาหาร จ.
อุบลราชธานี

150,000

(28261) 28261 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาโรงอาหาร เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก
ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม ต.โพธิ์ไทร อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
(28262) 28262 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านหนองกุง ต.หนอง
กุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
(28263) 28263 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช.104/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ก่อผนังอิฐฉาบเรียบ ติดตั้งวงกบหน้าต่าง บาน
หน้าต่างโรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงส้าโรง ต.ค้าไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
(28264) 28264 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนไม้ฝาผนัง เปลี่ยนเสาคอนกรีต เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียน
บ้านดงบาก ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
(28265) 28265 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช.101/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกุดเรือค้า ต.หนอง
แสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
(28266) 28266 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ ป.1ซ เปลี่ยนบานประตู หน้าต่าง เปลี่ยนฝาผนังโรงเรียนบ้านแก้งกอก ต.แก้ง
กอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
(28267) 28267 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
(28268) 28268 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร เทพืน้ คนอกรีตเสริมเหล็ก ปูพนื้ กระเบือ้ งห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาตร์โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) ต.นิคมล้าโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
(28269) 28269 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 เปลี่ยนหลังคากระเบือ้ ง เปลี่ยนแปรเหล็ก เปลี่ยน
ครอบสัรโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
(28270) 28270 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนบ้านห้วยแดง ต.ดอนจิก อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
(28271) 28271 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด ติดเติมโครงหลังคาเหล็ก ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ติดตั้งฝ้าเพดาน ก่อผนัง
พร้อมฉายโรงเรียนบ้านหินโงม ต.ตะบ่าย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
(28272) 28272 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ ป.1ซ เปลี่ยนเสาคอนกรีตโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ ต.กุดชมภู อ.พิบลู มังสาหาร
จ.อุบลราชธานี
(28273) 28273 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบจังหวัด ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบัวแดง ต .หนองบัวฮี อ.พิบลู มังสาหาร จ.
อุบลราชธานี

100,000

(28274) 28274 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ ทาสีโรงเรียนบ้านจิกเทิง (วินัยสารประชานุกูล) ต.จิกเทิง อ.
ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
(28275) 28275 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านสวาสดิ์ ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
(28276) 28276 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านตุงลุง ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม
จ.อุบลราชธานี
(28277) 28277 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาอเนกประสงค์ ทาสี
ปรับปรุงซ่อมแซมสัวม เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้าน
แก่งกบ ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

100,000

(28278) 28278 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช.205/29 ต่อเติมหลังคาโครงเหล็กโรงเรียนบ้านด่าน ต.โขงเจียม อ.โขง
เจียม จ.อุบลราชธานี

150,000

100,000

150,000
150,000
100,000
100,000
150,000
200,000
200,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000

150,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 1192

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(28279) 28279 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ ป.1ซ ปูพนื้ กระเบือ้ ง บัวเชิงผนังไม้ เปลี่ยนบานประตู เปลี่ยนหน้าต่าง ทาสี
โรงเรียนบ้านสิม ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
(28280) 28280 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ต่อหลังคาโครงเหล็ก ก่อผนัง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช.102/26 ก่อผนังอิฐบล็อค ทาสีโรงเรียนบ้านเวินบึก ต.โขงเจียม อ.โขง
เจียม จ.อุบลราชธานี

100,000

(28281) 28281 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช.105/29 เทพืน้ ปูนทราย ปรับระดับ ขัดมันหยาบ ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านกุ่ม ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
(28282) 28282 ปรับปรุงซ่อมห้องสมุด เปลี่ยนโครงหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ก่อผนังอิฐบล็อด
เทพืน้ คอนเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ต.อ่างศิลา อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
(28283) 28283 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ติดตั้งประตูกระจก อลูมิเนียท เปลี่ยนหน้าต่าง
กระจก อลูมิเนียม ทาสี ติดตั้งลูกกรงเหล็กโรงเรียนบ้านไร่ ต.ตะบ่าย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
(28284) 28284 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ก่อผนังคอนกรีตพร้อมฉาบเรียบ เทพืน้ คอนกรีต
เสริมเหล็ก ติดตั้งวงกบประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านโนนหนองบัว ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
(28285) 28285 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนไม้เฃิงฃาย เปลี่ยนไม้แปร โรงเรียนบ้านโนนม่วง
โนนจิก ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
(28286) 28286 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ ป.1ซ เปลี่ยนบานประตู หน้าต่าง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช.2/28 เปลี่ยนบานประตูโรงเรียนบ้านนาจาน ต.ระเว อ.พิบลู มังสาหาร จ.
อุบลราชธานี

150,000

(28287) 28287 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนบานหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม ปลี่ยนบานประตูกระจก
อลูมิเนียม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด ติดตั้งกระจกอลูมิเนียมพร้อมประตูโรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) ต.
โนนกลาง อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี

150,000

(28288) 28288 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช.105/29 ติดเติมโครงหลังคาและเสา เทคานกรีต เทพืน้ ขัดหยาบ ติดตั้ง
ตะแกรงเหล็ก ปูพนื้ กระเบือ้ ง ก่อผนังพร้อมฉาบ เปลี่ยนวงกบประตูอลูมิเนียม ติด้งกระจกสี
ตั้
ชา ติดตั้งวงกบ
หน้าต่าง ติดตั้งบานหน้างต่างโรงเรียนบ้านค้าหว้า(วิบลู ราษฎร์สามัคคี) ต.ค้าหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

150,000

(28289) 28289 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบจังหวัด ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนชุดหน้าต่างบานอลูมิเ้ยม
นี เปลี่ยนชุดประตูบาน
อลูมิเ้ยมโรงเรี
นี
ยนบ้านดงมะไฟ ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
(28290) 28290 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนูปกรณ์ ก่อผนังคอนกรีต เปลี่ยนวงกบหน้าต่าง เปลี่ยนบานหน้าต่าง เปลี่ยนบาน
ประตู ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ต.ไร่ใต้ อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
(28291) 28291 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ทาสี
ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม เดินท่อโสโครก เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก เปลี่ยนบานประตู ถงซีเมนต์พร้อมฝาซีเมนต์
โรงเรียนบ้านโนนจันทน์ ต.โนนกลาง อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี

100,000

(28292) 28292 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอหารแบบสร้างเอง เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียน
ชุมชนบ้านระเว ต.ระเว อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี

200,000

(28293) 28293 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ จังหวัด 26 เปลี่ยนหลังคา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ จังหวัด 26 เปลี่ยนพืน้ ไม้เนือ้ แข็ง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สร้างเอง ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาหว้า ต .โพธิ์ศรี อ.พิบลู มังสาหาร จ.
อุบลราชธานี

150,000

100,000

100,000
150,000
150,000
150,000
150,000

150,000
100,000

หน ้าที่ 1193

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(28294) 28294 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนฝาเพดานโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว ต.จิกเทิง อ.ตาล
สุม จ.อุบลราชธานี
(28295) 28295 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ต่อเติมโครงหลังคาเหล็ก เทพืน้ คอนกรีต เปลี่ยนเสาโรงเรียน
บ้านคันท่าเกวียน ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
(28296) 28296 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ จังหวัด 23 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่
จ.อุบลราชธานี
(28297) 28297 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ เปลี่ยนไม้ฝาผนังโรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.
อุบลราชธานี
(28298) 28298 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 เปลี่ยนฝาเพดาน
ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนโถส้วม
เปลี่ยนอ่างล้างหน้า เดินท่อโสครก เดินท่อน้้าดีโรงเรียนบ้านดูกอึ่ง ต.หนองบัวฮี อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี

150,000

(28299) 28299 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนวงหน้าต่างอลูมิเนียม เปลี่ยนหน้าต่างกระจกสีชาโรงเรียนบ้านแขม
ใต้ ต.บ้านแขม อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี

150,000

(28300) 28300 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน
ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
(28301) 28301 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านบากชุม ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
(28302) 28302 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร ต่อเติมโครงหลังคาเหล็ก ทาสี ก่อผนังคอนกรีตพร้อมฉาบเรียบ เทพืน้
คอนกรีตเสริมเหล็ก ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านค้าก้อม ต.ฝางค้า อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
(28303) 28303 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
(28304) 28304 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา เปลี่ยนคร่าวไม้เนือ้ แข็ง งานรื้อถอนโครงหลังคา
โรงเรียนบ้านโพนแพง ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
(28305) 28305 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านนาบัว ต.ห้วยยาง
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

100,000

(28306) 28306 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสนามชัย (พิมพ์ประชานุกูล) ต.โพธิ์
ไทร อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
(28307) 28307 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนเกประสงค์ เปลี่ยนแผงตาข่าย ก่อผนังคอนกรีต เปลี่ยนบานประตู โรงเรียนบ้านบุง่ ค้า
ต.ดอนจิก อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
(28308) 28308 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง เปลี่ยนฝ้าเพดาน ก่อผนังคอนกรีต เปลี่ยนบานประตู หน้าต่าง
เปลี่ยนวงกบประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านบุง่ ค้าสาขาดอนใหญ่ ต.ดอนจิก อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
(28309) 28309 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด 2522 เปลี่ยนไม้ฝาผนัง เปลี่ยนแผงลวดตาข่ายโรงเรียนชุมชนบ้าน
ดอนจิก(จรรยาราษฎร์) ต.ดอนจิก อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
(28310) 28310 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนโถปัสสาวะ แผงกั้นทีป่ สั สาวะ เปลี่ยนอ่าง
ล้างหน้า เปลี่ยนบานประตู ทาสีโรงเรียนบ้านไทรงาม ต.ดอนจิก อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
(28311) 28311 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ต.ค้าเขื่อนแก้ว อ.
สิรินธร จ.อุบลราชธานี
(28312) 28312 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ต่อเติมโครงหลังคาเหล็กมุงแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนชุมชน
ห้วยไผ่ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

100,000
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150,000

หน ้าที่ 1194

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(28313) 28313 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ต่อเติมหลังคาโครงเหล็กมุงแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านห้วย
ยาง ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
(28314) 28314 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ อาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 ต.ช่อง
เม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

