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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 24,975,257,594           

จงัหวดันครราชสมีา 24,975,257,594           

ส านักนายกรฐัมนตรี 384,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 180,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 180,000                   

โครงการศูนยก์ลางบริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) 180,000                   

ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครฐั และเอกชนเพิม่ช่องทางใหบ้ริการภาคประชาชนใหส้ามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูและบริการต่างๆ ของภาครฐั 180,000                   

งบอดุหนุน 180,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 180,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 3 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลางบริการ

ภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) ต าบลไชยมงคล อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 180,000                      

กระทรวงกลาโหม 184,488,100               

กองทพับก 80,000,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 80,000,000                

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 80,000,000                

การเสริมสรา้งความสมบูรณ์ของหน่วย 80,000,000                

งบลงทนุ 80,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 80,000,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกั โรงเรือนและก่อสรา้งอืน่ๆท ัว่ไป ไม่ 0 80,000,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงมณฑลทหารบก และ 

จงัหวดัทหารบกของกองทพัภาคที่ 2 0 40,000,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการปรบัปรุงและพฒันาหน่วยกองทพัภาคที่ 2 

และหน่วยขึ้นตรงกองทพัภาคที่ 2 0 40,000,000                   

กองทพัอากาศ 44,828,300                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 44,828,300                

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 44,828,300                

การเตรียมและใชก้ าลงั 43,699,500                

งบลงทนุ 43,699,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,699,500                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 43,699,500                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงกองบนิ และ รร.การบนิ งาน 0 5,856,500                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2087 (อาคารเฉลมิพระ

เกยีรต)ิ ที่ บน.1 ต าบลหนองไผ่ลอ้ม อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั งาน 0 3,165,700                    

รายงานแสดงแผนการจดัสรรงบประมาณไปจงัหวดั/ตา่งประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ 2562(มิตจิงัหวดั/ตา่งประเทศ(เมือง))

02300000 จงัหวดันครราชสมีา



2 / 363

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 1022 (ฝสอ.ฝูง.103 บน.1) 

ต าบลหนองไผ่ลอ้ม อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา งาน 0 2,690,800                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงกองบนิ และ รร.การบนิ งาน 0 37,843,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2146 (อาคารโรงเกบ็ ฝกช.

ฝูง.102 บน.1)   ต าบลหนองไผ่ลอ้ม อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั งาน 0 27,842,000                   

รายการระดบัที2่: สรา้งอาคาร บก.ผชย.ที่ บน.1 ต าบลหนองไผ่ลอ้ม 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา งาน 0 10,001,000                   

การส่งก าลงัและซอ่มบ ารุง 1,128,800                 

งบลงทนุ 1,128,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,128,800                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 1,128,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคาร โรงเรือน และสิง่ก่อสรา้งอืน่ ๆ ท ัว่ไป งาน 0 1,128,800                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงภูมสิถาปตัยอ์าคาร ศกอ.ที่ บน.1 ต าบลหนอง

ไผ่ลอ้ม อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา งาน 0 408,800                      

รายการระดบัที2่: สรา้งโรงจอดรถ ศกอ.(ส่วนที่ 1) ที่ บน.1 ต าบลหนอง

ไผ่ลอ้ม อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา งาน 0 720,000                      

กองบญัชาการกองทพัไทย 59,659,800                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 59,659,800                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 59,659,800                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 14,008,500                

งบลงทนุ 14,008,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,008,500                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 14,008,500                   

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั   ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอครบุรี

 จงัหวดันครราชสมีา กม. 2.25 919,900                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอครบุรี 

จงัหวดันครราชสมีา กม. 6.7 2,917,500                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอครบุรี 

จงัหวดันครราชสมีา กม. 0.85 347,900                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอครบุรี 

จงัหวดันครราชสมีา กม. 0.73 393,300                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอครบุรี 

จงัหวดันครราชสมีา กม. 1.55 579,900                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอครบุรี 

จงัหวดันครราชสมีา กม. 10.05 4,779,700                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอครบุรี 

จงัหวดันครราชสมีา กม. 0.95 377,100                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอครบุรี 

จงัหวดันครราชสมีา กม. 8.15 3,693,200                    

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 45,651,300                

งบลงทนุ 45,651,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,651,300                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 45,316,900                   

รายการระดบัที1่: งานขดุเจาะบ่อน า้บาดาล ต าบลภูหลวง อ าเภอปกัธงชยั 

จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 31 6,592,700                    

รายการระดบัที1่: งานขดุเจาะบ่อน า้ตื้น ต าบลภูหลวง อ าเภอปกัธงชยั 

จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 12 339,600                      
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รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลดอนชมพู อ าเภอโนนสูง 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 8,569,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลดอนชมพู อ าเภอโนนสูง 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 6,608,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลสสุีก อ าเภอแกง้สนามนาง 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 9,415,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลแกง้สนามนาง อ าเภอแกง้

สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 7,361,600                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลโนนประดู่ อ าเภอสดีา จงัหวดั

นครราชสมีา แห่ง 1 3,252,700                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลโนนประดู่ อ าเภอสดีา จงัหวดั

นครราชสมีา แห่ง 1 3,177,500                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 334,400                      

รายการระดบัที1่: งานซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาบ่อ (พฒันาบ่อ) ต าบลภูหลวง

 อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 38 334,400                      

กระทรวงการคลงั 37,900,600                

กรมบญัชกีลาง 11,147,500                

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 11,147,500                

การบริหารและก ากบัดูแลดา้นรายจ่ายภาครฐั 11,147,500                

การปรบัภาวะการคลงัใหเ้ขา้สู่สมดุล 11,147,500                

งบลงทนุ 11,147,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,147,500                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,147,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงส านกังานคลงัจงัหวดัเพือ่รองรบัการปรบั

บทบาทส านกังานคลงัเขต/คลงัจงัหวดั (คปขจ.)   ส านกังานคลงัเขต 3 

จงัหวดันครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั แห่ง 1 11,147,500                   

กรมสรรพสามติ 6,951,900                 

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 6,951,900                 

การจดัเกบ็ภาษสีรรพสามติ 6,951,900                 

การบริหารจดัเกบ็ภาษสีรรพสามติ 6,951,900                 

งบลงทนุ 6,951,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,951,900                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,951,900                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคาร ส านกังานสรรพสามติพื้นที่

นครราชสมีา สาขาพมิาย พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลในเมอืง อ าเภอพิ โครงการ 1 6,951,900                    

กรมสรรพากร 19,801,200                

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 19,801,200                

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 19,801,200                

การจดัเกบ็ภาษอีากร 19,801,200                

งบลงทนุ 19,801,200                

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดั คนั 1 814,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,987,200                   



4 / 363

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 18,987,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังานสรรพากรพื้นที่นครราชสมีา 2 

พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดั แห่ง 1 18,987,200                   

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 6,909,100                 

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 493,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 257,500                   

นโยบาย แผน และงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 257,500                   

พฒันาแผนแมบ่ท แผนปฏบิตักิาร ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือขา่ย 257,500                   

งบลงทนุ 257,500                   

ครุภณัฑ์ 257,500                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 257,500                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวงจรปิดชนิดไอพ ี(ภายใน 4 จดุ ภายนอก 4 จดุ) 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 257,500                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 236,100                   

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 236,100                   

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 236,100                   

งบด าเนินงาน 236,100                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 236,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

แบบดบัเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี)ี ส านกังาน

การท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวดันครราชสมีา คนั 1 236,100                      

กรมพลศึกษา 6,415,500                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 6,415,500                 

โครงการส่งเสริมและพฒันาการกฬีา นนัทนาการ และวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 6,415,500                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนการออกก าลงักาย กฬีา นนัทนาการ และวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 6,415,500                 

งบลงทนุ 6,415,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,415,500                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,415,500                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งสนามกฬีาอ าเภอ จงัหวดันครราชสมีา 

อ าเภอพระทองค า แห่ง 1 6,415,500                    

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 21,390,500                

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 13,548,000                

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 12,874,200                

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 328,300                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   

งบด าเนินงาน 328,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 134,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 12,545,900                

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 624,800                   
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งบด าเนินงาน 624,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 624,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 532,000                      

การคุม้ครองช่วยเหลอืและพฒันาศกัยภาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์ 11,921,100                

งบด าเนินงาน 11,916,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,916,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 417,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 864,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,410,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 194,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 425,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 184,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 5,522,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายผูร้บัการสงเคราะห์ 0 823,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการฝึกอาชพี 0 500,000                      

งบอดุหนุน 5,000                      

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 5,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าส่งตวัผูร้บัการสงเคราะหก์ลบัภูมลิ  าเนาเดมิ 0 5,000                         

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 274,000                   

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 274,000                   

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 274,000                   

งบลงทนุ 274,000                   

ครุภณัฑ์ 274,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 274,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนา ระบบดจิติอล ความละเอยีด 400 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์

จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดันครราชสมีา  ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 94,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 399,800                   

ขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่การพฒันางานดา้นสงัคม 399,800                   

จดัท าขอ้เสนอและพฒันานโยบายและแผนดา้นการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของ

มนุษย์ 399,800                   

งบลงทนุ 399,800                   

ครุภณัฑ์ 249,800                      



6 / 363

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

ครุภณัฑส์ านกังาน 28,300                        

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจร 18 น้ิว สถานคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหาย

จากการคา้มนุษย ์(บา้นนารีสวสัดิ)์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ตวั 15 28,300                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 139,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  สถานคุม้ครองสวสัดภิาพ

ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์(บา้นนารีสวสัดิ)์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ส านกังานส่งเสริมและ

สนบัสนุนวชิาการ 5  ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เตียงนอนไม ้ขนาด 3.5 ฟตุ พรอ้มที่นอน  สถานคุม้ครอง

สวสัดภิาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์(บา้นนารีสวสัดิ)์ ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 15 102,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั สถาน

คุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์(บา้นนารีสวสัดิ)์ ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 82,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยงมมุ  200 

น้ิว ส านกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 5  ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย 

จงัหวดันครราชสมีา จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 5  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 42,500                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 150,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 150,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโรงจอดรถยนต ์ ส านกังานส่งเสริมและสนบัสนุน

วชิาการ 5  ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 150,000                      

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 7,742,500                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 7,742,500                 

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 6,753,000                 

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 6,753,000                 

งบลงทนุ 6,753,000                 

ครุภณัฑ์ 1,408,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 30 

แผ่นต่อนาท ีสถานคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่บา้นเมตตา ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

สถานคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่บา้นเมตตา  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,345,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารนอน คสล. 2 ชัน้  สถานคุม้ครองคนไรท้ี่

พึง่บา้นเมตตา  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 5,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 345,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้คอนกรีตบลอ็กทบึชกัร่องโชวแ์นว  สถาน

คุม้ครองคนไรท้ี่พึง่บา้นเมตตา  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา แห่ง 1 345,000                      
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โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกินิคมสรา้งตนเอง 989,500                   

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนในนิคมสรา้งตนเอง 989,500                   

งบลงทนุ 989,500                   

ครุภณัฑ์ 989,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 30 

แผ่นต่อนาท ีนิคมสรา้งตนเองพมิาย จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลนิคมสรา้ง

ตนเอง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ นิคมสรา้งตนเองพมิาย จงัหวดันครราชสมีา 

 ต าบลนิคมสรา้งตนเอง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 21,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  นิคมสรา้งตนเองล าตะคอง 

จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดั เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน  นิคมสรา้งตนเองล าตะ

คอง จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดั เครื่อง 1 12,000                        

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 100,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 100,000                   

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 100,000                   

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 100,000                   

งบลงทนุ 100,000                   

ครุภณัฑ์ 100,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร  ระบบดจิติอล (ขาว - ด า) ความเร็ว 20

 แผ่นต่อนาท ี สถานสงเคราะหเ์ด็กชายบา้นราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 100,000                      

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2,092,975,600            

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 111,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 111,600                   

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 111,600                   

การบูรณาการงานในส่วนภูมภิาค 38,000                     

งบลงทนุ 38,000                     

ครุภณัฑ์ 38,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 38,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิงระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

24 ลา้นพกิเซล  ต าบลในเมอืง   อ าเภอเมอืงนครราชสมีา  จงัหวดั ตวั 1 38,000                        

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 73,600                     

งบลงทนุ 73,600                     

ครุภณัฑ์ 73,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 73,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมปฏบิตัิการฯ และชดุโปรแกรม

จดัการส านกังานฯ  ต าบลในเมอืง   อ าเภอเมอืงนครราชสมีา  จงัหวดั ชดุ 2 73,600                        
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กรมชลประทาน 1,866,973,700            

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 505,380,000              

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 600,000                   

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 600,000                   

งบลงทนุ 600,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 600,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 600,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอเกษตรกรผูใ้ชน้ า้ชลประทานในเขตจงัหวดันครราชสมีา จงัหวดั รายการ 0 600,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 504,780,000              