150,000

(28315) 28315 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน เปลี่ยนฝ่ฃ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ ง
ทาสีโรงเรียนบ้านหนองกอก ต.หนองบัวฮี อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
(28316) 28316 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ ปูพนื้ กระเบือ้ ง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านป่าเลา ต .โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
(28317) 28317 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด ปูพนื้ กระเบือ้ ง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนก่อ ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
(28318) 28318 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนบานประตู ติดตั้งเหล็กดัดประตู หน้าต่าง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ เปลี่ยนบานประตู หน้าต่าง ติดตั้งเหล็กดัด เปลี่ยนหลังคา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ เปลี่ยนบานประตู หน้าต่าง ติดตั้งเหล็กดัดโรงเรียนชุมชนบ้านดอน
ใหญ่-บูรพา ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

100,000

(28319) 28319 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนไม้ระเบียง เปลี่ยนเสาอาคารเรียนโรงเรียนบ้าน
โนนสว่าง ต.อ่างศิลา อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
(28320) 28320 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก
ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ต.โพธิ์ศรี อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
(28321) 28321 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านลาดวารี ต.ค้าเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.
อุบลราชธานี
(28322) 28322 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 เปลี่ยนกระเบือ้ มุงหลังคาโรงเรียนบ้านค้าเตย ต.นาค้า อ.ศรี
เมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
(28323) 28323 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านนกเต็น ต.โนนกลาง อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
(28324) 28324 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ ติดตั้งฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านจิกลุ่ม ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

150,000

(28325) 28325 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านนาเอือด ต.นาค้า อ.ศรีเมืองใหม่ จ.
อุบลราชธานี
(28326) 28326 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านนาทม ต.ค้าหว้า อ.ตาลสุม
จ.อุบลราชธานี
(28327) 28327 ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม สปช.601/26 เปลี่ยนบานประตู เปลี่ยนโถส้วม ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลกระเบือ้ งหลังคา
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู เปลี่ยนบานประตู
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนบานประตูโรงเรียนบ้านคันเปือย ต.ค้าเขื่อนแก้ว อ.สิริน
ธร จ.อุบลราชธานี

150,000

(28328) 28328 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบโรงเรียนหมูบ่ า้ นตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) ต.ค้าเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.
อุบลราชธานี
(28329) 28329 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านดงแถบ ต.ห้วยยาง อ.
โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
(28330) 28330 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ เปลี่ยนบานประตู เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านทราย
มูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) ต.ทรายมูล อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
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รายการ

จานวนเงิน

(28331) 28331 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ จังหวัด เปลี่ยนบานประตู หน้าต่าง เปลี่ยนวงกบ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้าน
ยอดดอนชี ต.กุดชมภู อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
(28332) 28332 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน เปลี่ยนครอบ เปลี่ยนเสา เทพืน้ คอนกรีต
เสริมเหล็กโรงเรียนบ้านห้วยไฮ ต.ค้าเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
(28333) 28333 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) ต.ตาล
สุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
(28334) 28334 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านดอนพันชาด ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม
จ.อุบลราชธานี
(28335) 28335 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนพิเศษ ห้องสมุด เปลี่ยนบานประตู หน้าต่าง เปลี่ยนกรอบหน้าต่าง เปลี่ยนฝ้าเพดาน
โรงเรียนบ้านหัวเห่ว ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
(28336) 28336 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยรางน้้าฝน เปลี่ยนท่อรับน้้าฝนโรงเรียน
บ้านขัวแคน ต.ค้าไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
(28337) 28337 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนฝาเพดาน เปลฃี่นรางน้้าฝน เปลี่ยนท่อรับน้้าฝน
โรงเรียนบ้านจุการ ต.ค้าไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
(28338) 28338 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.602/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่
จ.อุบลราชธานี

100,000

(28339) 28339 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านแก่งกอก ต .ไร่ใต้ อ.พิบลู มังสาหาร จ.
อุบลราชธานี
(28340) 28340 ปรับปรุงภูมิทศั น์หน้าเสาธง เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.พิบลู มังสาหาร จ.
อุบลราชธานี
(28341) 28341 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ทาสีทงั้ ภายนอกภายในโรงเรียนบ้านโนนคูณ ต.โนนกาหลง อ.
พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
(28342) 28342 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบองค์การ ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนบานหน้าต่าง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี ก่ออิฐ ติดตั้งตาข่ายเหล็ก
ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านทุง่ นาเมือง ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

100,000

(28343) 28343 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านม่วงโคน ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

150,000

(28344) 28344 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน เปลี่ยนครอบมุม เปลี่ยนไม้คร่าว
โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ ต.ตะบ่าย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
(28345) 28345 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ พ.ศ. 2506 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.
105/29 พ.ศ. 2530 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาห้วยแคน ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
(28346) 28346 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารแบบสร้างเอง ปูพนื้ กระเบือ้ ง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.
102/26 ทาสีโรงเรียนบ้านนาโป่งโพน ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
(28347) 28347 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบชั่วคราว เปลี่ยนหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ ง ติดตั้งฝ้าเพดาน
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบชั่วคราว เปลี่ยนหลังคา ติตั้งฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโนนสุข ต.ไร่ใต้ อ.พิบลู มัง
สาหาร จ.อุบลราชธานี

100,000

(28348) 28348 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็รีดลอนโรงเรียนบ้าน
ทุง่ หนองบัว ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

100,000

100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000

200,000
100,000
150,000

150,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 1196

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(28349) 28349 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู เปลี่ยนเสาปูน เทพืน้ คอนกรีต
ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอล ถมบดอัดแน่น
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด ติดตั้งฝ้าเพเาน เปลี่ยนบานประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็ดรีดลอนโรงเรียนบ้านหนองห้าง ต.นาค้า อ.ศรีเมือง
ใหม่ จ.อุบลราชธานี

150,000

(28350) 28350 อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ ซ่อมฝาผนัง เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา เมตัลซีสโรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ ต.ร่วมใจราษฎร์
อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
(28351) 28351 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านนาแก ต.ระเว อ.พิบลู มัง
สาหาร จ.อุบลราชธานี
(28352) 28352 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 202/26 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านสะพือใต้ ต.โพธิ์ศรี อ.
พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
(28353) 28353 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนบานหน้าต่าง ก่อผนังโรงเรียนบ้านแก่งยาง ต.
ดอนจิก อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
(28354) 28354 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนผนัง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ต.โพธิ์ไทร อ.
พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี

150,000

(28355) 28355 อาคารเรียน แบบ สปช 10529 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านกุดชมภู ต.กุดชมภู อ.พิบลู มังสาหาร จ.
อุบลราชธานี
(28356) 28356 อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ เปลี่ยนไม้พนื้ อาคาร ซ่อมแซมฝาผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านค้าเม็กห้วยไผ่ ต.กุดชมภู อ.
พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
(28357) 28357 อาคารเรียนแบบ สปช 105/26 ซ่อมแซมฝ้าเพดาน เปลี่ยนบานประตู บานหน้าต่าง เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา
โรงเรียนบ้านค้าหนามแท่ง ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
(28358) 28358 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง ทรงจั่ว ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ เปลี่ยนแผ่นวัสดุมุงหลังคาโรงเรียนบ้านแขม
เหนือ ต.บ้านแขม อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
(28359) 28359 อาคารเรียนแบบ ป 1ซ ซ่อมแซมฝ้าเพดาน หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านฝางค้าสามัคคี ต.ฝางค้า อ.สิรินธร จ.
อุบลราชธานี
(28360) 28360 อาคารเรียนแบบจังหวัด เปลี่ยนบานประตู บ้านหน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย ต.หนองกุง อ.ตาลสุม
จ.อุบลราชธานี
(28361) 28361 อาคารส้านักงาน แบบส้านักงานแขวงการทาง กรมทางหลวง ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องปฏิบตั ิงานกลุ่ม
นโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ทาสีฝาผนังห้องผู้อ้านวยการส้านักงานเขตโรงเรียนสพป.
อุบลราชธานี เขต 3 ต.ถนนเทศบาล 2 อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี

150,000

(28362) 28362 อาคารเรียนแบบ สปช 105729 ปรับปรุงโครงหลังคาเหล็ก พร้อมแผ่นมุงหลังคาโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง
ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
(28363) 28363 อาคารเรียนแบบสร้างเอง ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านชาด ต .ทรายมูล อ.พิบลู มังสาหาร จ.
อุบลราชธานี
(28364) 28364 อาคารเรียนแบบสปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนบานประตู
อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 เปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคาโรงเรียนบ้านหนองผือ ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขง
เจียม จ.อุบลราชธานี

150,000

(28365) 28365 อาคารเรียน สปช.101/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโหง่นขาม ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.
อุบลราชธานี
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300,000

100,000
150,000

หน ้าที่ 1197

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(28366) 28366 อาคารอเนกประสงค์แบบทรงจั่ว สรา้งเอง เปลี่ยนาสังกะสีมุงหลังคา แผ่นเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านดงนา ต.
หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
(28367) 28367 อาคารเรียนแบบ ป1.ซ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสร้างถ่อ ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
(28368) 28368 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ซ่อมหลังแซมหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยน้้าใส ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.
อุบลราชธานี
(28369) 28369 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคารเรียนแบบจังหวัด งานเปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโนนสูงดอนพิกุล ต.โคก
ก่อง อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
(28370) 28370 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอารคารประกอบ งานพืน้ โรงเรียนบ้านผ้า ต.โคกก่อง อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
(28371) 28371 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานเทพืน้ งานปูพนื้ งานฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านส้าโรง(คุรุ
ประชาสามัคคี) ต.ส้าโรง อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
(28372) 28372 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ จังหวัด /26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านส้าโรงน้อย ต.ค้อน้อย อ.ส้าโรง จ.
อุบลราชธานี
(28373) 28373 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1ซ งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาดี ต.โคกสว่าง อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
(28374) 28374 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานหลังคา เทพืน้ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ ต.โคกสว่าง อ.ส้าโรง จ.
อุบลราชธานี
(28375) 28375 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 งานเทพืน้ ปูพนื้ ทาสีโรงเรียนบ้านขามป้อม ต.ขามป้อม อ.
ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
(28376) 28376 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ. งานพืน้ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต.โคกก่อง อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี