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 504,780,000              

งบลงทนุ 504,780,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 504,780,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 504,780,000                 

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนทางเขา้อ่างเกบ็น า้ล  าเชยีงไกร (ตอนบน) 

ต าบลบา้นเก่า อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ระยะทาง 4.300 กม. รายการ 0 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนลาดยางพนงัก ัน้น า้มูล ดา้นเหนือ ขรน.พมิาย ต าบล

ในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ระยะทาง 1.400 กม. รายการ 0 3,640,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนลาดยาง 4L-LMC ต าบลกระชอน อ าเภอพมิาย 

จงัหวดันครราชสมีา ระยะทาง 1.500 กม. รายการ 0 3,150,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนลาดยาง 7R ต าบลดงใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดั

นครราชสมีา ระยะทาง 4.850 กม. รายการ 0 12,610,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนบนคนัคลอง 1L-LMC ต าบลชวีาน 

อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ระยะทาง 1.000 กม. รายการ 0 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนลาดยางบริเวณหวังานอ่างเกบ็น า้ล  าปลาย

มาศ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปลายมาศ  จงัหวดันครราชสมีา ต าบล

บา้นราษฎร ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา ระยะทาง 5.600 กม. รายการ 0 20,200,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนลาดยางบนคนัคลอง LMC และถนนเขา้หวั

งานอ่างเกบ็น า้หว้ยเตย โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปลายมาศ  จงัหวดั

นครราชสมีา ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 12,600,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนทางเขา้เขือ่นและบริเวณภายในหวังาน อ่าง

เกบ็น า้ล  าพระเพลงิ ต าบลตะขบ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลอง 1R-LMC ล าพระเพลงิ ต าบล

ตะขบ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา  ระยะทาง 1.850 กม. รายการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัคลองส่งน า้สายหลกัฝัง่ขวา ต าบลโคก

กระชาย อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ระยะทาง 4.210 กม. รายการ 0 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: ผวิทางพาราแอสฟลัตค์อนกรีตคนัคลองส่งน า้ LMC 

เขือ่นมูลบน ต าบลจระเขห้นิ อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ระยะทาง รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัคลองส่งน า้สายหลกัฝัง่ซา้ย ต าบลโคก

กระชาย  อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ระยะทาง 16.000 กม. รายการ 0 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: ผวิทางพาราแอสฟลัตค์อนกรีตคนัคลองส่งน า้ RMC 

เขือ่นมูลบน ต าบลจระเขห้นิ อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ระยะทาง รายการ 0 26,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนเรียบคนัคลอง LMC เขือ่นมูลบน ฝ่ายส่ง

น า้ที่ 2 ต าบลท่าลาดขาว อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา  ระยะทาง รายการ 0 16,800,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคนัคลองฝัง่ซา้ยของคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา 

(RMC) เขือ่นล  าแชะ ต าบลโคกกระชาย อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา 

ระยะทาง 7.540 กม. รายการ 0 20,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนบนคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ (MC) เขือ่นชมุ

พวง ต าบลหนองหลกั อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ระยะทาง 6.000 รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานซอ่มแซมถนนรอบแปลงอพยพ อ าเภอโชคชยั จงัหวดั

นครราชสมีา ระยะทาง 4.000 กม. รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ผวิทางพาราแอสฟลัตค์อนกรีตคนัคลองส่งน า้ 4L-RMC 

เขือ่นมูลบน ต าบลจระเขห้นิ อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ระยะทาง รายการ 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนรอบแปลงอพยพ ต าบลท่าเยีย่ม อ าเภอโชค

ชยั จงัหวดันครราชสมีา ระยะทาง 6.900 กม. รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ RMC ล าแชะ 

ต าบลท่าเยีย่ม อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา ระยะทาง 10.125 กม. รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ RMC ล าแชะ 

อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา ระยะทาง 11.770 กม. รายการ 0 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัคลองส่งน า้บา้นคลองยาง ต าบลละลม

ใหม่พฒันา อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา ระยะทาง 5.000 กม. รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคนัคลองฝัง่ซา้ยของคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา 

(RMC) เขือ่นล  าแชะ ต าบลอรพมิพ ์อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนบนหลงัคนัคลองฝัง่ขวาระบบกระจายน า้

เขือ่นชมุพวง ต าบลหนองหลกั อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา  ระยะทาง รายการ 0 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้บา้นท่ามะเขอื (Para Soil 

Cement) ต าบลกระเบื้องใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา  ระยะทาง รายการ 0 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคนัคลอง 5R-LMC (Para Soil Cement) 

ต าบลดงใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา  ระยะทาง 4.000 กม. รายการ 0 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคนัคลอง 6R-LMC (Para Soil Cement) 

ต าบลดงใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา  ระยะทาง 6.000 กม. รายการ 0 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมพนงัก ัน้น า้มูลบา้นท่าหลวง (Para Soil Cement)

 ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา  ระยะทาง 4.000 กม. รายการ 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนภายในบริเวณบา้นพกัโครงการก่อสรา้ง 

(อ่างฯ หว้ยยาง) ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั

นครราชสมีา  ระยะทาง 1.000 กม. รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและซอ่มแซมถนนบนคนัคลอง RMC ปตร. 

มะเกลอืใหม่ ต าบลมะเกลอืใหม่ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา  รายการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนบนคนัคลอง RMC ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 2 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปลายมาศ ต าบลสระ

ตะเคียน อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา  ระยะทาง 4.600 กม. รายการ 0 8,280,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,059,091,000            

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 410,038,700              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 410,038,700              

งบลงทนุ 410,038,700              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 410,038,700                 

ค่าส ารวจออกแบบ 28,576,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษา ส ารวจ ออกแบบ งานชลประทาน ส านกังาน

ชลประทานที่ 8 จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 16,581,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจคุณภาพน า้และปริมาณน า้ในอ่างและในล าน า้ รายการ 0 2,309,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าส ารวจตะกอน คุณภาพน า้ และปริมาณน า้ในอ่าง

เกบ็น า้และในล าน า้ ศูนยอ์ทุกวทิยาชลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนลา่ง จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 778,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าส ารวจตะกอนและปริมาณน า้ในอ่างเกบ็น า้ ศูนย์

อทุกวทิยาชลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง จงัหวดั รายการ 0 1,531,000                    



10 / 363

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษางานซอ่มแซมและงานปรบัปรุงระบบชลประทาน รายการ 0 2,056,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าศึกษางานซอ่มแซมและงานปรบัปรุงระบบ

ชลประทาน ศูนยอ์ทุกวทิยาชลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง รายการ 0 722,600                      

รายการระดบัที2่: ศึกษาเพือ่เพิม่ศกัยภาพดา้นการใชน้ า้ชลประทานของ

พชื ภายใตเ้กษตรทฤษฎใีหม่และเกษตรปลอดภยั ของสถานีทดลองการ

ใชน้ า้ชลประทานที่ 3 (หว้ยบา้นยาง) จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 450,000                      

รายการระดบัที2่: โครงการศึกษาการเพิม่ประสทิธภิาพแปลงเรียนรูด้า้น

ระบบการใหน้ า้ชลประทานกบัพชื  จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าปรบัปรุงเฉพาะจดุ ศูนยอ์ทุกวทิยาชลประทานภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 284,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าด าเนินการสถานีอทุกวทิยา รายการ 0 7,629,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าด าเนินการสถานีอทุกวทิยาชลประทาน ศูนยอ์ทุก

วทิยาชลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 6,883,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าขอ้มูลสารสนเทศอทุกวทิยาชลประทาน ศูนย์

อทุกวทิยาชลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง จงัหวดั รายการ 0 745,600                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 325,462,200                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประตูระบายน า้ เขือ่นระบายน า้กนัผม ต าบล

หนองงูเหลอืม อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 49,639,000                   

รายการระดบัที1่: เสริมขอบคอนกรีตดาดคลอง LMC ล าส าลาย  กม.6+000

 - กม.16+000  ต าบลตะขบ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลอง 38R-LMC เขือ่นมูลบน  ต าบลท่าลาด

ขาว อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารบงัคบัน า้กลางคลองผนัน า้ โคกแฝก กม. 9+900 

ต าบลพลกรงั อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารบงัคบัน า้กลางคลองผนัน า้ โคกแฝก กม. 4+500 

ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดั รายการ 1 290,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 30,000,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สถานีสูบน า้บา้นสมัฤทธิ์ พรอ้ม

อาคารประกอบ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ ต าบลสมัฤทธิ์ 

อ  าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 20,000,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม Dispersive Soil คลอง LMC เขือ่นล  าแชะ 

โซนส่งน า้ที่ 18 เป็นช่วง ๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามูลบน-ล าแชะ 

ต าบลโคกกระชาย,เฉลยีง อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 124,753,000                 

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมทางล าเลยีง.สถานีสูบน า้แห่งที่ 2  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาชบีน ต าบลแกง้สนามนาง อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดั รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมลาดทา้ยฝายยางบา้นแกง้สนามนาง  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาชบีน ต าบลโนนส าราญ อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดั รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมพนงัก ัน้น า้มูลบา้นท่าหลวง  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ ต าบลท่าหลวง อ าเภอพมิาย จงัหวดั รายการ 1 2,100,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องสูบน า้.สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ ต าบลสมัฤทธิ์ อ  าเภอพมิาย จงัหวดั รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ ต าบลดงใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้พนงัก ัน้น า้บา้นโนนตะโก  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ ต าบลชวีาน อ าเภอพมิาย รายการ 1 2,300,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 5 ขวา  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ ต าบลดงใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 1,500,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 4 ซา้ย  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ อ  าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมพนงัก ัน้น า้ล  าสะแทดพรอ้มอาคารประกอบ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ ต าบลกระชอน อ าเภอพมิาย รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้.สถานีสูบน า้บา้นซมึ  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ ต าบลสมัฤทธิ์ อ  าเภอพมิาย จงัหวดั รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง 1R-4L และอาคาร

ประกอบ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ ต าบลกระชอน 

อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 669,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบ ฝ่ายส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาที่ 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ ต าบลชี

วาน อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 9,300,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองซอย 2 ซา้ย และอาคารประกอบ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ ต าบลชวีาน อ าเภอพมิาย รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง LMC กม.7+000 - กม.14+000  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ อ  าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 3R และอาคารประกอบ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ ต าบลดงใหญ่ อ าเภอพมิาย รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 2LA และอาคารประกอบ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ ต าบลดงใหญ่ อ าเภอพมิาย รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปลายคลอง 3L และอาคารประกอบ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ อ  าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 6R พรอ้มอาคารประกอบ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ ต าบลดงใหญ่ อ าเภอพมิาย รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 6L-LMC พรอ้มอาคาร

ประกอบ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ ต าบลกระชอน 

อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารระบายน า้ฝายบา้นสีเ่หลีย่ม  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษามูลกลาง ต าบลช่องแมว อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดั รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ LMC เขือ่นล  าแชะ บา้นตะกดุ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามูลบน-ล าแชะ ต าบลโคกกระชาย อ าเภอคร

บุรี จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ LMC เขือ่นล  าแชะ บา้นดอนตะ

เกยีด  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามูลบน-ล าแชะ ต าบลเฉลยีง 

อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 960,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ยเขือ่นมูลบน  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามูลบน-ล าแชะ ต าบลจระเขห้นิ อ าเภอครบุรี รายการ 1 995,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ RMC เขือ่นล  าแชะ กม.12+800 -

 13+400  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามูลบน-ล าแชะ ต าบล เฉลยีง  

อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 840,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ โซน 2 เขือ่นล  าแชะ  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษามูลบน-ล าแชะ ต าบล แชะ  อ าเภอครบุรี จงัหวดั รายการ 1 970,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารลอดคลองส่งน า้ 7L-9R-LMC กม.

1+320 เขือ่นมูลบน  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามูลบน-ล าแชะ 

ต าบลครบุรีใต ้อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม คนัคลอง LMC กม.7+000 เขือ่นมูลบน  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามูลบน-ล าแชะ ต าบลครบุรีใต ้อ าเภอครบุรี รายการ 1 800,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายซอย 59L-RMC ล าแชะ บา้น

โนนเพชร  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามูลบน-ล าแชะ ต าบลท่าเยีย่ม 

อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 4R-1R-LMC เขือ่นล  าแชะ บา้น

เฉลยีง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามูลบน-ล าแชะ ต าบลเฉลยีง 

อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 970,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 5L RMC SUMP  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษามูลบน-ล าแชะ ต าบลท่าเยีย่ม อ าเภอโชคชยั จงัหวดั รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม คนัคลอง LMC กม.17+400 เขือ่นมูลบน  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามูลบน-ล าแชะ ต าบลครบุรี อ าเภอครบุรี รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ RMC เขือ่นล  าแชะ กม.40+550 -

 41+400  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามูลบน-ล าแชะ ต าบล ทุ่งอรุณ  

อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายซอย 53L-RMC ล าแชะ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามูลบน-ล าแชะ ต าบลท่าเยีย่ม อ าเภอโชคชยั รายการ 1 691,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพอาคาร Service spillway  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าตะคอง ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสคีิ้ว รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพอาคาร River outlet  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าตะคอง ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสคีิ้ว รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพอาคาร Emergency 

spillway  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าตะคอง ต าบลคลองไผ่ อ าเภอ

สคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง RMC ปตร.มะเกลอืใหม่ กม.0+000

 - กม.2+300 และ กม.4+300 - กม.6+200  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาล าตะคอง ต าบลมะเกลอืใหม่ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง LMC กม.8+320 -กม.12+340 

ปตร.มะเกลอืใหม่  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าตะคอง ต าบล

มะเกลอืใหม่ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง LMC กม.0+000 -กม.8+300 

ปตร.มะเกลอืใหม่  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าตะคอง ต าบล

มะเกลอืใหม่ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง LMC กม. 0+000 - กม.8+000 

ปตร.กดุหนิ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าตะคอง ต าบลโคราช อ าเภอ

สูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ LMC ปตร.

มะเกลอืใหม่  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าตะคอง ต าบลมะเกลอืใหม่

 อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ LMC ปตร.

กดุหนิ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าตะคอง ต าบลโคราช อ าเภอสูง

เนิน จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารน า้ตกทดน า้คลอง RMC ปตร.ขอ่ยงาม

 กม.1+250  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าตะคอง ต าบลหวัทะเล 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนนพรอ้มอาคารน า้ตก RMC ปตร.

ขอ่ยงาม กม.6+900  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าตะคอง ต าบลหวั

ทะเล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดคลอง RMC ปตร.ขอ่ยงาม กม.

9+320  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าตะคอง ต าบลหวัทะเล อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 700,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง 2R-LMC ปตร.โคกแฝก 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าตะคอง ต าบล ขามทะเลสอ  อ าเภอ 

ขามทะเลสอ  จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC ปตร.บา้นทุ่ง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าตะคอง ต าบล สมีมุ  อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิก่อ-หนิเรียงทา้ย ปตร.โพธิ์เตี้ย  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าตะคอง ต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC ปตร.นาตม  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าตะคอง ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบเกยีรม์อเตอรแ์ละระบบไฟฟ้าควบคุม 

ปตร.มะเกลอืใหม่  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าตะคอง ต าบล

มะเกลอืใหม่ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบเกยีรม์อเตอรแ์ละระบบไฟฟ้าควบคุม 

ปตร.กดุหนิ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าตะคอง ต าบลโคราช อ าเภอ

สูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบเกยีรม์อเตอรแ์ละระบบไฟฟ้าควบคุม 

ปตร.นาตม  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าตะคอง ต าบลปรุใหญ่ 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบเกยีรม์อเตอรแ์ละระบบไฟฟ้าควบคุม 

ปตร.โคกแฝก  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าตะคอง ต าบลขามทะเล

สอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบเกยีรม์อเตอรแ์ละระบบไฟฟ้าควบคุม 

ปตร.โพธิ์เตี้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าตะคอง ต าบลปรุใหญ่ 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบเกยีรม์อเตอรแ์ละระบบไฟฟ้าควบคุม 

ปตร.มะขามเฒ่า  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าตะคอง ต าบลบา้นใหม่

 อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบเกยีรม์อเตอรแ์ละระบบไฟฟ้าควบคุม 

ปตร.ขอ่ยงาม  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าตะคอง ต าบลหวัทะเล 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบเกยีรม์อเตอรแ์ละระบบไฟฟ้าควบคุม 

ปตร.จอหอ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าตะคอง ต าบลจอหอ อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิและหนิเรียงดา้นหนา้เขือ่นหว้ยเตย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปลายมาศ ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิ

สาง จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 994,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง RMC.ล าปลายมาศ  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาล าปลายมาศ ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิสาง จงัหวดั รายการ 1 960,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง 1R-LMC.ล าปลายมาศ  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาล าปลายมาศ ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเสงิสาง จงัหวดั รายการ 1 940,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายในระบบส่งน า้อ่างเกบ็

น า้ล  าปลายมาศ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปลายมาศ ต าบลบา้น

ราษฎร ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง RMC อ่างเกบ็น า้หว้ยเตย  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปลายมาศ ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิสาง รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยเตย  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาล าปลายมาศ ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิสาง จงัหวดั รายการ 1 700,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายในระบบส่งน า้อ่างเกบ็

น า้หว้ยเตย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปลายมาศ ต าบลสระ

ตะเคียน อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง LMC.ล าปลายมาศ  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาล าปลายมาศ ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเสงิสาง จงัหวดั รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง 2L-1R-LMC.ล าปลายมาศ  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปลายมาศ ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิสาง รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง 1L-RMC อ่างเกบ็น า้หว้ยเตย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปลายมาศ ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิ รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง 2L-RMC อ่างเกบ็น า้หว้ยเตย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปลายมาศ ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิ รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง 1L-LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยเตย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปลายมาศ ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิ รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง 3L-1R-LMC.ล าปลายมาศ  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปลายมาศ ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิสาง รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง 1L-RMC.ล าปลายมาศ  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาล าปลายมาศ ต าบลบา้นราษฎร ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดั รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง 2L-RMC.ล าปลายมาศ  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาล าปลายมาศ ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิสาง จงัหวดั รายการ 1 100,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง 3L-RMC.ล าปลายมาศ  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาล าปลายมาศ ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิสาง จงัหวดั รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาล าพระเพลงิ ต าบลตะขบ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง LMC ล าพระเพลงิ กม.43+250 ถงึ 

กม.44+900  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าพระเพลงิ ต าบลพลบัพลา 

อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิทิ้งอ่างเกบ็น า้บา้นสนัก าแพง  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาล าพระเพลงิ ต าบลวงัหม ีอ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดั รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ยล าส าลาย กม.

0+000 ถงึ กม.25+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าพระเพลงิ 

ต าบลตะขบ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง LMC ล าพระเพลงิ กม.29+000 ถงึ 

กม.38+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าพระเพลงิ ต าบลนกออก

,ดอน อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานระบายและโครงยก เขตฝ่ายส่งน า้ฯที2่ 

จ านวน 11 แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าพระเพลงิ ต าบลนกออก

 อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 018  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาล าพระเพลงิ ต าบลสุขเกษม อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง LMCล าพระเพลงิ กม.68+125 ถงึ กม.

69+200  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าพระเพลงิ ต าบลด่านเกวยีน 

อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวาล  าส าลาย กม.

0+000 ถงึ กม.1+250  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าพระเพลงิ ต าบล

ตะขบ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนบนสนัเขือ่นอ่างเกบ็น า้บา้นสนัก าแพง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าพระเพลงิ ต าบลวงัหม ีอ าเภอวงัน า้เขยีว รายการ 1 750,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง 2R-LMC ล าพระเพลงิ กม0+000 ถงึ 

กม.6+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าพระเพลงิ ต าบลดอน อ าเภอ

ปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง LMCล าพระเพลงิ กม.73+400 ถงึ กม.

74+520  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าพระเพลงิ ต าบลหนองระเวยีง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง 3R-LMC ล าพระเพลงิ กม.0+000 ถงึ 

กม.2+780  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าพระเพลงิ ต าบลกระโทก 

อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายซอย 1R-LMC ล าส าลาย กม.

0+000 ถงึ กม.3+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าพระเพลงิ ต าบล

ตะคุ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายซอย 2R-LMC ล าส าลาย กม.

0+000 ถงึ กม.6+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าพระเพลงิ ต าบล

ตะคุ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดา้นทา้ยทางระบายน า้ลน้อ่างเกบ็น า้ล  าเชยีงสา

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าพระเพลงิ ต าบลสะแกราช อ าเภอปกั

ธงชยั จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง 4RB-LMC ล าพระเพลงิ กม.0+000 ถงึ

 กม.1+700  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าพระเพลงิ ต าบลด่านเกวยีน

 อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง LMC ล าส าลาย กม.6+000  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าพระเพลงิ ต าบลตะขบ อ าเภอปกัธงชยั รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงฝายยางล าเชยีงสา  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาล าพระเพลงิ ต าบลสะแกราช อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดา้นทา้ยท านบดนิอ่างเกบ็น า้บา้นสนัก าแพง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าพระเพลงิ ต าบลวงัหม ีอ าเภอวงัน า้เขยีว รายการ 1 4,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง 4R-LMC ล าพระเพลงิ  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาล าพระเพลงิ ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง 2R-LMC ล าพระเพลงิ  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าพระเพลงิ ต าบลนกออก อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั รายการ 1 6,600,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง LMC ล าพระเพลงิ กม.0+300  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าพระเพลงิ ต าบลตะขบ อ าเภอปกัธงชยั รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิและอาคารระบายน า้ อ่างเกบ็น า้หว้ย

ตะครอ้  โครงการชลประทานนครราชสมีา ต าบล โนนเต็ง  อ าเภอคง รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมแผงคอนกรีตทา้ยฝายยางบา้นโนนกอก  

โครงการชลประทานนครราชสมีา ต าบลสามเมอืง อ าเภอสดีา จงัหวดั รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ RMC และอาคารประกอบ อ่าง

เกบ็น า้หว้ยซบัประดู่  โครงการชลประทานนครราชสมีา ต าบล มะเกลอื

ใหม่  อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ LMC พรอ้มอาคารประกอบ อ่าง

เกบ็น า้หว้ยบา้นยาง  โครงการชลประทานนครราชสมีา ต าบล โคกกรวด 

 อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 880,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิและระบบส่งน า้ อ่างเกบ็น า้โกรก

กระโดน รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายซอยอ่างเกบ็น า้หว้ยบง  

โครงการชลประทานนครราชสมีา ต าบลชมุพวง อ าเภอชมุพวง จงัหวดั รายการ 1 970,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา กม.4+000 - 

5+800 อ่างเกบ็น า้ล  าฉมวก  โครงการชลประทานนครราชสมีา ต าบล 

นิคมสรา้งตนเอง  อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 930,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ อ่างเกบ็น า้หนองกก  โครงการ

ชลประทานนครราชสมีา อ าเภอพระทองค า จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ อ่างเกบ็น า้และฝายหว้ยหนิ 

  โครงการชลประทานนครราชสมีา ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเสงิสาง 

จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 1R-LMC อ่างเกบ็น า้หว้ย

ปราสาทใหญ่  โครงการชลประทานนครราชสมีา ต าบล หนิดาด  อ าเภอ

ด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 930,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย กม.1+000 - 

2+500 อ่างเกบ็น า้ล  าฉมวก  โครงการชลประทานนครราชสมีา ต าบล

หนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 755,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 2R-LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยยาง

พะไล  โครงการชลประทานนครราชสมีา ต าบลสสุีก อ าเภอแกง้สนามนาง

 จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 734,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยอ่างหนิ 

  โครงการชลประทานนครราชสมีา ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ 

จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 484,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย อ่างเกบ็น า้ล  าเชยีง

ไกร (ตอนลา่ง)  โครงการชลประทานนครราชสมีา ต าบล บลัลงัก ์ อ าเภอ

โนนไทย จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 884,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 2R-LMC อ่างเกบ็น า้หว้ย

ปราสาทใหญ่  โครงการชลประทานนครราชสมีา ต าบล หนิดาด  อ าเภอ

ด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 755,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย อ่างเกบ็น า้หว้ย

ตะครอ้  โครงการชลประทานนครราชสมีา ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง รายการ 1 784,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ อ่างเกบ็น า้หว้ยเพลยีก  โครงการ

ชลประทานนครราชสมีา ต าบล ล  าเพยีก  อ าเภอครบุรี จงัหวดั รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ RMC อ่างเกบ็น า้บงึกระโตน  

โครงการชลประทานนครราชสมีา ต าบลประทาย อ าเภอประทาย จงัหวดั รายการ 1 714,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิ อ่างเกบ็น า้หว้ยยาง  โครงการ

ชลประทานนครราชสมีา อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเสาระดบัน า้สถานีอทุกวทิยาชลประทาน .