100,000

(28377) 28377 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานพืน้ งานสีโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ต.ส้าโรง อ.ส้าโรง
จ.อุบลราชธานี
(28378) 28378 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ งานผนัง ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง ต.โคกก่อง อ.ส้าโรง
จ.อุบลราชธานี
(28379) 28379 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด งานเปลี่ยนหลังคา โครงหลังคา ฝ้าเพดาน เทพืน้ ปูพนื้ ผนัง ประตู
หน้าต่าง ทาสีโรงเรียนบ้านทรายทอง ต.ค้อน้อย อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
(28380) 28380 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโคกก่อง ต.โคกก่อง อ.
ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
(28381) 28381 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานปูพนื้ โรงเรียนบ้านเปือย ต.โนนกาเล็น อ.ส้าโรง จ.
อุบลราชธานี
(28382) 28382 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบอื่น ๆ งานหลังคา งานเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านสร้างโหง่น ต .หนองไฮ อ.
ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
(28383) 28383 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 งานฝ้าเพดาน งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านกะแอก ต.โคก
สว่าง อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
(28384) 28384 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเแบบ จ.24 (จังหวัด) งานเปลี่ยนหลังคา โรงเรียนบ้านหนองเทา ต.ส้าโรง อ.ส้าโรง จ.
อุบลราชธานี
(28385) 28385 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานเปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนโครงหลังคา ปูพนื้ เปลี่ยนเสา ปรับ -เทพืน้ โรงเรียน
บ้านโปร่ง ต.ขามป้อม อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
(28386) 28386 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านค้อบอน ต.บอน อ.ส้าโรง จ.
อุบลราชธานี
(28387) 28387 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านบุง่ ต.โนนกาเล็น อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
(28388) 28388 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านห่องยูง ต.บอน อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
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หน ้าที่ 1198

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(28389) 28389 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานหลังคาโรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง ต.โคกสว่าง อ.ส้าโรง จ.
อุบลราชธานี
(28390) 28390 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1ซ งานเปลี่ยนพืน้ อาคารโรงเรียนบ้านแก้งยาง ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.
อุบลราชธานี
(28391) 28391 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26 งานปูพนื้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ต.นาดี อ.นา
เยีย จ.อุบลราชธานี
(28392) 28392 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนแบบ สปช.102/26 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านคุ้ม ต.โคกสว่าง อ.ส้าโรง จ.
อุบลราชธานี
(28393) 28393 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 เปลี่ยหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านดอนยู ต.นาดี อ.นาเยีย จ.
อุบลราชธานี
(28394) 28394 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานปูพนื้ งานเปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านนาจาน ต.นาเยีย อ.นา
เยีย จ.อุบลราชธานี
(28395) 28395 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.104/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านนาแก ต.หนองไฮ อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
(28396) 28396 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ จังหวัด งานหลังคาโรงเรียนบ้านหนองบัว ต .หนองไฮ อ.ส้าโรง จ.
อุบลราชธานี
(28397) 28397 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 งานเปลี่ยนหลังคา งานปูพนื้ โรงเรียนบ้านนาเรือง ต.นาเรือง อ.
นาเยีย จ.อุบลราชธานี
(28398) 28398 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานปูพนื้ งานทาสีโรงเรียนบ้านหินลาด ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.
อุบลราชธานี
(28399) 28399 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์อื่น อื่น (แบบสร้างเอง) งานปูพนื้ งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านม่วงค้า
ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
(28400) 28400 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานเปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโนนงาม ต.นาเรือง อ.นาเยีย
จ.อุบลราชธานี
(28401) 28401 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 102/26 งานเปลี่ยนหลังคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 105/29 แบบ
2 ชั้ น 4 ห้องเรียน งานติดเหล็กดัดโรงเรียนบ้านนาดู่ ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
(28402) 28402 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานปูพนื้ โรงเรียนบ้านหนองกระบือ ต.นา
เรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
(28403) 28403 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด งานหลังคาโรงเรียนบ้านผับแล้ง ต.ส้าโรง อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
(28404) 28404 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 105/29 งานปูพนื้ งานเหล็กดัด ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.
2/28 งานเหล็กดัด ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบสปช.206/26 งานฝ้าเพดาน ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารห้องน้้าแบบจังหวัด งานปูพนื้ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

100,000

(28405) 28405 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานทาสีโรงเรียนบ้านแก่งโดม ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

100,000

(28406) 28406 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบแบบสร้างเอง งานหลังคา ฝ้าเพดาน งานสี งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่า
ช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
(28407) 28407 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอื่น อื่น (แบบสร้าเอง) งานหลังคาโรงเรียนบ้านค้าข่า ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.
อุบลราชธานี
(28408) 28408 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียน งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านค้อน้อย ต .
ค้อน้อย อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
(28409) 28409 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ งานปูพนื้ โรงเรียนบ้านผึ้งโดม ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
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หน ้าที่ 1199

หน่วย : บาท

รายการ
(28410) 28410 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบอื่น ๆ งานหลังคาโรงเรียนบ้านแกนาค้า ต.โคกก่อง อ.ส้าโรง จ.
อุบลราชธานี
(28411) 28411 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโพนเมือง ต.โนนกาเล็น อ.
ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
(28412) 28412 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเเอนกประสงค์ สปช.203 งานเปลี่ยนหลังคา งานปูพนื้ โรงเรียนบ้านสะพานโดม ต.แก่ง
โดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
(28413) 28413 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบแบบอื่นๆ งานหลังคา ฝ้าเพดาน ปูพนื้ ทาสีโรงเรียนบ้านค้าสมิง ต.สว่าง อ.
สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
(28414) 28414 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานปูพนื้ โรงเรียนบ้านบุง่ มะแลง ต.บุง่ มะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.
อุบลราชธานี
(28415) 28415 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานหลังคา งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาดี ต.นาดี อ.นา
เยีย จ.อุบลราชธานี
(28416) 28416 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1ซ งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านค้าหมากอ่อน ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.
อุบลราชธานี
(28417) 28417 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานหลังคาโรงเรียนบ้านค้าสว่าง ต.ค้อน้อย อ.ส้าโรง จ.
อุบลราชธานี
(28418) 28418 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ. งานฝาผนัง เสา ประตู หน้าต่างโรงเรียนบ้านห่องขอน ต.บอน อ.ส้าโรง
จ.อุบลราชธานี
(28419) 28419 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1ซ งานเปลี่ยนพืน้ ไม้โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง ต.โนนกลาง อ.ส้าโรง
จ.อุบลราชธานี
(28420) 28420 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ. งานฝาผนัง งานฝ้าเพดาน งานเปลี่ยนบานประตู โรงเรียนบ้านกะ
แอกน้อย ต.ค้อน้อย อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
(28421) 28421 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช.105/29 งานปูพนื้ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานปูพนื้ โรงเรียน
บ้านค้าโพธิ์โคกก่อง ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
(28422) 28422 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบอื่นๆ(สร้างเอง) งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนอง
หัวงัว ต.บอน อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
(28423) 28423 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน ปูพนื้ ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม สปช.601/26 งานปูพนื้ งาน
ฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านป่าข่า ต.บุง่ มะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
(28424) 28424 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด งานปูพนื้ กระเบือ้ ง และติดตั้งแผงลวดตาข่ายโรงเรียนบ้านสว่าง (สว่าง
วิทยาคาร) ต.โนนกาเล็น อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
(28425) 28425 ปรับปรุงซ่อมเเซมอาคาร แบบ ป 1 ซ. เปลี่ยนประตู หน้าต่าง , ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบจังหวัด เปลี่ยน
ประตู หน้าต่าง ติดตั้งเหล็กดัดโรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง ต.คูเมือง อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28426) 28426 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านบอน ต.บอน อ.
ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
(28427) 28427 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ ห้องสมุด งานผนัง งานฝ้าเพดาน งานปูพนื้ งานประตู -หน้าต่างโรงเรียนบ้านหินแห่
ต.ค้อน้อย อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
(28428) 28428 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด งานฝ้าเพดาน ทาสี เปลี่ยนประตูหน้าต่าง ปูพนื้ โรงเรียนบ้านบัวท่า ต .ท่าช้าง
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
(28429) 28429 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานปูพนื้ กระเบือ้ ง,อาคารเรียนแบบจังหวัด งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้าน
โพนงาม ต.โนนกาเล็น อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
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หน ้าที่ 1200

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(28430) 28430 ปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานปูพนิ้ กระเบือ้ ง งานทาสี งานเปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านวัง
ยาง ต.บุง่ หวาย อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28431) 28431 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แบบ จ.25 งานเปลี่ยนหลังคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แบบ สปช.102/26 งานปูพนื้
โรงเรียนบ้านแพง ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
(28432) 28432 ปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารประกอบ โรงอาหาร งานเปลี่ยนหลังคา งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโพธิ์ ต .โพธิ์ใหญ่
อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28433) 28433 ปรับปรุงซ่อมเซมอาคาร เเบบ 313 งานเปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนไม้เชิงชายโรงเรียนบ้านโนนจิก ต.คูเมือง อ.วารินช้า
ราบ จ.อุบลราชธานี
(28434) 28434 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านสร้างแก้ว ต .ค้อน้อย อ.ส้าโรง จ.
อุบลราชธานี
(28435) 28435 ปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเอนกประสงค์เเบบจังหวัด งานหลังคา งานเทพืน้ งานประตูหน้าต่าง งานถมดินโรงเรียน
บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) ต.ห้วยขะยุง อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28436) 28436 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง งานเปลี่ยนหลังคา ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบสร้างเอง งานปูพนื้
งานประตูโรงเรียนบ้านส้าโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร(สาขาบ้านหนองแวง) ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

150,000

(28437) 28437 ปรับปรุงซ่อมเเซมสภาพเเวดล้อม งานเทพืน้ คอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบ้านกุดระงุม ต.บุง่ ไหม อ.วารินช้าราบ จ.
อุบลราชธานี
(28438) 28438 ปรับปรุงซ่อมเเซมสภาพเเวดล้อม งานเทพืน้ คอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง ต.บุง่ ไหม อ.วารินช้า
ราบ จ.อุบลราชธานี
(28439) 28439 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1ซ งานปูพนื้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านส้าโรงคุรุราษฎร์วิทยา ต.สว่าง อ.สว่างวี
ระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
(28440) 28440 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเเบบ สปช.105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย ต.ท่าลาด อ.
วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28441) 28441 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบสร้างเอง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านค้าขวาง ต.ค้าขวาง อ.วารินช้า
ราบ จ.อุบลราชธานี
(28442) 28442 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุดแบบสร้างเอง งานปูพนื้ งานฝ้าเพดานโรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ ต .แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
(28443) 28443 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ(ส้วม สปช..601/26) งานหลังคา งานทาสี สนามวอลเลย์บอล,สนามตะกร้อ
งานเทพืน้ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) ต.โนนกลาง อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
(28444) 28444 ปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียน เเบบ สปช. 105/29 งานเปลี่ยนหลังคา , ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ
(อาคารส้านักงานสารสนเทศ) งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโนนแดง ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

150,000

(28445) 28445 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบจังหวัด งานเปลี่ยนหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ ต.แก่ง
โดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
(28446) 28446 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เเบบ สปช.105/29 งานเปลี่ยนหลังคา งานปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านหนองคู
(โสภณประชานุกูล) ต.โนนโหนน อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28447) 28447 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านโคก
สว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา) ต.โนนกลาง อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
(28448) 28448 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบบริจาค งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนประชารัฐสามัคคี (ธนาคาร
กรุงเทพ 13) ต.สระสมิง อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
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รายการ

จานวนเงิน

(28449) 28449 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ จ.25 งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านสว่าง ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

100,000

(28450) 28450 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 และแบบสร้างเอง งานทาสีโรงเรียนบ้านโนนสัง ต.โนนกลาง อ.
ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
(28451) 28451 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช.105/29 งานเปลี่ยนหลังคา งานปูพนื้ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ ต.บุง่ มะแลง อ.
สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
(28452) 28452 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แบบ สปช. 105/26 งานเปลี่ยนประตู-หน้าต่าง งานก่อผนัง งานทาสี งานติดตั้งฝาผนัง
งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบก(มัน่ สามัคคีพทิ ยาคาร) ต.โนนผึ้ง อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28453) 28453 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช.105/26 งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1ซ งานทาสีโรงเรียนบ้าน
บัวเทิง ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
(28454) 28454 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบ งานถมดินโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง ต .-ค้าน่้า
แซบ อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28455) 28455 ปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารโรงอาหาร แบบ สปช 321 งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านบุง่ หวาย ต.บุง่ หวาย อ.วาริน
ช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28456) 28456 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช.105/29 งานปูพนื้ โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) ต.บุง่ มะแลง
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
(28457) 28457 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์เเบบสร้างเอง งานประตูหน้าต่าง งานบันไดคอนกรีต งานทาสีโรงเรียน
บ้านท่าลาด ต.ท่าลาด อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28458) 28458 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เเบบ สปช.102/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ ง , ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
แบบ สปช 202/26 งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านสระสมิง ต.สระสมิง อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

100,000

(28459) 28459 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานหลังคา งานฝาผนัง งานเทพืน้ ซีเมนต์ ปูพนื้ กร
เบือ้ งโรงเรียนบ้านน้้าเกลี้ยง ต.หนองไฮ อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
(28460) 28460 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบจังหวัด 25 งานเปลี่ยนหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุ
ราษฎร์) ต.คูเมือง อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28461) 28461 ปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเเบบ สปช.105/29 งานปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านโนนบอน(ค้าหล้าประชานุ
เคราะห์) ต.บุง่ หวาย อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28462) 28462 ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม งานเทพืน้ คอนกรีตสนามโรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) ต.โคกก่อง อ.
ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
(28463) 28463 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเเบบ สปช.105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น (มหิดลอนุสรณ์ ) ต.
หนองกินเพล อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28464) 28464 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโนนแคน ต.ขามป้อม อ.ส้าโรง จ.
อุบลราชธานี
(28465) 28465 ปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารแบบ สปช.105/29 งานฝ้ากระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนบ้านจั่น ต.โนนผึ้ง อ.วารินช้าราบ
จ.อุบลราชธานี
(28466) 28466 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านแสนค้า(นาชุมสามัคคี)
ต.สระสมิง อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28467) 28467 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานหลังคา งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองผือ
โปร่งค้า ต.โนนกาเล็น อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
(28468) 28468 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ อาคารเเบบ สปช.105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานเทพืน้ คอนกรีต
ผสมเสร็จโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) ต.ธาตุ อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
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รายการ
(28469) 28469 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ และอาคารเรียนแบบสร้าเอง งานทาสีโรงเรียนบ้านดอนม่วง ต.โนน
กลาง อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
(28470) 28470 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.105/29 งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหนองกินเพล ต.หนองกินเพล อ.วารินช้า
ราบ จ.อุบลราชธานี
(28471) 28471 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช.105/29 งานพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านถ่อน ต.ท่าลาด อ.วารินช้าราบ
จ.อุบลราชธานี
(28472) 28472 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ จ 104 และอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคาโรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ ต.
ส้าโรง อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
(28473) 28473 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26
งานทาสีโรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง ต.ค้าขวาง อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28474) 28474 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.101/26 งานเปลี่ยนหลังคา งานเปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านบาก ต.
สระสมิง อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28475) 28475 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเเบบ สปช.105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) ต.คู
เมือง อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28476) 28476 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26,สปช.105/29 งานเทพืน้ ปูพนื้ กระเบือ้ ง และส้วม สปช.
601/26, สปช.601/28 งานหลังคาโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ต.โคกสว่าง อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
(28477) 28477 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เบบ สปช.105/29 งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโนนยาง ต.สระสมิง อ.วารินช้า
ราบ จ.อุบลราชธานี
(28478) 28478 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านห่องชัน ต .บุง่ หวาย อ.วารินช้าราบ จ.
อุบลราชธานี
(28479) 28479 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แบบ ป.1 ซ งานเทพืน้ คอนกรีต งานเปลี่ยนประตู งานทาสีโรงเรียนบ้านดอนชาด ต.บุง่
หวาย อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28480) 28480 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบสร้างเอง งานเปลี่ยนหลังคา งานฝ้าโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม
ต.สระสมิง อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28481) 28481 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) ต.เมืองศรีไค
อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28482) 28482 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1ซ งานปูพนื้ งานเทพืน้ โรงเรียนบ้านทุง่ เพียง ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.
อุบลราชธานี
(28483) 28483 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26 งานปูกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านน้้าเทีย่ ง ต.ห้วยขะยุง อ.
วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28484) 28484 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานเปลี่ยนหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านทางสาย ต.หนองกินเพล อ.วาริน
ช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28485) 28485 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แบบ ป.1 ซ งานเปลี่ยนฝ้าโรงเรียนบ้านหาดสวนยา ต.วารินช้าราบ อ.วารินช้าราบ จ.
อุบลราชธานี
(28486) 28486 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1ซ งานฝ้าเพดาน ฝาผนัง ทาสีโรงเรียนบ้านหนองตาปู่ ต.สระสมิง อ.วารินช้าราบ
จ.อุบลราชธานี
(28487) 28487 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนเเบบจังหวัด งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานทาสีโรงเรียนบ้านโนนเกษม ต.ท่าลาด อ.วาริน
ช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28488) 28488 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านคอนสาย ต.โนนโหนน อ.วารินช้าราบ
จ.อุบลราชธานี
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รายการ
(28489) 28489 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม งานถมดิน เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านกุดปลาขาว ต.วารินช้าราบ อ.วารินช้าราบ จ.
อุบลราชธานี
(28490) 28490 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง งานหลังคา ฝ้าเพดาน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองแปน ต .นาดี
อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
(28491) 28491 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แบบ จังหวัด / 25 งานเปลี่ยนฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านปากกุดหวาย ต.หนองกิน
เพล อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28492) 28492 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านคูสว่าง ต.หนองกินเพล อ.
วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28493) 28493 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช 105/26 งานทาสีโรงเรียนบ้านค้านางรวย ต.ค้าน้้าแซบ อ.วารินช้าราบ จ.
อุบลราชธานี
(28494) 28494 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานหลังคา ฝ้าเพดาน ปูพนื้ เปลี่ยนเสาโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ต.
ธาตุ อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28495) 28495 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ งานปูพนิ้ กระเบือ้ ง งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านนาสะแบง ต.หนองกิน
เพล อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28496) 28496 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานทาสีโรงเรียนบ้านท่าบ้งมัง่ (ทหารอากาศอเมริกันสงเคราะห์)
ต.วารินช้าราบ อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28497) 28497 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช 105/29 งานปูกระเบือ้ งเคลือบโรงเรียนบ้านกุดชุม ต.หนองกินเพล อ.วารินช้าราบ
จ.อุบลราชธานี
(28498) 28498 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ งานถมดิน เทพืน้ คอนกรีต เปลี่ยนบานประตู -หน้าต่างโรงเรียนบ้าน
ดอนผอุง ต.คูเมือง อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28499) 28499 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานเปลี่ยนไม้ฝา , อาคาร สปช 105/29 งานปูพนื้ กระเบือ้ ง งานเทพืน้
คอนกรีตผสมเสร็จโรงเรียนบ้านบัววัด ต.ธาตุ อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28500) 28500 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งานหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านท่างอย ต.บุง่ หวาย
อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28501) 28501 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนอนุบาลวารินช้าราบ(ก่อวิทยาคาร)
ต.แสนสุข อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28502) 28502 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งานหลังคา งานเทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านค้าเจริญ ต.แสนสุข
อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28503) 28503 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบอื่น ๆ (สร้างเอง) งานฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านอาเลา ต.ค้อน้อย อ.ส้าโรง จ.
อุบลราชธานี
(28504) 28504 ปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเเบบ ป.1 ซ งานเทพืน้ คอนกรีตผสมเสร็จ งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเกษตรพัฒนา
ต.ค้าขวาง อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28505) 28505 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก ต.ค้าน้้าแซบ อ.วา
รินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28506) 28506 ปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 202/26 งานเปลี่ยนหลังคา งานฝ้าโรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย
ต.โนนโหนน อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28507) 28507 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ งานเปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านแมดค้าลือชา(ราษฎร์สามัคคี)
ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28508) 28508 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เเบบ ป.1 ซ งานฝ้าเพดาน งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองฝาง(บัวค้้าวิทยา) ต.โพธิ์ใหญ่ อ.
วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
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(28509) 28509 ปรับปรุงว่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ งานหลังคาโรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ ต.เมืองศรีไค อ.วารินช้าราบ
จ.อุบลราชธานี
(28510) 28510 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 งานปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านธาตุ ต.แสนสุข อ.วา
รินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28511) 28511 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานปูพนื้ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง งานปูพนื้
โรงเรียนบ้านนาประชุม ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
(28512) 28512 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบจังหวัด งานเปลี่ยนหลังคา งานทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ซ
งานทาสีโรงเรียนบ้านหนองหิน ต.โนนกลาง อ.ส้าโรง จ.อุบลราชธานี
(28513) 28513 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุดแบบสร้างเอง งานหลังคา งานทาสีโรงเรียนบ้านนานวล ต .หนองไฮ อ.ส้าโรง จ.
อุบลราชธานี
(28514) 28514 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเเบบจังหวัด งานเปลี่ยนหลังคา งานเปลี่ยนฝ้าโรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า ต.ค้าน้้า
แซบ อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28515) 28515 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เเบบ สปช.101/26 งานเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านนางาม ต.ขามป้อม อ.ส้าโรง จ.
อุบลราชธานี
(28516) 28516 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงานเขตพืน้ ที่ งานหลังคา งานผนัง โรงเรียนสพป .อุบลราชธานี เขต 4 ต.ถนนค้าน้้า
แซบ อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี
(28517) 28517 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านกลาง ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
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(28518) 28518 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านม่วงนาดี ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี
(28519) 28519 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และอาคารอเนกรประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านบัวงาม
ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(28520) 28520 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนพิเศษ(ศิลปะ) เปลี่ยนหลังคา ประตู และทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ต.โพน
งาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(28521) 28521 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองแสง ต .เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
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(28522) 28522 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนฝ้าเพดาน เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ต.
เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(28523) 28523 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนประตู - หน้าต่าง และทาสีโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) ต.นา
จะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
(28524) 28524 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบสร้างเอง) ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย ต.
ปุเปือย อ.น้้ายืน จ.อุบลราชธานี
(28525) 28525 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 เปลี่ยนหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว ต.
ยาง อ.น้้ายืน จ.อุบลราชธานี
(28526) 28526 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอนโรงเรียนน้้ายืน ต.สีวิเชียร อ.น้้ายืน จ.
อุบลราชธานี
(28527) 28527 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบสร้างเอง) ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนด้ารงสินสงเคราะห์ ต.
กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(28528) 28528 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบสร้างเอง) เปลี่ยนฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านบัวเทียม ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี
(28529) 28529 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านอุดมสุข ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
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(28530) 28530 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านดงเมย ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
(28531) 28531 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบสร้างเอง) ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอนม่วย ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี
(28532) 28532 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงาน เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านคอแลน ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.
อุบลราชธานี
(28533) 28533 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เทพืน้ คอนกรีต ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านขอนแป้น ต .คอแลน อ.บุณฑริก จ.
อุบลราชธานี
(28534) 28534 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร(แบบสร้างเอง) เปลี่ยนหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านหนองกบ ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.
อุบลราชธานี
(28535) 28535 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหนองคู ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี
(28536) 28536 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ ต .คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
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(28537) 28537 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบสร้างเอง) ทาสี เปลี่ยนฝ้าเดานโรงเรียนบ้านหมากมาย ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี
(28538) 28538 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี
(28539) 28539 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปลี่ยนหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านแสนสุข ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี
(28540) 28540 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยทราย ต .คอแลน อ.
บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
(28541) 28541 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(28542) 28542 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านนาทุง่ ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี
(28543) 28543 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านแก้ง ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(28544) 28544 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านกุดประทาย ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(28545) 28545 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง และทาสีโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.
อุบลราชธานี
(28546) 28546 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบสร้างเอง) ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดโรงเรียนบ้านห้วยปอ
ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
(28547) 28547 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม ทาสี และปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนอนุบาลบุณฑริก ต .
โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
(28548) 28548 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.301/26 และ แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอน และ
ทาสีโรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
(28549) 28549 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
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(28550) 28550 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ อาคารเรียนแบบจังหวัด ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านโนนขาม
ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(28551) 28551 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และแบบ ป.1 ซ ทาสี และปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนน
ค้อ ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
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150,000
136,000
150,000
150,000
150,000