ศูนยอ์ทุกวทิยาชลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง ต าบลโคก

กรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 648,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหน่วยส ารวจอทุกวทิยาชลประทานเคลือ่นที่

รถยนต ์.ศูนยอ์ทุกวทิยาชลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 526,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าขดุลอกอ่างเกบ็น า้ ด าเนินการเอง รายการ 1 8,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้ด าเนินการเอง อ่างเกบ็น า้ล  าประโดก 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ ต าบลหนองหลกั อ าเภอชมุพวง

 จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง รายการ 1 9,800,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง คลองล าเชยีงสา

 กม.4+600-กม.8+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าพระเพลงิ 

ต าบลสะแกราช อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 3,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง บริเวณหนา้-

ทา้ย ขรน.พมิาย (ล ามูลหลง)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ 

ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 6,800,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 14,400,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง ล  าตะคอง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าตะคอง ต าบลสคีิ้ว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั รายการ 1 3,400,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองล าเชยีงสา 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าพระเพลงิ ต าบลสะแกราช อ าเภอปกั

ธงชยั จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบาย 

D4R-MD  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ ต าบลกระชอน 

อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง ล  าหว้ยซบัประดู่ 

 โครงการชลประทานนครราชสมีา ต าบล มติรภาพ  อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง ทา้ยฝายหว้ยหนิ 

  โครงการชลประทานนครราชสมีา ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเสงิสาง 

จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 10,080,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา ล  าตะคอง  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าตะคอง ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองผนัน า้บา้นซาด  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ ต าบลชวีาน อ าเภอพมิาย 

จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบายน า้บา้น

ซาด  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ ต าบลชวีาน อ าเภอพมิาย 

จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบาย 

D3R-MD  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์  จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 530,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองหนองยาว  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ ต าบลดงใหญ่ อ าเภอพมิาย รายการ 0 520,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบาย 

D1L-4R-MD  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ จงัหวดั รายการ 0 510,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบาย 

D1R-MD  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ ต าบลกระชอน 

อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 520,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองหงษ ์ โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษามูลบน-ล าแชะ ต าบลโคกกระชาย อ าเภอครบุรี รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองตาพรม อ่าง

เกบ็น า้บะอแีตน  โครงการชลประทานนครราชสมีา ต าบลอดุมทรพัท ์

อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองยาง อ่างเกบ็น า้

หว้ยบา้นยาง  โครงการชลประทานนครราชสมีา ต าบลโคกกรวด  อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา รายการ 1 6,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้ล  าตะคอง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าตะคอง ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้หว้ยบง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามูลบน-ล าแชะ ต าบลท่าเยีย่ม อ าเภอโชคชยั รายการ 1 2,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้บะอแีตน  

โครงการชลประทานนครราชสมีา ต าบลอดุมทรพัท ์อ าเภอวงัน า้เขยีว รายการ 1 2,500,000                    

ค่าปรบัปรุงโครงการ 56,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประตูระบายน า้บา้นจงัหรีด ต าบลดอน อ าเภอปกั

ธงชยั จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประตูระบายน า้อาจารยพ์ฒุ ต าบลกระโทก อ าเภอ

โชคชยั จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบกระจายน า้เขือ่นชมุพวง พรอ้มอาคาร

ประกอบ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามูลกลาง  ต าบลหนองหลกั อ าเภอ

ชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารระบายน า้เขือ่นชมุพวง ต าบลหนองหลกั 

อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 9,000,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 234,252,300              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 99,500,000                

งบลงทนุ 99,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 99,500,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 99,500,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 70,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายบา้นตะคลอ้ ต าบลกระทุ่มราย อ าเภอประทาย 

จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายบา้นหนองหนิต ัง้ ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน 

จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายบา้นดอนสระจนัทร ์ต าบลถนนโพธิ์ อ  าเภอโนนไทย

 จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที2่: อาคารบงัคบัน า้บา้นหนองไขน่ า้ ต าบลหนองไขน่ า้ 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 29,500,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นโนนขาม 

ต าบลโนนอดุม อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 29,500,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 134,752,300              

งบลงทนุ 134,752,300              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 134,752,300                 

ค่าที่ดนิ 4,752,300                    

รายการระดบัที1่: ค่ารงัวดัและออกหนงัสอืส าคญัที่หลวง ส านกังาน

ชลประทานที่ 8  จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 4,752,300                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 130,000,000                 

รายการระดบัที1่: ท านบดนิหวังานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเกบ็น า้

ทบัร ัง้พรอ้มระบบส่งน า้ จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้หวังานและอาคารประกอบ โครงการประตู

ระบายน า้หาดแสงจนัทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 50,000,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 414,800,000              

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 414,800,000              

งบลงทนุ 414,800,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 414,800,000                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 48,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท านบดนิและอาคารประกอบ อ่างเกบ็น า้ล  าเชยีง

ไกร ต าบลบลัลงัก ์อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา 0 48,000,000                   
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 366,800,000                 

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้บา้นกลาง ต าบลบ่อปลาทอง อ าเภอปกั

ธงชยั จงัหวดันครราชสมีา 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปตร.บา้นคลองแคเหนือ ต าบลโนนเมอืงพฒันา อ าเภอ

ด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา 0 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปตร.บา้นบงึบวัทอง ต าบลหนองบวัละคร อ าเภอด่านขนุ

ทด จงัหวดันครราชสมีา 0 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารบงัคบัน า้บา้นกระเสยีว ต าบลก าปงั อ าเภอโนนไทย 

จงัหวดันครราชสมีา 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารบงัคบัน า้บา้นกดุจอบ ต าบลก าปงั อ าเภอโนนไทย 

จงัหวดันครราชสมีา 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบระบายน า้พรอ้มอาคารประกอบ ต าบลก าปงั อ าเภอ

โนนไทย จงัหวดันครราชสมีา 0 69,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปตร.บา้นกระดาน ต าบลบลัลงัก ์อ าเภอโนนไทย จงัหวดั

นครราชสมีา 0 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบระบายน า้พรอ้มอาคารประกอบ ต าบลจนัอดั อ าเภอ

โนนสูง จงัหวดันครราชสมีา 0 50,800,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบระบายน า้พรอ้มอาคารประกอบ ต าบลดอนขมพู 

อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา 0 42,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารระบายน า้พนมวนั ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 10,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 250,000,000              

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 250,000,000              

จดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 190,000,000              

งบลงทนุ 190,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 190,000,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 190,000,000                 

รายการระดบัที1่: ฝายหว้ยหลุง่ตะเคียน  ต าบลหลุง่ตะเคียน อ าเภอหว้ย

แถลง จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารบงัคบัน า้ฝายล าตะคอง ต าบลพระพทุธ อ าเภอ

เฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นหนองแสง 

ต าบลโคกกลาง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นเขวา้ ต าบล

กระเบื้องนอก อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิบงึพะไล พรอ้มอาคารประกอบ ต าบลบงึพะไล 

อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิล  าหว้ยคลองขากบ พรอ้มอาคารประกอบ ต าบล

ขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 30,000,000                   

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 60,000,000                

งบลงทนุ 60,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้บา้นหวัสะพาน ต าบลละหานปลาคา้ว 

อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 60,000,000                   
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แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 52,502,700                

การจดัการน า้ชลประทาน 52,502,700                

การจดัการงานชลประทาน 52,502,700                

งบลงทนุ 52,502,700                

ครุภณัฑ์ 12,779,000                   

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 12,779,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่เครื่องจกัรเครื่องมอืดา้นบ ารุงรกัษา ส านกังาน

ชลประทานที่ 8 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 2,139,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่รถแทรกเตอร ์ส่วนบริหารเครื่องจกัรกลที่ 4 

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 3 คนั คนั 0 7,850,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจกัรกล

ที่ 4 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 6 คนั คนั 0 2,790,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,723,700                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 5,720,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 5,720,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาล าตะคอง ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 750,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาล าพระเพลงิ ต าบลตะขบ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 740,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษามูลบน-ล าแชะ ต าบลจระเขห้นิ อ าเภอครบุรี จงัหวดั รายการ 0 780,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาล าปลายมาศ ต าบลบา้นราษฎร ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดั รายการ 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการชลประทาน

นครราชสมีา ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 850,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,056,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบโทรมาตร รายการ 0 1,056,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรขนาดเลก็ ศูนยอ์ทุกวทิยา

ชลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง ต าบลโคกกรวด อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 1,056,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 29,947,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 25,432,200                   

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาบริเวณอาคารที่ท  าการ และบา้นพกัอาศยั .

ส านกังานชลประทานที่ 8 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั รายการ 0 206,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้สายใหญ่และสายซอย

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าตะคอง  จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 3,304,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาล าพระเพลงิ ต าบลตะขบ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 2,870,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน จ านวน 11 แห่ง .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 1,426,100                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ จ านวน 5 สาย .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย รายการ 0 726,200                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองสายซอย จ านวน 16 สาย .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ ต าบลท่าหลวง อ าเภอพมิาย จงัหวดั รายการ 0 821,700                      
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รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน จ านวน 8 แห่ง .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษามูลบน-ล าแชะ ต าบลจระเขห้นิ อ าเภอครบุรี จงัหวดั รายการ 0 2,110,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ สายซอย สายแยกซอย

 จ านวน 6 สาย .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามูลบน-ล าแชะ ต าบลโคก

กระชาย อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 1,373,600                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ จ านวน 1 สาย .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามูลบน-ล าแชะ ต าบลโคกกระชาย อ าเภอคร รายการ 0 283,400                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล า

ปลายมาศ ต าบลบา้นราษฎร ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 980,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาล าปลายมาศ ต าบลบา้นราษฎร ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดั รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาล าปลายมาศ ต าบลบา้นราษฎร ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดั รายการ 0 814,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาบริเวณหวังาน .โครงการชลประทาน

นครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั รายการ 0 1,680,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ ในเขต.โครงการ

ชลประทานนครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา รายการ 0 1,310,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย ในเขต.โครงการ

ชลประทานนครราชสมีา ต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดั รายการ 0 387,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารจดัการน า้ .ส านกังานชลประทานที่ 8 ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าตะ

คอง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 843,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าพระ

เพลงิ ต าบลตะขบ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 733,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 759,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามูลบน-

ล าแชะ ต าบลจระเขห้นิ อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 968,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาล าปลายมาศ ต าบลบา้นราษฎร ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดั รายการ 0 687,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการชลประทานนครราชสมีา 

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 862,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานที่ขาดอตัราก าลงั .ศูนยอ์ทุกวทิยา

ชลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง ต าบลโคกกรวด อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 40,900                        

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .สถานีทดลองการใชน้ า้ชลประทานที่

 3 (หว้ยบา้นยาง) ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั รายการ 0 347,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 4,515,500                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืในล าตะคอง ปตร.คนชมุ-ปตร.กนัผม .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าตะคอง  จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 550,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชือ่างเกบ็น า้บา้นสนัก าแพง .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาล าพระเพลงิ ต าบลวงัหม ีอ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดั รายการ 0 350,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชือ่างเกบ็น า้ล  าส าลาย .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาล าพระเพลงิ ต าบลตะขบ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 250,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืบริเวณหวังาน.โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 720,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืล  าสะแทด .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ทุ่งสมัฤทธิ์ ต าบลเทพาลยั อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 900,000                      



22 / 363

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืในล ามูลตอนบน .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษามูลบน-ล าแชะ ต าบลจระเขห้นิ อ าเภอครบุรี จงัหวดั รายการ 0 240,500                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืในล าแชะ บริเวณปตร.โคกกระชาย .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามูลบน-ล าแชะ ต าบลโคกกระชาย อ าเภอคร รายการ 0 195,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืในล าปลายมาศ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาล าปลายมาศ จงัหวดันครราชสมีา อ าเภอเสงิสาง จงัหวดั รายการ 0 610,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืฝายยางบา้นขามใต ้.โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษามูลกลาง ต าบลดงใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื ปตร.ชมุพวง .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษามูลกลาง ต าบลหนองหลกั อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื อ่างเกบ็น า้หว้ยน า้เค็ม .โครงการ

ชลประทานนครราชสมีา ต าบลหนองแจง้ใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั รายการ 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืในบริเวณอ่างเกบ็น า้หว้ยบา้นยาง .โครงการ

ชลประทานนครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา รายการ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืในบริเวณอ่างเกบ็น า้โกรกกระโดน .