150,000

หน ้าที่ 1206

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(28552) 28552 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต .โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

150,000

(28553) 28553 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ ผนังไม้คร่าวโลหะโรงเรียนบ้านค้านาแซง ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี
(28554) 28554 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
(28555) 28555 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านไฮตาก ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี
(28556) 28556 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านหัวแข้ ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

150,000

(28557) 28557 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสีโรงเรียนบ้านประหูต ต.แก้ง อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(28558) 28558 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู - หน้าต่าง โรงเรียนบ้านยาง ต.
แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(28559) 28559 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ จ./25 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านนานวล ต.ค้าครั่ง อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี
(28560) 28560 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านค้าครั่ง ต.ค้าครั่ง อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี
(28561) 28561 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่
83 ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
(28562) 28562 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบ ป. 1 ซ เปลี่ยนหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนแคน ต.ตบหู อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี
(28563) 28563 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด เปลี่ยนโครงเหล็กหลังคาโรงเรียนบ้านนาแคน ต. อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

150,000

(28564) 28564 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโนนกาเร็น ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี
(28565) 28565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านแมด ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.
อุบลราชธานี
(28566) 28566 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.501/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาอุดม ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี
(28567) 28567 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านห้วยส้าราญ ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(28568) 28568 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา ต.โพนงาม อ.
บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
(28569) 28569 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/25 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโพนดวน ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี
(28570) 28570 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านนาประดู่ ต .ค้าครั่ง อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี
(28571) 28571 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และรั้วโรงเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี
(28572) 28572 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้า -ห้องส้วม เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนชุดสุขภัณฑ์ ทาสี โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ต.ค้าครั่ง อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

150,000

149,000
150,000
150,000

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
147,000

150,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
100,000

หน ้าที่ 1207

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(28573) 28573 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102 ทาสีโรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

62,700

(28574) 28574 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปลี่ยนหน้าต่าง ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโนนสูง
ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
(28575) 28575 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านป่าตาว ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี
(28576) 28576 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และห้องน้้า แบบ สปช.601/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งและทาสี
โรงเรียนบ้านทุง่ เทิง ต.ทุง่ เทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(28577) 28577 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

150,000

(28578) 28578 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร เทพืน้ คอนกรีต และทาสีโรงเรียนบ้านเตย ต .นากระแซง อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี
(28579) 28579 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุดและห้องครัว เปลี่ยนหลังคา เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุ
เคราะห์ ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
(28580) 28580 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบสร้างเอง) เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอน ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านค้าส้าราญ
ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(28581) 28581 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง) เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านโนนแก้ง ต.ตบหู อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี
(28582) 28582 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านโนนเลียง ต.หนองสะโน อ.
บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
(28583) 28583 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.205/26 เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านนากระแซง ต.นากระแซง อ.เดช
อุดม จ.อุบลราชธานี
(28584) 28584 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เทพืน้ คอนกรีต
โรงเรียนบ้านสองคอน ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(28585) 28585 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู และอาคารแบบสร้างเอง เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านสร้างม่วง
ส้มเสี้ยว ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
(28586) 28586 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เทพืน้ คอนกรีต เปลี่ยนประตู โรงเรียนบ้านวารีอุดม ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดช
อุดม จ.อุบลราชธานี
(28587) 28587 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย ต.นากระแซง อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(28588) 28588 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ จ/25 ปูพนื้ กระเบือ้ ง และเปลี่ยนชุดสุขภัณฑ์ โรงเรียนบ้านโนนหลี่ ต.ท่าโพธิ์
ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(28589) 28589 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ต.หนอง
สะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
(28590) 28590 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบจังหวัด เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านบัวเจริญ ต.ทุง่ เทิง อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี
(28591) 28591 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด เปลี่ยนสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้าน
โนนจิก ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(28592) 28592 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ และอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านหม้อทอง ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
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100,000
150,000
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72,000

หน ้าที่ 1208

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(28593) 28593 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.
อุบลราชธานี
(28594) 28594 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาเจริญ ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี
(28595) 28595 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านดอนกลาง ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(28596) 28596 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้าเพดาน โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต ต.
นาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(28597) 28597 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้าเพดาน เปลี่ยนประตู -หน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองไฮ ต.
นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(28598) 28598 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านบก ต.ห้วยข่า อ.
บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
(28599) 28599 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปลี่ยนสังกะสี เปลี่ยนหน้าต่าง และทาสีโรงเรียนพิชัยศึกษา ต.นา
กระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(28600) 28600 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปลี่ยนประตู ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห่องเตย ต.นาเจริญ อ.เดช
อุดม จ.อุบลราชธานี
(28601) 28601 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เทพืน้ คอนกรีต และทาสี โรงเรียนบ้านห่องค้า ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี
(28602) 28602 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปลี่ยนประตู โรงเรียนบ้านโชคชัย ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี
(28603) 28603 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง ทาสี เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ต.นา
เจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(28604) 28604 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ ปูพนื้ กระเบือ้ ง และทาสี โรงเรียนบ้านกระเบือ้ ง ต.นาส่วง อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี
(28605) 28605 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนประตู ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านนาห้วยแคน ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี
(28606) 28606 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองบัว ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี
(28607) 28607 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบจังหวัด) เปลี่ยนประตู - หน้าต่าง และทาสีโรงเรียนอุดมสามัคคี ต.โนน
สมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(28608) 28608 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบจังหวัด) ทาสีโรงเรียนบ้านนาแก ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

150,000

(28609) 28609 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนแฝก ต.บัวงาม อ.เดช
อุดม จ.อุบลราชธานี
(28610) 28610 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ(แบบสร้างเอง) เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านนาเลิง ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี
(28611) 28611 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนประตู และทาสี โรงเรียนบ้านบัวทอง ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

100,000

(28612) 28612 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนประตู และทาสี โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี

100,000

150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
97,500
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
99,500

100,000
100,000

หน ้าที่ 1209

หน่วย : บาท

รายการ
(28613) 28613 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอน และทาสี โรงเรียนบ้านป่าหวาย ต.ป่าโมง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(28614) 28614 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนนิคมสร้างตนเองล้าโดมใหญ่ ต.โพนงาม อ.เดช
อุดม จ.อุบลราชธานี
(28615) 28615 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหนองส้าราญ ต.เมืองเดช อ.เดช
อุดม จ.อุบลราชธานี
(28616) 28616 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.101/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง ต.สมสะอาด อ.เดช
อุดม จ.อุบลราชธานี
(28617) 28617 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโนนสนาม ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี
(28618) 28618 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย
จ.อุบลราชธานี
(28619) 28619 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนประตู-หน้าต่างโรงเรียนผอบ ณ นคร 2 ต.นาจะหลวย
อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
(28620) 28620 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคา ทาสี โรงเรียนบ้านป่าพอก ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย
จ.อุบลราชธานี
(28621) 28621 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหน้าต่าง และทาสี โรงเรียนบ้านกวางดีด ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.
อุบลราชธานี
(28622) 28622 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนประตู โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะ
หลวย จ.อุบลราชธานี
(28623) 28623 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง) เปลี่ยนประตู - หน้าต่าง เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้าน
โนนบก ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
(28624) 28624 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนว่าน ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะ
หลวย จ.อุบลราชธานี
(28625) 28625 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บรู ณะ) ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย
จ.อุบลราชธานี
(28626) 28626 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/49 ปูพนื้ กระเบือ้ ง และทาสีโรงเรียนบ้านนาส่วง ต.นาส่วง อ.เดช
อุดม จ.อุบลราชธานี
(28627) 28627 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี ต.พรสวรรค์ อ.นา
จะหลวย จ.อุบลราชธานี
(28628) 28628 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านแก้งขอ ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.
อุบลราชธานี
(28629) 28629 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านเสาเล้า ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี
(28630) 28630 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ และซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านค้าม่วง ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.
อุบลราชธานี
(28631) 28631 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบสร้างเอง) เปลี่ยนฝ้าเพดาน และทาสีโรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ ต.โสกแสง
อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
(28632) 28632 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต.
โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

จานวนเงิน
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100,000
100,000
149,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
150,000

หน ้าที่ 1210

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(28633) 28633 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ่าเพดาน
โรงเรียนบ้านทับไฮ ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
(28634) 28634 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และห้องน้้าห้องส้วม เปลี่ยนหลังคา หน้าต่าง ชุดสุขภัณฑ์ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
(28635) 28635 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ จว.24 เปลี่ยนสังกะสี เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านป่าไร่ ต.โสกแสง อ.นาจะ
หลวย จ.อุบลราชธานี
(28636) 28636 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโพนแอวขัน ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย
จ.อุบลราชธานี
(28637) 28637 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ ทาสีโรงเรียนบ้านดวน ต.โซง อ.น้้ายืน จ.อุบลราชธานี
(28638) 28638 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองขอน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้้ายืน
จ.อุบลราชธานี
(28639) 28639 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูโรงเรียนโรงเรียนบ้านแข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้้ายืน จ.อุบลราชธานี
(28640) 28640 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ เปลี่ยนประตู-หน้าต่างโรงเรียนบ้านโพนทอง ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้้ายืน
จ.อุบลราชธานี
(28641) 28641 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เปลี่ยนประตู - หน้าต่างโรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ ต.โนนสมบูรณ์
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(28642) 28642 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบจังหวัด ทาสีและปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านเปือย ต.บุเปือย อ.น้้ายืน จ.
อุบลราชธานี
(28643) 28643 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองสนม ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(28644) 28644 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนตชด.เกษตรสมบูรณ์ ต.บุเปือย อ.น้้า
ยืน จ.อุบลราชธานี
(28645) 28645 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เทพืน้ คอนกรีต โรงเรียนบ้านยางกลาง ต.ยาง อ.น้้ายืน จ.
อุบลราชธานี
(28646) 28646 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโนนค้อ ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี
(28647) 28647 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านหนองคู ต.ยาง อ.น้้ายืน จ.อุบลราชธานี

100,000

(28648) 28648 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านป่าโมง ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(28649) 28649 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ ปูพนื้ กระเบือ้ ง และทาสี โรงเรียนบ้านโนนสวาง ต.ยางใหญ่ อ.น้้ายืน
จ.อุบลราชธานี
(28650) 28650 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ต.สีวิเชียร อ.น้้ายืน จ.
อุบลราชธานี
(28651) 28651 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนเมืองเดช ต.เมืองเดช อ.เดช
อุดม จ.อุบลราชธานี
(28652) 28652 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปลี่ยนหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านแก้งยาง ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.
อุบลราชธานี
(28653) 28653 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนเวตวันวิทยา ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี
(28654) 28654 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้า-ห้องส้วม เปลี่ยนหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองบัว ต.คอแลน อ.บุณฑริก
จ.อุบลราชธานี
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หน ้าที่ 1211

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(28655) 28655 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

100,000

(28656) 28656 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ ปูพนื้ กระเบือ้ ง และทาสีโรงเรียนบ้านแขมเจริญ ต.เมืองเดช อ.เดช
อุดม จ.อุบลราชธานี
(28657) 28657 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.101/26 เปลี่ยนผนังไม้อัดโรงเรียนบ้านหนองยู ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก
จ.อุบลราชธานี
(28658) 28658 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีโรงเรียนประชาสามัคคี ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(28659) 28659 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบจังหวัด) และอาคารเรียน สปช.104/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านดอน
โจด ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
(28660) 28660 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

150,000

(28661) 28661 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้านสมสะอาด ต .เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี
(28662) 28662 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้า -ห้องส้วม เปลี่ยนชุดสุขภัณฑ์โรงเรียนบ้านป่าสน ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

150,000

(28663) 28663 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบสร้างเอง) ปูพนื้ กระเบือ้ ง และทาสี โรงเรียนบ้านโนนน้อย ต.โพนงาม อ.
บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
(28664) 28664 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนด้ารงสินอุทศิ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี
(28665) 28665 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านป่าเตี้ย ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.
อุบลราชธานี
(28666) 28666 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 เปลี่ยนหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย ต.
สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(28667) 28667 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนกระเบือ้ งโรงเรียนบ้านท่าหลวงนาค้า ต.สมสะอาด อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
(28668) 28668 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโนนหุง่ ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

100,000

(28669) 28669 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/2 เปลี่ยนหลังคา ทาสี เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ต.นา
จะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
(28670) 28670 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปลี่ยนประตู และทาสีโรงเรียนบ้านนาโดม ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก
จ.อุบลราชธานี
(28671) 28671 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 เปลี่ยนประตู ผนังยิปซั่มบอร์ดโรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.โคก
สะอาด อ.น้้าขุ่น จ.อุบลราชธานี
(28672) 28672 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบสร้างเอง) เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ต.ขี้เหล็ก อ.น้้าขุ่น จ.
อุบลราชธานี
(28673) 28673 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และห้องน้้าห้องส้วม เปลี่ยนประตู - หน้าต่าง โรงเรียนบ้านโนนจิก ต.หนองสะโน
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
(28674) 28674 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองบัวอารี ต.นาห่อม อ.ทุง่
ศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
(28675) 28675 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านทุง่ ช้าง ต.กุดเรือ อ.ทุง่ ศรีอุดม จ.
อุบลราชธานี

150,000

100,000
100,000
100,000
98,000

100,000

149,000
100,000
150,000
147,000
100,000

97,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

หน ้าที่ 1212

หน่วย : บาท

รายการ
(28676) 28676 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปลี่ยนหลังคาโครงคร่าวไม้เนือ้ แข็ง โรงเรียนบ้านหนองถาวร ต.นา
เกษม อ.ทุง่ ศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
(28677) 28677 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคา โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง ต.หนองอ้ม อ.ทุง่ ศรีอุดม
จ.อุบลราชธานี
(28678) 28678 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบจังหวัด เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหนองโด ต.ไพบูลย์ อ.น้้าขุ่น จ.
อุบลราชธานี
(28679) 28679 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และบ้านพักครู ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ ง และเปลี่ยนหลังคาสังกะสีโรงเรียนบ้านห้วย
เสลา ต.ขี้เหล็ก อ.น้้าขุ่น จ.อุบลราชธานี
(28680) 28680 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบสร้างเอง) ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนอิสานเศรษฐกิจ ต.ไพบูลย์ อ.น้้าขุ่น จ.
อุบลราชธานี
(28681) 28681 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านอุดมชาติ ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.
อุบลราชธานี
(28682) 28682 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.101/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตู และทาสี โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง
ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
(28683) 28683 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 เปลี่ยนฝ้าเพดาน และทาสีโรงเรียนบ้านเก่ากลาง ต.ห้วยข่า
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
(28684) 28684 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบจังหวัด) ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนแก้งบ้านหนองสนม ต.โคกช้าแระ อ.ทุง่ ศรี
อุดม จ.อุบลราชธานี
(28685) 28685 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสี โรงเรียนบ้านค้ากลางวังม่วง ต.โคกช้าแระ อ.ทุง่ ศรีอุดม จ.
อุบลราชธานี
(28686) 28686 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ ง และทาสี โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ต.นาเกษม อ.ทุง่ ศรีอุดม
จ.อุบลราชธานี
(28687) 28687 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านนาห่อม ต.นาห่อม อ.ทุง่ ศรีอุดม จ.
อุบลราชธานี
(28688) 28688 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนหน้าต่าง และฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา ต.นา
ห่อม อ.ทุง่ ศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
(28689) 28689 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบสร้าง) เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านน้้าขุ่นค้านกเปล้า ต.นาห่อม อ.ทุง่ ศรี
อุดม จ.อุบลราชธานี
(28690) 28690 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบสร้างเอง) เปลี่ยนฝ้าเพดาน และทาสีโรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ ต.หนองอ้ม อ.
ทุง่ ศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
(28691) 28691 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านห่องปอ ต.หนองอ้ม อ.ทุง่ ศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
(28692) 28692 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอน
โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น ต.หนองอ้ม อ.ทุง่ ศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
(28693) 28693 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โรงเรียนบ้านแสนถาวร ต.ไพบูลย์ อ.น้้าขุ่น จ.อุบลราชธานี
(28694) 28694 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปลี่ยนหลังคา
โรงเรียนบ้านไพบูลย์ ต.ไพบูลย์ อ.น้้าขุ่น จ.อุบลราชธานี
(28695) 28695 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ เปลี่ยนหลังคา เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ ต.ห้วยข่า
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

จานวนเงิน
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100,000
100,000
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100,000
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100,000
149,000