โครงการชลประทานนครราชสมีา ต าบลสสุีก อ าเภอจกัราช จงัหวดั รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืในบริเวณอ่างเกบ็น า้บะอแีตน .โครงการ

ชลประทานนครราชสมีา ต าบลอดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดั รายการ 0 50,000                        

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณหวังานเขือ่นล  าพระเพลงิ .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าพระเพลงิ ต าบลตะขบ อ าเภอปกัธงชยั รายการ 0 3,000,000                    

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 1,717,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 848,000                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 848,000                   

สอนแนะการจดัท าบญัชตีน้ทนุอาชพีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชด าริ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์นครราชสมีา ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืง คนั 1 848,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 869,000                   

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 869,000                   

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 869,000                   

งบลงทนุ 869,000                   

ครุภณัฑ์ 869,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์นครราชสมีา ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืง คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์นครราชสมีา ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 21,000                        

กรมประมง 202,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 202,800                   

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 202,800                   

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 202,800                   

งบลงทนุ 202,800                   

ครุภณัฑ์ 202,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 202,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 3 110,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการ

ส านกังาน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 92,400                        

กรมปศุสตัว ์ 79,396,700                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 140,000                   

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 140,000                   

การพฒันาการผลติปศุสตัว ์ 140,000                   

งบอดุหนุน 140,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเกษตรกรจดัท าระบบ Biogas ในฟารม์โค 

กระบอื จงัหวดันครราชสมีา ฟารม์ 2 140,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 10,862,000                

โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติโคเน้ือและโคนมคุณภาพสูง 10,862,000                

เพิม่ศกัยภาพการผลติปศุสตัวคุ์ณภาพสูง 10,862,000                

งบลงทนุ 10,862,000                

ครุภณัฑ์ 10,862,000                   

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: รถตกัลอ้ยางขนาด 74 แรงมา้ ต าบลปากช่อง อ าเภอปาก

ช่อง จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 1,350,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 9,047,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมอาหารทเีอม็อาร ์ขนาด 8 ลบ.ม. ต าบลปากช่อง

 อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องห ัน่หญา้พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลปากช่อง อ าเภอปาก

ช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 196,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องห ัน่จ่ายหญา้ ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดั

นครราชสมีา เครื่อง 1 986,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมอาหารแนวนอน ขนาด 1,000 กโิลกรมั ต าบล

ปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 570,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบดวตัถดุบิ แบบตัง้โตะ๊ ขนาด 300 กโิลกรมั ต าบล

ปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: ถงับรรจไุนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต า่กวา่ 30 ลติร ต าบล

จอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ใบ 30 810,000                      
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รายการระดบัที1่: ถงัสต็อคน า้เชื้อแช่แขง็ปากกวา้ง ขนาดไม่ต า่กวา่ 35 ลติร 

ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ใบ 10 350,000                      

รายการระดบัที1่: ถงับรรจนุ า้เชื้อแช่แขง็ ขนาดไม่ต า่กวา่ 1.5 ลติร ต าบลจอ

หอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ใบ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจอุาหารสตัวร์ะบบสุญญากาศแบบ 2 หวับรรจ ุ

ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 

แรงมา้ ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจอุาหารสตัวร์ะบบสุญญากาศแบบ 2 หวับรรจ ุ

ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 1,900,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 465,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าแบบดจิติอล ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 

กโิลกรมั ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอลัตรา้ซาวดแ์บบเคลือ่นที่ได ้ต าบลปากช่อง อ าเภอ

ปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 450,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 68,344,700                

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 68,344,700                

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 6,953,100                 

งบลงทนุ 6,953,100                 

ครุภณัฑ์ 4,791,100                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนแดง จงัหวดั คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,943,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ผสมสารละลาย (Vortex Mixer) ต าบลปากช่อง

 อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นฆ่าเชื้อในอากาศดว้ยไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์

ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 224,700                      

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟตุ (Biosafety cabinet class II) 

ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ควบคุมอณุหภูม ิ4 องศาเซลเซยีส ขนาดไม่นอ้ยกวา่

 400 ลติร พรอ้มช่องแช่แขง็ ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดั ตู ้ 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งชนิดควบคุมอณุหภูมสิ าหรบังาน PCR 

ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 524,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสงแบบนาโน ต าบลปากช่อง 

อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูมไิม่นอ้ยกวา่ - 80 องศาเซลเซยีส ความจุ

ไม่นอ้ยกวา่ 815 ลติร ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 1,388,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,162,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,162,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส านกังานปศุสตัวอ์  าเภอ ต าบลด่านชา้ง 

อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 2,162,000                    

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการปศุสตัว ์ 1,970,000                 

งบลงทนุ 1,970,000                 

ครุภณัฑ์ 1,970,000                    
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ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,970,000                    

รายการระดบัที1่: ใบมดีดนัหนา้ดนิ ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดั

นครราชสมีา เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดั สบัพชือาหารสตัว ์หนา้กวา้ง 125 เซนติเมตร 

ชนิดติดทา้ยแทรคเตอร ์ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 795,000                      

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 

แรงมา้ ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 1,100,000                    

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 55,322,600                

งบลงทนุ 55,322,600                

ครุภณัฑ์ 29,726,500                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ต าบลขนงพระ อ าเภอปาก

ช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 40,200                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,669,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) พรอ้มหลงัคา

รถบรรทุก ขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลจอหอ อ าเภอ คนั 1 749,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 170 กโิลวตัต ์

แบบกระบะเหลก็ ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 1,920,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง

 จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบสะพายไหล ่ชนิดขอ้แขง็ ต าบลขนงพระ

 อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 19,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 42,500                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 20,216,800                   

รายการระดบัที1่: ถงับรรจนุ า้เชื้อแช่แขง็ ขนาดไม่ต า่กวา่ 1.5 ลติร ต าบลจอ

หอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ใบ 10 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนิดตัง้พื้น ขนาด 

3.5 แรงมา้ ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นรีดน า้เชื้อ ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จงัหวดั ตวั 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: พ่อแพะพนัธุซ์าเนนพนัธุแ์ท ้ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง

 จงัหวดันครราชสมีา ตวั 4 400,000                      

รายการระดบัที1่: แม่แพะพนัธุซ์าเนนพนัธุแ์ท ้ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง

 จงัหวดันครราชสมีา ตวั 10 900,000                      

รายการระดบัที1่: พ่อแพะพนัธุบ์อรพ์นัธุแ์ท ้ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง 

จงัหวดันครราชสมีา ตวั 8 800,000                      

รายการระดบัที1่: แม่แพะพนัธุบ์อรพ์นัธุแ์ท ้ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง 

จงัหวดันครราชสมีา ตวั 30 2,700,000                    
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รายการระดบัที1่: ถงับรรจไุนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต า่กวา่ 3,400 ลติร 

ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ใบ 1 2,018,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเกลีย่หญา้แบบสะบดัผึ่ง ต าบลปากช่อง อ าเภอปาก

ช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัแบบดจิติอล ต าบลขนงพระ อ าเภอปาก

ช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่สตัวใ์หญ่ ขนาด 1,200 กโิลกรมั ต าบลปากช่อง 

อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 69,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้แบบซบัเมสิซเิบิ้ล (SUBMERSIBLE PUMP)

 ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 21,100                        

รายการระดบัที1่: ใบมดีดนัหนา้ดนิ ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดั

นครราชสมีา เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: รถขนพชืผลทางการเกษตร ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง

 จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: สุกรพนัธุดู์ร็อค เพศผู ้ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง 

จงัหวดันครราชสมีา ตวั 10 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: สุกรพนัธุดู์ร็อค เพศเมยี ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง 

จงัหวดันครราชสมีา ตวั 40 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: สุกรพนัธุล์ารจ์ไวท ์เพศผู ้ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง 

จงัหวดันครราชสมีา ตวั 10 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: สุกรพนัธุล์ารจ์ไวท ์เพศเมยี ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง

 จงัหวดันครราชสมีา ตวั 40 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: สุกรพนัธุแ์ลนดเ์รซ เพศผู ้ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง 

จงัหวดันครราชสมีา ตวั 10 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: สุกรพนัธุแ์ลนดเ์รซ เพศเมยี ต าบลขนงพระ อ าเภอปาก

ช่อง จงัหวดันครราชสมีา ตวั 40 2,800,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 6,677,500                    

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการเคลือ่นที่ (Mobile lab) แบบรถตูพ้รอ้ม

เครื่องมอื ในการตรวจวเิคราะหอ์าหารสตัว ์และยาสตัว ์ต าบลจอหอ อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 3,353,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิดตดัแสง พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลจอหอ 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอลัตรา้ซาวดแ์บบเคลือ่นที่ได ้ต าบลจอหอ อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง ต าบลขนงพระ อ าเภอ

ปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนผสมสารละลายดว้ยแท่งแม่เหลก็พรอ้มให ้

ความรอ้น ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 23,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่าง ชนิดพกพา ต าบลจอหอ 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 68,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่าง ชนิดพกพา ต าบลปากช่อง 

อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 68,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ตรวจและเจาะเกบ็ไขส่  าหรบัสตัว ์ต าบลปาก

ช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัความเขม้ขน้น า้เชื้อแพะ ต าบลปากช่อง 

อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างควบคุมอณุหภูมขินาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 20 ลติร 

ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 40,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน า้เชื้อ ต าบลขนงพระ 

อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 1,200,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,596,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารปฏบิตัิการเทคโนโลยชีวีภาพ ต าบลปากช่อง อ าเภอ

ปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 1,900,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 23,696,100                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารทดสอบวคัซนีส าหรบัสุกร ต าบลปากช่อง 

อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 23,696,100                   

พฒันาอาหารสตัว ์ 1,492,900                 

งบลงทนุ 1,492,900                 

ครุภณัฑ์ 1,492,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 111,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บทียูี ต าบลปากช่อง อ าเภอปาก

ช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 111,800                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 533,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ทศนิยม 4 ต าแหน่ง ช ัง่น า้หนกัไดสู้งสุดไม่นอ้ย

กวา่ 220 กรมั ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดไอระเหยสารเคมพีรอ้มอปุกรณ์ ต าบลปากช่อง 

อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 353,100                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 96,100                     

งบลงทนุ 96,100                     

ครุภณัฑ์ 96,100                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 96,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน ต าบล

ปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดั เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ต าบลปากช่อง 

อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 6,200                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 18,000                        

ความหลากหลายทางชวีภาพดา้นปศุสตัว ์ 2,510,000                 

งบลงทนุ 2,510,000                 

ครุภณัฑ์ 2,510,000                    
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ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,510,000                    

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่เยน็อณุหภูม ิ- 30 องศาเซลเซยีสแบบแนวนอนความ

จไุม่นอ้ยกวา่ 400 ลติร ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ควบคุมอณุหภูม ิความจไุม่นอ้ยกวา่ 2,000 ลติร 

ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 570,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูม ิ-20 องศาเซลเซยีส แบบตูย้นื ขนาด

ความจไุม่นอ้ยกวา่ 480 ลติร ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดั ตู ้ 1 390,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 3 กระบอกตา พรอ้มชดุถา่ยภาพ

ดจิติอลความละเอยีดสูงและอปุกรณ์ประมวลผล ต าบลปากช่อง อ าเภอปาก

ช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 1,200,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 50,000                     

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 50,000                     

สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 50,000                     

งบลงทนุ 50,000                     

ครุภณัฑ์ 50,000                        

ครุภณัฑส์นาม 50,000                        

รายการระดบัที1่: ที่กกัสุนขัเคลือ่นที่ ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 5 50,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 86,684,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,100,000                 

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 1,100,000                 

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 1,100,000                 

งบลงทนุ 1,100,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,100,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 1550 1,100,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 44,318,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 44,318,000                

ปรบัปรุงคุณภาพดนิ 23,041,000                

งบลงทนุ 23,041,000                

ครุภณัฑ์ 991,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอร์

กลาสหรือเหลก็ ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 3 ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 991,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,050,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 22,050,000                   

รายการระดบัที1่: ปลูกไมย้นืตน้เพือ่ป้องกนัการแพร่กระจายดนิเค็ม (เมอืง

เพยี) ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 3 จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 3000 11,250,000                   

รายการระดบัที1่: ฟ้ืนฟูพื้นที่ดนิเค็มจดัดว้ยการปลูกไมย้นืตน้ทนเค็มและ

หญา้ชอบเกลอื ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 3 จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 300 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้และปลูกไมย้นืตน้เศรษฐกจิ

บนคนันา ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 3 จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 500 1,000,000                    
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รายการระดบัที1่: การควบคุมระดบัน า้ใตด้นิเค็ม ท ัง้บนผวิดนิและใตผ้วิดนิ 

ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 3 จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 1000 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: การป้องกนัการเพิม่เติมระดบัน า้ใตด้นิเค็มบนพื้นที่เนินรบั

น า้ ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 3 จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 15 1,800,000                    

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 11,597,000                

งบลงทนุ 11,597,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,597,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,597,000                   

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดันครราชสมีา กลา้ 3100000 5,115,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดันครราชสมีา กลา้ 1800000 1,836,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 3900 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 3 

จงัหวดันครราชสมีา กลา้ 300000 306,000                      

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย ศูนยว์จิยัการอนุรกัษด์นิและ

น า้ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา (หน่วยงานเบกิจ่ายกองวจิยัและ

พฒันาการจดัการที่ดนิ กรุงเทพมหานคร) กลา้ 2000000 2,040,000                    

การพฒันาทีด่นิในพื้นทีเ่ฉพาะ 9,000,000                 

งบลงทนุ 9,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งระบบพฒันาที่ดนิเขตพื้นที่ทุ่งสมัฤทธิ์ จงัหวดั

นครราชสมีา ไร่ 3000 9,000,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 680,000                   