หน ้าที่ 1213

หน่วย : บาท

รายการ
(28696) 28696 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านซ้าสะกวยน้อย ต .ตาเกา อ.น้้าขุ่น จ.
อุบลราชธานี
(28697) 28697 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนประตูโรงเรียนบ้านโคกน้อย ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.
อุบลราชธานี
(28698) 28698 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านฝั่งเพ ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย
จ.อุบลราชธานี
(28699) 28699 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบสร้างเอง) ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนหน้าต่างโรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน
ต.ขี้เหล็ก อ.น้้าขุ่น จ.อุบลราชธานี
(28700) 28700 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านเก่าขาม ต.เก่าขาม อ.น้้ายืน จ.
อุบลราชธานี
(28701) 28701 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอนโรงเรียนบ้านซ้างู ต.กุดเรือ อ.ทุง่ ศรีอุดม
จ.อุบลราชธานี
(28702) 28702 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหนองอ้ม ต.หนองอ้ม อ.ทุง่ ศรีอุดม
จ.อุบลราชธานี
(28703) 28703 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ดโรงเรียนบ้านโสกแสง ต.โสกแสง อ.นา
จะหลวย จ.อุบลราชธานี
(28704) 28704 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านหนองดินด้า ต.ขี้เหล็ก อ.น้้าขุ่น จ.
อุบลราชธานี
(28705) 28705 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี (บ้านแก่งเรือง) ต.นาจะหลวย อ.นาจะ
หลวย จ.อุบลราชธานี
(28706) 28706 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และแบบ สปช.102/26 ทาสีโรงเรียนบ้านดงขวางค้าโทน ต.
นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
(28707) 28707 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านท่าก่อ ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.
อุบลราชธานี
(28708) 28708 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านตบหู ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย
จ.อุบลราชธานี
(28709) 28709 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านค้าอุดม ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะ
หลวย จ.อุบลราชธานี
(28710) 28710 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีโรงเรียนบ้านดอนยาว ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย
จ.อุบลราชธานี
(28711) 28711 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ และอาคารอเนกประสงค์ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
(28712) 28712 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน และทาสีโรงเรียนบ้านค้าบอน ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
(28713) 28713 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านทุง่ เงินโนนเจริญ ต .บ้านตูม อ.นาจะ
หลวย จ.อุบลราชธานี
(28714) 28714 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนบ้านบุง่ ค้า ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย
จ.อุบลราชธานี
(28715) 28715 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้ายิปซั่มบอร์ดโรงเรียนบ้านทุง่ เพียง
ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
(28716) 28716 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และแบบจังหวัด ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา
ต.เก่าขาม อ.น้้ายืน จ.อุบลราชธานี

จานวนเงิน
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150,000
150,000
150,000

หน ้าที่ 1214

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(28717) 28717 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สบช. 102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านดอนโมกข์ ต.ไพบูลย์ อ.น้้าขุ่น จ.
อุบลราชธานี
(28718) 28718 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ ต.ไพบูลย์ อ.น้้าขุ่น จ.อุบลราชธานี
(28719) 28719 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองดุม ต.ไพบูลย์ อ.น้้าขุ่น จ.อุบลราชธานี
(28720) 28720 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองแปน ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
(28721) 28721 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.206/29 ปูพนื้ กระเบือ้ ง เปลี่ยนฝ้าเพดานโรงเรียนบ้านสร้างหอม ต.
ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
(28722) 28722 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบสร้างเอง) เปลี่ยนหลังคา ทาสีโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ต.ขี้เหล็ก อ.น้้าขุ่น จ.
อุบลราชธานี
(28723) 28723 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านห้วยข่า ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.
อุบลราชธานี
(28724) 28724 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบสร้างเอง) ทาสี ปูพนื้ กระเบือ้ ง โรงเรียนบ้านตาโอง ต.ขี้เหล็ก อ.น้้าขุ่น จ.
อุบลราชธานี
(28725) 28725 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด อาคารอเนกประสงค์ เทพืน้
คอนกรีต และอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านหนองเม็ก ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.
อุบลราชธานี

150,000

(28726) 28726 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ เทพืน้ คอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองแปก ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
(28727) 28727 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 106/36 ปูพนื้ กระเบือ้ ง
โรงเรียนบ้านเบ็ญจ์โนนดู่ ต.หนองอ้ม อ.ทุง่ ศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
(28728) 28728 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ปูพนื้ กระเบือ้ ง และชุดสุขภัณฑ์ โรงเรียนบ้านกุดเรือ ต .กุดเรือ อ.ทุง่ ศรีอุดม จ.
อุบลราชธานี
(28729) 28729 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนหลังคา ปูพนื้ กระเบือ้ งโรงเรียนบ้านโคกช้าแระ ต .โคกช้าแระ อ.ทุง่ ศรีอุดม
จ.อุบลราชธานี
(28730) 28730 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ และห้องส้วม เปลี่ยนหลังคา ทาสี เปลี่ยนประตู
โรงเรียนบ้านนาเกษมเจริญวิทยา ต.นาเกษม อ.ทุง่ ศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
(28731) 28731 ปรับปรุงห้องเรียน หลังคาอาคารเอนกประสงค์ ปรับปรุงหอนอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 ต.พนมทวน
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
(28732) 28732 ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 ต.สามพระยา อ.ชะอ้า จ.เพชรบุรี
(28733) 28733 ปรับปรุงห้องน้้าห้องส้วมโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
(28734) 28734 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
(28735) 28735 ปรับปรุงหอนอนนักเรียนและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
(28736) 28736 ปรับปรุงหอนอนนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปญ
ั ญานุกูล ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
(28737) 28737 ปรับปรุงห้องปฏิบตั ิการเรียนรู้ และถนน คสล. โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
(28738) 28738 ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
(28739) 28739 ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
(28740) 28740 ปรับปรุง โรงครัว โรงเรียนลพบุรีปญ
ั ญานุกูล ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี
(28741) 28741 ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
(28742) 28742 ปรับปรุงห้องน้้าห้องส้วมโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
(28743) 28743 ถมดินโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท
(28744) 28744 ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ต.หนองหงส์ อ.ทุง่ สง จ.
นครศรีธรรมราช
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รายการ
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28745 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดบุรีรัมย์ ต.อีสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
28746 ปรับปรุงอาคารศูนย์ โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดหนองคาย ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
28747 ปรับปรุงพัฒนาภูมิทศั น์ โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
28748 ปรับปรุงศาลาพัฒนาเด็กพิการ โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดมุกดาหาร ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง
จ.มุกดาหาร
28749 ปรับปรุงหลังคาเอนกประสงค์ โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดอุดรธานี ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.
อุดรธานี
28750 ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดตราด ต.ท่าพริก อ.เมือง จ.ตราด
28751 ปรับปรุง ห้องน้้า ลานกิจกรรม ห้องสมุด ห้องพักครู โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดกระบี่ ต .ไสไทย
อ.เมือง จ.กระบี่
28752 ปรับปรุง อาคารศูนย์ และพืน้ อาคารร่มเย็น โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดระนอง ต. อ.เมือง จ.
ระนอง
28753 ปรับปรุง ถนน รางระบายน้้า โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดอ้านาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง
อ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
28754 ปรับปรุง ถมดิน โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.
นครศรีธรรมราช
28755 ลานคอนกรีตโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดสิงห์บรุ ี ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บรุ ี
28756 ปรับปรุง ห้องประชุม หอนอนนักเรียน ถมดินบริเวณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ต.ย่อ อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.
ยโสธร
28757 ปรับปรุง ทาสีอาคารเรียนหลังเก่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 ต.แม่ทอ้ อ.เมือง จ.ตาก
28758 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.
เชียงราย
28759 ทาสีอาคารบ้านพักครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
28760 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
28761 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ห้องท้างาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
28762 ปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
28763 ปรับปรุงหอนอน โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
28764 ปรับปรุง ถมดิน โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดนครพนม ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม จ.
นครพนม
28765 ปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 ต.เนินเพิม่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
28766 ปรับปรุงทางเดิน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 ต.หนองหงส์ อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช
28767 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องศิลปะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
28768 ปรับปรุงห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
28769 ปรับปรุงห้องงานอาชีพ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ต.หนองหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
28770 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
28771 ปรับปรุงภูมิทศั น์ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
28772 ปรับปรุงภูมิทศั น์ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร
28773 ปรับปรุงทาสีอาคารโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.
สุพรรณบุรี
28774 ปรับปรุงทางสีรั้วโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
28775 ปรับปรุงรางระบายน้้า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
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รายการ

จานวนเงิน

(28776) 28776 ปรับปรุงพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ ห้องเรียนและระเบียงอาคารเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ต.ช่างเคิ่ง อ.
แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
(28777) 28777 ปรับปรุงหอนอนนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
(28778) 28778 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ต.พระบาท อ.เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง
(28779) 28779 ปรับปรุงภูมิทศั น์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส
(28780) 28780 ปรับปรุงโรงฝึกงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่
(28781) 28781 ปรับปรุงอาคาร โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
(28782) 28782 ปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
(28783) 28783 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 ต.ทุง่ รวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
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28784 ปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก
28785 ปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
28786 ปรับปรุงฝ้าเพดานห้องสมุด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
28787 ปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตคนงาน โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
28788 ปรับปรุงซ่อมแซมหอนอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา
28789 ปรับปรุงอาคารเรียนอาประกอบ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล ต.บ้านปุง อ.เมือง จ.พิจิตร
28790 ปรับปรุงรางน้้า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ต.น้้าดิบ อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน
28791 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
28792 ทาสีภายนอกโรงอาหารโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
28793 ปรับปรุงหอนอนโรงเรียนแพร่ปญ
ั ญานุกูล ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
28794 ถนน ค.ส.ล.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
28795 ปรับปรุงซ่อมแซมลานตากผ้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
28796 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
28797 ปรับปรุงระบบน้้าโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดชัยนาท ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
28798 ทาสีอาคารโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
28799 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
28800 ปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
28801 ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
28802 ทาสีอาคาเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
28803 ทาสีอาคาเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
28804 อาคารล้างจานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล
28805 ปรับปรุงโรงครัวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่
28806 เวทีโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดล้าปาง ต.พระบาท อ.เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง
28807 ปรับปรุงหอนอนนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
28808 สนามบาสเกตบอล แบบ FIBA โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
28809 สนามบาสเกตบอล แบบ FIBA โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
28810 โรงจอดรถยนต์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
28811 ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ้าจังหวัดสระบุรี ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
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(28812) 28812 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ อ .ชะอ้า
จ.เพชรบุรี
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รายการ