งบลงทนุ 680,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 680,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 680,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 300 510,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว โครงการพฒันาศูนยว์จิยัและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาที่ดนิ อ าเภอ

ปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา (หน่วยงานเบกิจ่ายกองวจิยัและพฒันาการ

จดัการที่ดนิ กรุงเทพมหานคร) ไร่ 100 170,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 800,000                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 800,000                   

ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 800,000                   

งบลงทนุ 800,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 800,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 800,000                      

รายการระดบัที1่: จดัระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่โครงการพระราชด าริ 

จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 1000 800,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 40,466,000                

โครงการพฒันาแหลง่น า้ชมุชน 7,200,000                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ชมุชน 7,200,000                 

งบลงทนุ 7,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,200,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,200,000                    
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รายการระดบัที1่: ระบบท่อส่งน า้ บา้นศรีษะชา้ง หมู่ 10 ต าบลพดุซา อ าเภอ

เมอืง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 7,200,000                    

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 16,020,000                

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 16,020,000                

งบลงทนุ 16,020,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,020,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 16,020,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกไทย อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลลงุเขวา้ อ าเภอหนองบุญมาก จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแหลมทอง อ าเภอหนองบุญมาก จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบุนนาก อ าเภอหนองบุญมาก จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสารภ ีอ าเภอหนองบุญมาก จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพลบัพลา อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลด่านเกวยีน อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งอรุณ อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุพมิาน อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นเก่า อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นแปรง อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบวัตะเกยีด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบงึปรือ อ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัยายทอง อ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลส านกัตะครอ้ อ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นหนั อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองหญา้ขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 8 142,400                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแกง้สนามนาง อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 19 338,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนส าราญ อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบงึส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนจาน อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบวัลาย อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลขนุทอง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเสมาใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแจง้ใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบวัสะอาด อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยยาง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกกระเบื้อง อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลช่อระกา อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นเหลือ่ม อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัไมแ้ดง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลถนนโพธิ์ อ  าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 89 1,584,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลมะค่า อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลด่านจาก อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 40 712,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นวงั อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 45 801,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบลัลงัก ์อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสายออ อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 6 106,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคลองเมอืง อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 19 338,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลประสุข อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าลาด อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 32 569,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสาหร่าย อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นยาง อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลละหานปลาคา้ว อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกระเบื้องนอก อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมอืงยาง อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 27 480,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหลุง่ตะเคียน อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลงิ้ว อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตะโก อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหลุง่ประดู่ อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 27 480,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมอืงพลบัพลา อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกสูง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพลกรงั อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบงึออ้ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพนัดุง อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบุ่งขี้เหลก็ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลมะเกลอืใหม่ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองตะไก ้อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองตะไก ้อ าเภอหนองบุญมาก จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลภูหลวง อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพนัชนะ อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 10 178,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองกราด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 25 445,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนิดาด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองหวา้ อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองขาม อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพดุซา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองไขน่ า้ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเสมา อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชา้งทอง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัโพธิ์ อ  าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงักะทะ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัไทร อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหมูส ีอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไชยมงคล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพธิ์กลาง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดอนเมอืง อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนค่า อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา บ่อ 1 17,800                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 17,246,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 17,246,000                

งบลงทนุ 17,246,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,246,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 17,246,000                   
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รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้ บา้นหนองปรือ หมู่ 5 ต าบลบวัใหญ่ 

อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 4,408,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลอง บา้นหลกัรอ้ย หมู่ 9 ต าบลโนนไทย อ าเภอ

โนนไทย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 4,033,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลอง บา้นคู หมู่ 1 ต าบลส าพะเนียง อ าเภอโนน

แดง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 3,732,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระ บา้นดอนฆ่าเสอื หมู่ 9 ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอ

บวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 3,018,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระ บา้นหนองพลวง หมู่ 10 ต าบลโพนทอง 

อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 2,055,000                    

กรมวชิาการเกษตร 4,154,500                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 890,000                   

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 890,000                   

ผลติพนัธุส์บัปะรดคุณภาพดี 890,000                   

งบลงทนุ 890,000                   

ครุภณัฑ์ 890,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 890,000                      

รายการระดบัที1่: ถาดตากเมลด็พนัธุแ์บบมหีลงัคาและรางเลือ่น ต าบลโนน

สูง อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรคเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 40 

แรงมา้ ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 590,000                      

รายการระดบัที1่: ถาดตากเมลด็พนัธุแ์บบมหีลงัคาและรางเลือ่น ต าบลลาด

บวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 150,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,264,500                 

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 3,189,500                 

วจิยัและพฒันา 3,189,500                 

งบลงทนุ 3,189,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,189,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,189,500                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการ ขนาด 272 ตารางเมตร (ไม่ตอกเสาเขม็) 

ต าบลโนนสูง อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 3,189,500                    

สนิคา้เกษตรมคุีณภาพไดม้าตรฐาน 75,000                     

การตรวจปจัจยัการผลติ / ศตัรูพชื ออกใบรบัรองและควบคุมก ากบัดูแลตาม พ.ร.บ. 75,000                     

งบลงทนุ 75,000                     

ครุภณัฑ์ 75,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 64,800                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 10,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัแต่งทรงพุ่มไม ้ขนาด 22 น้ิว ต าบลลาดบวัขาว 

อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 10,200                        

กรมส่งเสริมการเกษตร 4,988,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,988,000                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 4,988,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 4,988,000                 
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งบลงทนุ 4,988,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,988,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,288,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งส านกังานเกษตรอ าเภอ ส านกังานเกษตรอ าเภอ

เฉลมิพระเกยีรติ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 4,288,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 7 

จงัหวดันครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานเป็นส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ Smart 

Office ส านกังานเกษตรอ าเภอปากช่อง  ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง แห่ง 1 500,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 9,754,900                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 6,420,200                 

โครงการส่งเสริมการใชเ้ครื่องจกัรกลทางการเกษตร 1,436,100                 

ส่งเสริมการใชเ้ครื่องจกัรกลการเกษตร 1,436,100                 

งบอดุหนุน 1,436,100                 

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,436,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์โคนมสคีิ้ว จ ากดั ต าบลหนองหญา้ขาว

 อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ในการจดัหารถแทรกเตอรพ์รอ้มเครื่อง

ผสมอาหาร TMR  ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 8 ลูกบาศกเ์มตร เครื่อง 1 1,436,100                    

โครงการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตร 1,484,100                 

สนบัสนุนการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1,484,100                 

งบอดุหนุน 1,484,100                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,484,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรล าพระเพลงิ จ ากดั ต าบล

เมอืงปกั อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ในการก่อสรา้งตลาดสนิคา้

เกษตร ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 215.26 ตารางเมตร แห่ง 1 1,484,100                    

โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 3,500,000                 

พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 3,500,000                 

งบอดุหนุน 3,500,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรด่านขนุทด จ ากดั ต าบล

ด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ในการก่อสรา้งโกดงัเกบ็

สนิคา้เกษตร ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1,500 ตารางเมตร แห่ง 1 3,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 3,334,700                 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 3,334,700                 

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3,180,700                 

งบลงทนุ 3,180,700                 

ครุภณัฑ์ 2,544,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,544,000                    
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รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง คนั 2 1,696,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 6 จงัหวดันครราชสมีา ต าบลหนอง

บวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันคราราชสมีา คนั 1 848,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 636,700                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 237,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเปลีย่นโคมไฟถนนและเปลีย่นหลอดไฟฟ้าภายใน

อาคารส านกังานบริเวณ ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 6 จงัหวดั

นครราชสมีา ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั แห่ง 1 237,700                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 399,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ต าบล

โป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 399,000                      

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 154,000                   

งบลงทนุ 154,000                   

ครุภณัฑ์ 154,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 154,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 5 จงัหวดั

นครราชสมีา ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันครราชสมีา ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน ศูนย์

ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 5 จงัหวดันครราชสมีา ต าบลหนองบวั

ศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 18,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 2,537,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 937,000                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 937,000                   

บริหารจดัการ 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดั

นครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 814,000                      
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จดัทีด่นิ 123,000                   

งบลงทนุ 123,000                   

ครุภณัฑ์ 123,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 123,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดันครราชสมีา ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย    ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดันครราชสมีา  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดันครราชสมีา  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดันครราชสมีา  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดันครราชสมีา  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 3 17,400                        

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,600,000                 

โครงการการเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 1,600,000                 

จดัการแหลง่น า้ในเขตปฏรูิปทีด่นิ 1,600,000                 

งบลงทนุ 1,600,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,600,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้ บา้นคลองบงพฒันา หมู่ 16 ต าบลวงัน า้เขยีว 

อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 1,600,000                    

กรมหมอ่นไหม 20,656,400                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 8,168,000                 

โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล 8,168,000                 

ยกระดบัผา้ไหมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสู่สากล 8,168,000                 

งบลงทนุ 600,000                   

ครุภณัฑ์ 600,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 600,000                      

รายการระดบัที1่: ฟนัหว ีต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 100 300,000                      

รายการระดบัที1่: โฮงมดัหมี ่ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั

นครราชสมีา เครื่อง 100 300,000                      

งบรายจ่ายอื่น 7,568,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัผา้ไหมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รายการ 0 7,568,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 12,488,400                

การผลติสนิคา้หมอ่นไหมไดร้บัการส่งเสริมและพฒันา 12,488,400                

บริการวชิาการถา่ยทอดเทคโนโลยแีละส่งเสริมการผลติหมอ่นไหม 8,008,400                 

งบลงทนุ 8,008,400                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,008,400                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,008,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารชดุพกัอาศยัขา้ราชการและเจา้หนา้ที่ ขนาด 12 หอ้ง

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 8,008,400                    

ผลติพนัธุห์มอ่นไหมและวสัดุยอ้มสี 4,480,000                 

งบลงทนุ 4,480,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,480,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,480,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบพลงังานแสงอาทติย ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 100 กโิลวตัต์

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 4,480,000                    

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 15,799,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 15,799,000                

การสนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวงและบริการดา้นการบนิ 15,799,000                

สนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวง 15,799,000                

งบลงทนุ 15,799,000                

ครุภณัฑ์ 15,799,000                   

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 15,799,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเครื่องตรวจอากาศชัน้บนแบบประจ าที่ ชนิด

ท างานอตัโนมตัิ ความถี ่1,680 MHz. ต าบลรงักาใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดั ชดุ 1 15,799,000                   

กระทรวงคมนาคม 10,635,871,000           

กรมเจา้ทา่ 5,940,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 5,940,000                 

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 5,940,000                 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 5,940,000                 

งบลงทนุ 5,940,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,940,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,940,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ภายในประเทศที่

แม่น า้มูล  อ.พมิาย จ.นครราชสมีา เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 31500 1,134,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ภายในประเทศที่

แม่น า้มูล  อ.โนนสูง  จ.นครราชสมีา เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 133500 4,806,000                    

กรมการขนส่งทางบก 1,177,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,177,000                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 1,177,000                 

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 265,000                   

งบลงทนุ 265,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 265,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 265,000                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่ง สาขา

อ าเภอปากช่อง ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 265,000                      

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 912,000                   

งบลงทนุ 912,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 912,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 912,000                      
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดันครราชสมีา สาขา

อ าเภอสคีิ้ว ต าบลสคีิ้ว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 672,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดันครราชสมีา สาขา

อ าเภอพมิาย ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 240,000                      

กรมทางหลวง 8,760,147,400            

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 7,738,218,900            

โครงการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง 2,139,011,600            

ก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง 2,139,011,600            

งบลงทนุ 2,139,011,600            

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,139,011,600               

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 2,139,011,600               

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 22 จ.นครราชสมีา กม. 12.347 138,117,200                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 23  จ.นครราชสมีา กม. 8.9 235,355,800                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 24  จ.นครราชสมีา กม. 8.1 472,253,700                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 36 จ.นครราชสมีา กม. 10.8 264,218,400                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 37 จ.นครราชสมีา กม. 9.2 300,798,400                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 38 จ.นครราชสมีา กม. 11.1 314,894,700                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 39 จ.นครราชสมีา กม. 13.7 207,820,200                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 40 จ.นครราชสมีา กม. 7.143 205,553,200                 

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 21,100,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 21,100,000                

งบลงทนุ 21,100,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,100,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 21,100,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน พะโค - หนองสนวน จ.

 นครราชสมีา แห่ง 1 21,100,000                   

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 223,859,800              

เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้ริการของทางหลวงสายหลกั 140,000,000              

งบลงทนุ 140,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 140,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 140,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายนครราชสมีา - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2067 (บ.

บงิ) จ.นครราชสมีา กม. 15.589 140,000,000                 

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 83,859,800                

งบลงทนุ 83,859,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 83,859,800                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 83,859,800                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด จ. กม. 3.623 30,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแ่ยกโชคชยั - หนองมนั จ.

นครราชสมีา กม. 2.7 26,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 207 ตอน บา้นวดั - ประทาย จ. กม. 1.2 27,859,800                   

โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ 95,344,600                

ก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ 95,344,600                

งบลงทนุ 95,344,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 95,344,600                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 95,344,600                   

รายการระดบัที1่: สายป่าไผ่ - ปากช่อง จ.นครราชสมีา แห่ง 1 51,344,600                   

รายการระดบัที1่: สายทางเลีย่งเมอืงหว้ยแถลง จ.นครราชสมีา แห่ง 1 44,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 5,059,902,900            

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 2,845,753,900            

งบลงทนุ 2,811,483,000            

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,811,483,000               

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 2,811,483,000               

รายการระดบัที1่: สายถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา (ดา้นเหนือ) ตอน

 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2068  จ. แห่ง 1 905,650,000                 

รายการระดบัที2่: สายถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา (ดา้นเหนือ) 

ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2068 (ทาง

แยกต่างระดบัจดุตดัทางหลวงหมายเลข 2 กบั ทางหลวงหมายเลข 290) แห่ง 1 428,126,000                 

รายการระดบัที2่: สายถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา (ดา้นเหนือ) 

ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2068  จ. กม. 9.111 477,524,000                 

รายการระดบัที1่: สายถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา ตอน แยกทาง

หลวงหมายเลข 2068 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (ดา้นเหนือ) (รวม

ทางแยกต่างระดบั) จ.นครราชสมีา กม. 8.962 889,833,000                 

รายการระดบัที2่: สายถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา ตอน แยกทาง

หลวงหมายเลข 2068 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (ดา้นเหนือ) 

(รวมทางแยกต่างระดบั) ตอน 1 จ.นครราชสมีา กม. 8.962 446,075,000                 

รายการระดบัที2่: สายถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา ตอน แยกทาง

หลวงหมายเลข 2068 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (ดา้นเหนือ) 

(รวมทางแยกต่างระดบั) ตอน 2 จ.นครราชสมีา กม. 14.5 443,758,000                 

รายการระดบัที1่: สายถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา ตอน แยกทาง

หลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ดา้นทศิใต)้ จ. กม. 8.677 660,000,000                 

รายการระดบัที2่: สายถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา ตอน แยกทาง

หลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ดา้นทศิใต)้ ตอน 

1 จ.นครราชสมีา กม. 8.677 190,000,000                 

รายการระดบัที2่: สายถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา ตอน แยกทาง

หลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ดา้นทศิใต)้ ตอน 

2 จ.นครราชสมีา กม. 8 190,000,000                 

รายการระดบัที2่: สายถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา ตอน แยกทาง

หลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ดา้นทศิใต)้ ตอน 

3 จ.นครราชสมีา กม. 2 280,000,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.สดีา - อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา กม. 12.201 116,000,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.พมิาย - บ.หนิดาด จ.นครราชสมีา กม. 28.053 240,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 34,270,900                

รายการระดบัที1่: การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทาง

หลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ – นครราชสมีา โครงการ 1 5,250,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ทางแยกต่างระดบัจดุตดั

ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมติรภาพ) กบัถนนเทศบาลหรือถนนชา้งเผอืก 

(แยกประโดก) จ.นครราชสมีา โครงการ 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ทางแยกต่างระดบัจดุตดั

ทางหลวงหมายเลข  24  กบัทางหลวงหมายเลข 224  (แยกโชคชยั) จ. โครงการ 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ถนนวงแหวนรอบเมอืง

นครราชสมีา ตอน แยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข 205 – แยกจดุตดัทาง

หลวงหมายเลข 226 จ.นครราชสมีา โครงการ 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการ

ก่อสรา้งทาง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 304  ตอน อ.กบนิทรบ์ุรี - อ. โครงการ 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทาง

เชือ่มผนืป่ามรดกโลก บนทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบนิทรบ์ุรี - อ. โครงการ 1 3,850,000                    

รายการระดบัที1่: การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทาง

หลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ – นครราชสมีา (ระยะที่ 2) โครงการ 1 4,490,300                    

รายการระดบัที1่: การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการ

ก่อสรา้งทาง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน อ.กบนิทรบ์ุรี – อ. โครงการ 1 3,890,300                    

รายการระดบัที1่: การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทาง

เชือ่มผนืป่ามรดกโลก บนทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบนิทรบ์ุรี – ปกั โครงการ 1 3,740,300                    

ก่อสรา้งสะพานและทางต่างระดบั 182,888,000              

งบลงทนุ 177,283,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 177,283,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 177,283,000                 

รายการระดบัที1่: สะพานกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 2 ที่ กม.43 - 44 

(ขาเขา้และขาออก) รวมทางคู่ขนาน จ.นครราชสมีา แห่ง 1 127,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน แกง้สนามนาง - ดอน

ตะหนิน จ.นครราชสมีา แห่ง 1 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายตามมาตรการสิง่แวดลอ้ม สาย อ.กบนิทรบ์ุรี - 

อ.ปกัธงชยั (ทางเชือ่มผนืป่า) (ค่าปลูกป่าทดแทน ค่าปลูกพชือาหารสตัว ์ค่า

ก่อสรา้งหอดูสตัว ์ค่าก่อสรา้งหอสงัเกตการณ์ไฟป่า ค่าติดต ัง้ระบบกลอ้ง

วงจรปิด การสรา้งโป่งเทยีม การสรา้งฝายดนัน า้ การขดุบ่อน า้หรือแหลง่น า้ 

การจดัท าแนวทราย)  จ.นครราชสมีา รายการ 1 5,283,000                    

งบรายจ่ายอื่น 5,605,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายตามมาตรการสิง่แวดลอ้ม สาย อ.กบนิทรบ์ุรี - 

อ.ปกัธงชยั (ทางเชือ่มผนืป่า) การจดัต ัง้หน่วยลาดตระเวณ แผนการประเมนิ

สถานภาพและประชากรสตัวป่์า  แผนการติดตามการใชป้ระโยชนท์างเชือ่ม

ผนืป่าของสตัวป่์า) จ.นครราชสมีา รายการ 1 5,605,000                    

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การก่อสรา้งทางหลวง 1,179,628,000            

งบลงทนุ 1,179,628,000            

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,179,628,000               

ค่าที่ดนิ 1,179,628,000               

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิในเขตการก่อสรา้งทางหลวง ส านกังานทางหลวงที่ 10   จ.นครราชสมีา สายทาง 8 1,179,628,000               

เร่งรดัขยายทางสายประธานใหเ้ป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที ่2) 562,971,000              

งบลงทนุ 562,971,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 562,971,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 562,971,000                 
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: สาย อ.กบนิทรบ์ุรี - อ.วงัน า้เขยีว ตอน 3 จ.นครราชสมีา 

จ.ปราจนีบุรี กม. 15.509 562,971,000                 

ก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง 288,662,000              

งบลงทนุ 288,662,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 288,662,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 288,662,000                 

รายการระดบัที1่: สายถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา ตอน 2 (ดา้นใต)้ 

จ.นครราชสมีา กม. 29.223 288,662,000                 

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 89,000,000                

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2247 ตอน ป่าไผ่ - ปากช่อง จ. แห่ง 1 25,000,000                   

ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 60,000,000                

งบลงทนุ 60,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน หนองบวัโคก - โคก

สวาย จ.นครราชสมีา แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน พะโค - หนองสนวน 

จ.นครราชสมีา แห่ง 1 30,000,000                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 4,000,000                 

งบลงทนุ 4,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2150 ตอน คง - โนนไทย จ. แห่ง 1 4,000,000                    

โครงการพฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบน า้หนกั 110,000,000              

พฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบน า้หนกั 110,000,000              

งบลงทนุ 110,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 110,000,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่างานปรบัปรุงและเพิม่ศกัยภาพของสถานีตรวจสอบ

น า้หนกัวงัน า้เขยีว (ขาเขา้)  จ.นครราชสมีา แห่ง 1 50,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่างานปรบัปรุงและเพิม่ศกัยภาพของสถานีตรวจสอบ

น า้หนกัสคีิ้ว (ขาเขา้) จ.นครราชสมีา แห่ง 1 60,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 75,000,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 75,000,000                

พฒันาโครงขา่ยทางหลวง 75,000,000                

งบลงทนุ 75,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 75,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 75,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 2150 ตอน คง - โนนไทย จ.

นครราชสมีา แห่ง 1 15,000,000                   
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รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หวัทะเล - หนอง

กระทงิ จ.นครราชสมีา แห่ง 1 60,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 922,438,100              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 4,500,000                 

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 4,500,000                 

งบลงทนุ 4,500,000                 

ครุภณัฑ์ 2,600,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัความเรียบของผวิทางชนิดรถเขน็ (Walking 

Profiler) จ.นครราชสมีา เครื่อง 1 2,600,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,900,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงปากช่องที่ 2 แขวง

ทางหลวงนครราชสมีาที่ 2 จ.นครราชสมีา หลงั 1 1,900,000                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 758,091,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 722,362,000              

งบลงทนุ 722,362,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 722,362,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 707,362,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงนครราชสมีาที่ 1 กม. 1058 68,550,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงนครราชสมีาที่ 2 กม. 825 63,080,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงนครราชสมีาที่ 3 กม. 757 64,830,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โคกกรวด - นครราชสมีา 

ตอน 3 จ.นครราชสมีา แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน 2

 จ.นครราชสมีา แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2164 ตอน ตะเคียน - ท่าขี้เหลก็ จ.

นครราชสมีา แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซบัประดู่ - สีแ่ยกปกัธงชยั -

 สีแ่ยกโชคชยั จ.นครราชสมีา แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2090 ตอน ปางแก - อทุยานแห่งชาติ

เขาใหญ่ ตอน 1 จ.นครราชสมีา แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2090 ตอน ปางแก - อทุยานแห่งชาติ

เขาใหญ่ ตอน 2 จ.นครราชสมีา แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอน วงัหนิ - หนองนาด า ตอน

 3 จ.นครราชสมีา แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน อเีหลอ - ปากช่อง จ. แห่ง 1 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอน โคกส าราญ - โคกส ี- 

ตะโก จ.นครราชสมีา แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2274 ตอน อเีหลอ - ปางหวัชา้ง จ. แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซบัประดู่ - สีแ่ยกปกัธงชยั 

จ.นครราชสมีา แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแ่ยกโชคชยั - หนองมนั 

ตอน 2 จ.นครราชสมีา แห่ง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแ่ยกโชคชยั - หนองมนั 

และ ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน โชคชยั - พะโค จ.นครราชสมีา แห่ง 1 14,500,000                   
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รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ดอนหวาย - บา้นวดั ตอน 1 

จ.นครราชสมีา แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2217 ตอน ด่านขนุทด - หนองกราด 

ตอน 2 จ.นครราชสมีา แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวง

นครราชสมีาที่ 1 ตอน 2 จ.นครราชสมีา แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน หนองบวัโคก - โคกสวาย 

จ.นครราชสมีา แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอน หนองสรวง - โนนไทย จ.

นครราชสมีา แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2217 ตอน ด่านขนุทด - หนองกราด 

ตอน 1 จ.นครราชสมีา แห่ง 1 11,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โคกกรวด - นครราชสมีา 

ตอน 1 จ.นครราชสมีา แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โคกกรวด - นครราชสมีา 

ตอน 2 จ.นครราชสมีา แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ่อทอง - มอจะบก จ. แห่ง 1 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวง

นครราชสมีาที่ 1 ตอน 1 จ.นครราชสมีา แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน หนองโดนนอ้ย - ชมุพวง 

จ.นครราชสมีา แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอน คง - โนนไทย จ. แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอน วงัหนิ - หนองนาด า ตอน

 1 จ.นครราชสมีา แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หวัทะเล - โชคชยั ตอน 1 

จ.นครราชสมีา แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแ่ยกโชคชยั - หนองมนั 

ตอน 1 จ.นครราชสมีา แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแ่ยกปกัธงชยั - สีแ่ยกโชค

ชยั จ.นครราชสมีา แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง จ.