จานวนเงิน

(28813) 28813 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุด โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อ .บ้านลาด จ.
เพชรบุรี
(28814) 28814 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดโรงเรียนชะอ้าคุณหญิงเนือ่ งบุรี อ .ชะอ้า
จ.เพชรบุรี
(28815) 28815 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุดโรงเรียนท่ายางวิทยา อ .ท่ายาง จ.เพชรบุรี

1,000,000

(28816) 28816 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นทีช่ ้ารุด โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อ .สาม
ร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
(28817) 28817 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลกาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
(28818) 28818 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
(28819) 28819 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
(28820) 28820 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อ้านวยศิลป์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(28821) 28821 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
(28822) 28822 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลมหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(28823) 28823 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลมุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
(28824) 28824 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลยโสธร อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
(28825) 28825 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
(28826) 28826 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลเลย อ.เมืองเลย จ.เลย
(28827) 28827 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
(28828) 28828 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(28829) 28829 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(28830) 28830 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลหนองคาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(28831) 28831 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลหนองบัวล้าภู อ.เมืองหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู
(28832) 28832 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลอ้านาจเจริญ อ.เมืองอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ
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รายการ
(28833) 28833 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
(28834) 28834 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
(28835) 28835 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลราชานุบาล (น่าน) อ.เมืองน่าน จ.น่าน
(28836) 28836 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
(28837) 28837 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลล้าปาง อ.เมืองล้าปาง จ.ล้าปาง
(28838) 28838 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลล้าพูน อ.เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน
(28839) 28839 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลอุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
(28840) 28840 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลพิบลู เวศม์ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร
(28841) 28841 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลวัดนางนอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
(28842) 28842 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลสามเสน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
(28843) 28843 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลกาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
(28844) 28844 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลก้าแพงเพชร อ.เมืองก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร
(28845) 28845 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก
(28846) 28846 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลนครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
(28847) 28847 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
(28848) 28848 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
(28849) 28849 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
(28850) 28850 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลเพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
(28851) 28851 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลเพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
(28852) 28852 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลราชบุรี อ.อนุบาลราชบุรี จ.ราชบุรี
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รายการ
(28853) 28853 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
(28854) 28854 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลวัดพิชัยสงคราม (สมุทรปราการ) อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
(28855) 28855 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลสมุทรสงคราม อ.สมุทรสงคราม จ.เมืองสมุทรสงคราม
(28856) 28856 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลสมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
(28857) 28857 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลสระบุรี อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
(28858) 28858 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลสุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
(28859) 28859 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลเมืองอุทยั ธานี อ.เมืองอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี
(28860) 28860 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลจันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
(28861) 28861 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลตราด อ.เมืองตราด จ.ตราด
(28862) 28862 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
(28863) 28863 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
(28864) 28864 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลวัดสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
(28865) 28865 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
(28866) 28866 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลนครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
(28867) 28867 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
(28868) 28868 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
(28869) 28869 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
(28870) 28870 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
(28871) 28871 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลระนอง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
(28872) 28872 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
อนุบาลสุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี

จานวนเงิน
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000

หน ้าที่ 1220

หน่วย : บาท

รายการ
(28873) 28873 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียน
หนองหินวิทยาคม อ.หนองหิน จ.เลย
(28874) 28874 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียนบ้าน
ก้านเหลือง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
(28875) 28875 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียนบ้าน
โนนตุ่นศึกษา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
(28876) 28876 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียนบ้าน
บัว อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
(28877) 28877 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียนบ้าน
ผักหวานโนนสวาง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
(28878) 28878 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียนบ้าน
ป่างิ้วหนองฮี อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
(28879) 28879 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียนซับ
แดงช้าไผ่ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
(28880) 28880 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียนบ้าน
ตะบัล อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(28881) 28881 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียนบ้าน
ตะเคียน อ.ล้าดวน จ.สุรินทร์
(28882) 28882 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียนบ้าน
ตะมะหนอง อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์
(28883) 28883 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียนบ้าน
กันตรง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
(28884) 28884 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียนบ้าน
จรอกใหญ่ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
(28885) 28885 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียนบ้าน
บกหัก อ.หาดส้าราญ จ.ตรัง
(28886) 28886 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียนบ้าน
หนองเจ็ดบาท อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
(28887) 28887 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียนบ้าน
หนองไม้งาม อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
(28888) 28888 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียนนา
มะเขือพัฒนศึกษา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
(28889) 28889 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียนบ้าน
กุดยาง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
(28890) 28890 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียนส
หราษฎร์นุเคราะห์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
(28891) 28891 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียนบ้าน
ตะโกรี อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
(28892) 28892 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียนบ้าน
สร้างแก้ว อ.สนม จ.สุรินทร์

จานวนเงิน
100,000
1,000,000
100,000
100,000
379,200
453,800
756,000
732,000
463,000
900,000
828,000
930,000
856,200
1,000,000
764,900
100,000
793,600
589,800
890,000
831,000

หน ้าที่ 1221

หน่วย : บาท

รายการ
(28893) 28893 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียนบ้าน
ในเขียว 1 อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
(28894) 28894 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียนวัด
ท่านางหอม(อุดมสาธุกิจอุปถัมภ์) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(28895) 28895 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างทีช่ ้ารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภยั โรงเรียนคง
ทองวิทยา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
(28896) 28896 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
(28897) 28897 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนวัดชนะสงคราม อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
(28898) 28898 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนพระต้าหนักสวนกุหลาบ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
(28899) 28899 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนราชวินิต อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร
(28900) 28900 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนทีปงั กรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อ.ดุสิต จ.
กรุงเทพมหานคร
(28901) 28901 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนวัดโสมนัส อ.ป้อมปราบศัตรูพา่ ย จ.กรุงเทพมหานคร
(28902) 28902 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนวัดพลับพลาชัย อ.ป้อมปราบศัตรูพา่ ย จ.กรุงเทพมหานคร
(28903) 28903 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนประถมนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
(28904) 28904 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนวัดด่าน อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
(28905) 28905 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนมหาวีรานุวัตร อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร
(28906) 28906 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนเขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานครอ.สัมพันธวงศ์ จ.
กรุงเทพมหานคร
(28907) 28907 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนพิบลู อุปถัมภ์ อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร
(28908) 28908 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนวัดอุทยั ธาราม อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร
(28909) 28909 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทกั ษ์ถาวรคุณ ) อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร
(28910) 28910 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนทุง่ มหาเมฆ อ.สาธร จ.กรุงเทพมหานคร
(28911) 28911 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสร อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
(28912) 28912 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
(28913) 28913 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อุปถัมภ์) อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร
(28914) 28914 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนดาราคาม อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
(28915) 28915 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนสายน้้าทิพย์ อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
(28916) 28916 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) อ.วังทองหลาง จ.
กรุงเทพมหานคร
(28917) 28917 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร
(28918) 28918 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
(28919) 28919 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
(28920) 28920 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนวัดเจ้ามูล อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
(28921) 28921 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
(28922) 28922 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนวัดสังข์กระจาย อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
(28923) 28923 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนวัดช่างเหล็ก อ.ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร
(28924) 28924 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนโฆสิตสโมสร อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร
(28925) 28925 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนวัดอมรินทราราม อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร
(28926) 28926 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนวัดนาคปรก อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
(28927) 28927 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนวัดหนัง เขตจอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร

จานวนเงิน
405,000
415,000
419,300
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000

หน ้าที่ 1222

หน่วย : บาท

รายการ

จานวนเงิน

(28928) 28928 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร
(28929) 28929 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนส้านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 2 อ.ปัว จ.น่าน
(28930) 28930 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านโม่งหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

700,000
915,000

(28931) 28931 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านห้วยคอม อ .น้้าปาด จ.อุตรดิตถ์
(28932) 28932 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสุขส้าราญ อ.คลองลาน จ.
ก้าแพงเพชร
(28933) 28933 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านแม่ตื่น อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
(28934) 28934 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.ก้าแพงเพชร

969,000
532,000

(28935) 28935 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านสันหีบ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(28936) 28936 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย อ.ราชเทวี จ.
กรุงเทพมหานคร
(28937) 28937 ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนครศรีล้าดวนวิทยา อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
(28938) 28938 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนทัศนาวลัย . อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
(28939) 28939 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ โรงเรียนวัดท่ายาง อ .ทุง่ ใหญ่ จ.
นครศรีธรรมราช
(28940) 28940 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านคุรอด อ.คุระบุรี จ.พังงา
(28941) 28941 ปรับปรุงรางระบายน้้าและบ่อดักไขมันโรงอาหาร โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ราชเทวี จ.
กรุงเทพมหานคร
(28942) 28942 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆโรงเรียนบ้านโนนแกด อ .เมืองศรีสะเกษ จ.ศรี
สะเกษ
(28943) 28943 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก จ.
อุบลราชธานี
(28944) 28944 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา อ.น้้าขุ่น จ.
อุบลราชธานี
(28945) 28945 ปรับปรุงช่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช
(28946) 28946 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย อ.เมืองสามพราน
จ.นครปฐม
(28947) 28947 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านทวดทอง อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
(28948) 28948 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อ.หนองเสือ จ.
ปทุมธานี
(28949) 28949 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมโรงอาหารแบบ 100/27โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
(28950) 28950 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ โรงเรียนบึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
(28951) 28951 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆทีป่ ระสบอุบตั ิภยั โรงเรียนบ้านส้าโรง อ .
สนม จ.สุรินทร์
(28952) 28952 ค่าก่อสร้างถนน พืน้ ลาน ระบบระบายน้้า โรงเรียนศรีบญ
ุ ยานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
(28953) 28953 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนนทกิจโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
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740,000

477,000
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1,000,000
1,000,000
1,000,000
170,000
640,000
483,700
1,000,000
728,000
801,500
900,000
629,300
1,000,000
600,000
1,000,000
100,000
1,000,000
1,000,000

หน ้าที่ 1223

หน่วย : บาท

รายการ
(28954) 28954 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนนทกิจโรงเรียนสุธีวิทยา โรงเรียนสุธีวิทยา อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
(28955) 28955 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ทีป่ ระสบอุบตั ิภยั โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม อ .
ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

จานวนเงิน
999,000
800,000