นครราชสมีา แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 2421 

ตอน สีแ่ยกล าพระเพลงิ - กระโทก จ.นครราชสมีา แห่ง 1 6,402,000                    

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน 

ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ตอน 1 จ.นครราชสมีา แห่ง 1 18,400,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน 

ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ตอน 2 จ.นครราชสมีา แห่ง 1 53,200,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน 

ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ตอน 3 จ.นครราชสมีา แห่ง 1 31,400,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดบัสคีิ้ว - หนิ

หลอ่ง จ.นครราชสมีา แห่ง 1 15,000,000                   

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 35,729,000                

งบลงทนุ 35,729,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,729,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 14,729,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัด่านขนุทด (ขาเขา้) 

จ.นครราชสมีา แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัโนนสูง (ขาเขา้) จ. แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัวงัน า้เขยีว (ขาเขา้) 

จ.นครราชสมีา แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัสคีิ้ว (ขาเขา้) จ. แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัสคีิ้ว (ขาออก) จ. แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

ด่านขนุทด (ขาเขา้) จ.นครราชสมีา แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

โนนสูง (ขาเขา้) จ.นครราชสมีา แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

โนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสมีา แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงรกัษา Image Processing System(ImPS)

สถานีตรวจสอบน า้หนกัโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสมีา แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มใหญ่สถานีตรวจสอบน า้หนกัโนนสูง (ขาออก) จ. แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานเพิม่ประสทิธภิาพระบบอ านวยความปลอดภยัของ

สถานีตรวจสอบน า้หนกัวงัน า้เขยีว (ขาเขา้)  จ.นครราชสมีา แห่ง 1 960,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

วงัน า้เขยีว (ขาเขา้) จ.นครราชสมีา แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกัสี

คิ้ว (ขาเขา้) จ.นครราชสมีา แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงและติดต ัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

(CCTV) เพือ่ความปลอดภยับริเวณสถานีตรวจสอบน า้หนกัวงัน า้เขยีว (ขา แห่ง 1 1,869,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกัสี

คิ้ว (ขาออก) จ.นครราชสมีา แห่ง 1 300,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งสถานีตรวจสอบน า้หนกัลูกขา่ย (Virtual 

Weigh Station) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน  กม.55+207 (ต่อเขต

แขวงฯปราจนีบุรี) - ทางแยกไปตะขบ ที่ กม.82+136 จ.นครราชสมีา แห่ง 1 21,000,000                   

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 159,847,100              

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 153,441,000              

งบลงทนุ 153,441,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 153,441,000                 

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 153,441,000                 

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน หนองบวัโคก - โคก

สวาย  จ.นครราชสมีา แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หวัทะเล - หนองกระทงิ

 ตอน 4 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หวัทะเล - หนองกระทงิ

 ตอน 2 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสก

พระ ตอน 2 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสมีา - ดอนหวาย

 ตอน 3 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสมีา - ดอนหวาย

 ตอน 4 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 1,400,000                    
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02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บา้นวดั - ตาลาด ตอน 1 

จ. นครราชสมีา แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บา้นวดั - ตาลาด ตอน 2 

จ. นครราชสมีา แห่ง 1 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ดอนตะหนิน - ตลาด

ไทร ตอน 1 จ. นครราชสมีา แห่ง 3 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ดอนตะหนิน - ตลาด

ไทร ตอน 2 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน หนองบวัโคก - โคก

สวาย และสายทางหลวงหมายเลข 2369 ตอน พระทองค า - ดอนไผ่  จ. แห่ง 3 940,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน หนองบวัโคก - โคก

สวาย, สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงการทาง

นครราชสมีาที่ 1 และสายทางหลวงหมายเลข 2067 ตอน ดอนหวาย - โนน แห่ง 3 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน หนองบวัโคก - โคก

สวาย, สายทางหลวงหมายเลข 207 ตอน บา้นวดั - ประทาย และสายทาง

หลวงหมายเลข 2073  ตอน หนองโดนนอ้ย - ชมุพวง จ. นครราชสมีา แห่ง 3 850,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 206 ตอน ตลาดแค - วงัหนิ จ. 

นครราชสมีา แห่ง 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2067 ตอน ดอนหวาย - โนนสูง 

จ. นครราชสมีา แห่ง 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2150 ตอน คง - โนนไทย จ. แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2160 ตอน คง - บา้นเหลือ่ม, 

สายทางหลวงหมายเลข 2369 ตอน พระทองค า - ดอนไผ่ และสายทาง

หลวงหมายเลข 2369 ตอน ดอนไผ่ - แกง้สนามนาง จ. นครราชสมีา แห่ง 3 1,830,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โคกกรวด - นครราชสมีา

 ตอน 1 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ตอน 

1 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหลก็ - บ่อทอง ตอน

 2 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด 

ตอน 10 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด 

ตอน 12 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 1,860,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2148 ตอน ด่านขนุทด - โคก

สะอาด จ. นครราชสมีา แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2235 ตอน หนองสาหร่าย - 

หนองสองหอ้ง ตอน 5  จ. นครราชสมีา แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ปางโก - กดุม่วง จ. 

นครราชสมีา แห่ง 1 1,997,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2274 ตอน อเีหลอ - ปางหวัชา้ง 

จ. นครราชสมีา แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน พะโค - หนองสนวน 

ตอน 2 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน พะโค - หนองสนวน, 

สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หวัทะเล - หนองกระทงิ, สายทางหลวง

หมายเลข 2166 ตอน เสงิสาง - ดอนแขวน และสายทางหลวงหมายเลข 

2365 ตอน โคกแขวน - ดอนแขวน จ. นครราชสมีา แห่ง 7 1,999,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หวัทะเล - โชคชยั ตอน

 2 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 1,998,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หวัทะเล - หนองกระทงิ

 ตอน 1 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หวัทะเล - หนองกระทงิ

 ตอน 3 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแ่ยกโชคชยั - หนองมนั

 ตอน 2 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแ่ยกโชคชยั - หนองมนั

 ตอน 3 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแ่ยกโชคชยั - หนองมนั

, สายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หวัทะเล - โชคชยั, สายทางหลวง

หมายเลข 224 ตอน พะโค - หนองสนวน, สายทางหลวงหมายเลข 226 

ตอน หวัทะเล - หนองกระทงิ, สายทางหลวงหมายเลข 2166 ตอน เสงิสาง -

 ดอนแขวน และสายทางหลวงหมายเลข 2356 ตอน เสงิสาง -ทางเขา้สระ แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแ่ยกปกัธงชยั - สีแ่ยก

โชคชยั จ. นครราชสมีา แห่ง 1 1,996,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง 

ตอน 6 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง 

ตอน 8 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วงัน า้เขยีว - ดอนขวาง

 ตอน 3 จ. นครราชสมีา แห่ง 5 1,994,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง 

และสายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หวัทะเล - โชคชยั จ. นครราชสมีา แห่ง 1 2,000,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 4,408,100                 

งบลงทนุ 4,408,100                 

ครุภณัฑ์ 2,346,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,184,900                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี ีพรอ้ม

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. จ. คนั 1 2,184,900                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุ(ระบบ VHF/FM) ชนิดประจ าที่ 45 วตัต์

 ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. จ.นครราชสมีา เครื่อง 1 65,000                        

ครุภณัฑส์นาม 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัแอลกอฮอล ์ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. จ. เครื่อง 1 97,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,061,200                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,691,200                    

รายการระดบัที1่: หน่วยบริการต ารวจทางหลวง (ตูย้ามต ารวจทางหลวง) ส.

ทล.1 กก.6 บก.ทล. จ.นครราชสมีา หลงั 2 1,691,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 370,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้เสาอากาศวทิยพุรอ้มอปุกรณ์รบั - ส่ง ประจ าสถานี 

ขนาด 12 น้ิว ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. จ.นครรราชสมีา เสา 1 370,000                      

เพิม่ประสทิธภิาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรบัทางหลวงอาเซยีน 1,998,000                 

งบลงทนุ 1,998,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,998,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,998,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง 

จ. นครราชสมีา แห่ง 1 1,998,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 24,490,400                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 11,440,400                

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 11,440,400                

งบลงทนุ 11,440,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,440,400                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 11,440,400                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2274 ตอน อเีหลอ - ปาวหวัชา้ง 

จ. นครราชสมีา แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2068 ตอน หนองสรวง - โนนไทย

 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 477,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 207 ตอน บา้นวดั - ประทาย จ. 

นครราชสมีา แห่ง 1 478,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2150 ตอน คง - โนนไทย จ. แห่ง 1 478,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2160 ตอน คง - บา้นเหลือ่ม จ. 

นครราชสมีา แห่ง 1 478,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ด่านขนุทด - หนองบวั

โคก ตอน 1 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ด่านขนุทด - หนองบวั

โคก ตอน 2 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ด่านขนุทด - หนองบวั

โคก ตอน 3 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดบัสคีิ้ว - 

หนิหลอ่ง ตอน 1 จ. นครราชสมีา แห่ง 4 1,964,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2068 ตอน โคกกรวด - หนอง

สรวง ตอน 1 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 205,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2068 ตอน โคกกรวด - หนอง

สรวง ตอน 2 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 205,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2090 ตอน ปางแก - อทุยาน

แห่งชาติเขาใหญ่ ตอน 1 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2090 ตอน ปางแก - อทุยาน

แห่งชาติเขาใหญ่ ตอน 2 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2090 ตอน ปางแก - อทุยาน

แห่งชาติเขาใหญ่ ตอน 3 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2090 ตอน ปางแก - อทุยาน

แห่งชาติเขาใหญ่ ตอน 5 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 410,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2217 ตอน ด่านขนุทด - หนอง

กราด ตอน 1 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 515,400                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน บ่งไผ่ - ปากช่อง จ. 

นครราชสมีา แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ปางโก - กดุม่วง ตอน

 1 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 410,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ปางโก - กดุม่วง ตอน

 2 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 410,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ปางโก - กดุม่วง ตอน

 3 จ. นครราชสมีา แห่ง 1 580,000                      
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2274 ตอน บ่งไผ่ - ปากช่อง จ. 

นครราชสมีา แห่ง 1 450,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 13,050,000                

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 13,050,000                

งบลงทนุ 13,050,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,050,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 13,050,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง

นครราชสมีาที่ 1 0 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง

นครราชสมีาที่ 2 0 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง

นครราชสมีาที่ 3 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 1,727,606,600            

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 185,823,000              

โครงการทางหลวงชนบทเพือ่การทอ่งเทีย่ว 185,823,000              

ก่อสรา้งทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่ว 185,823,000              

งบลงทนุ 185,823,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 185,823,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 181,730,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นม.3052 แยก ทล.304 - บ.ท่ามะปรางค ์อ.วงั

น า้เขยีว, ปากช่อง จ.นครราชสมีา (พรอ้มทางจกัรยาน) กม. 1.481 28,420,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นม.3052 แยก ทล.304 - บ.ท่ามะปรางค ์(ตอน

ที่ 2) อ.วงัน า้เขยีว, ปากช่อง จ.นครราชสมีา (พรอ้มทางจกัรยาน) กม. 54 120,411,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.226 - บ.พมิาย อ.จกัราช จ.นครราชสมีา กม. 12.217 32,899,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 4,093,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานถนนสาย นม.3052 แยก ทล.

304 - บ.ท่ามะปรางค ์(ตอนที่ 2) อ.วงัน า้เขยีว, ปากช่อง จ.นครราชสมีา 0 4,093,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 945,550,300              

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 44,198,200                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 44,198,200                

งบลงทนุ 44,198,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,198,200                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 44,198,200                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าสวายเรียง อ.โนนสูง จ.นครราชสมีา ม. 100 18,808,200                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล ามาศ อ.ชมุพวง จ.นครราชสมีา ม. 100 16,390,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล ามาศ อ.ชมุพวง จ.นครราชสมีา ม. 170 9,000,000                    

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 276,640,000              

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 276,640,000              

งบลงทนุ 276,640,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 276,640,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 276,640,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.นม.2039 - อ.จกัราช อ.เฉลมิพระ

เกยีรติ จ.นครราชสมีา กม. 1.4 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มล ามูล บา้นโนนขาม อ.พมิาย จ. กม. 2 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มล ามาศ อ.ชมุพวง จ.นครราชสมีา กม. 2.59 13,950,000                   
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รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มล ามูล บา้นสมัฤทธิ์ อ.พมิาย จ. กม. 1.925 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2148 - บ.ปะค า อ.ด่านขนุทด จ. กม. 3.85 40,020,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2384 - บ.คูเมอืง อ.คง จ.นครราชสมีา กม. 5 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.201 - บ.หว้ยบง อ.สคีิ้ว จ.นครราชสมีา กม. 5 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.304 - บ.หนองเสอืบอง อ.ปกัธงชยั, คร

บุรี จ.นครราชสมีา กม. 5 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2 - บ.หนองปลงิ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา กม. 1.7 20,130,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.โนนหญา้คา - บ.โคกสะอาด อ.บวัใหญ่ จ. กม. 2.25 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2285 - บ.หนองบวัวง อ.เมอืงยาง จ. กม. 3.8 29,940,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานท่ากดุมล อ.ชมุพวง จ.นครราชสมีา กม. 1.275 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มล าจกัราช อ.จกัราช, พมิาย จ. กม. 0.975 7,600,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มล าน า้มูล บา้นโคกพระ อ.จกัราช 

จ.นครราชสมีา กม. 1.025 7,600,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มล าพระเพลงิ อ.ปกัธงชยั จ. กม. 0.6 3,000,000                    

โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง 51,092,600                

ก่อสรา้งเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง 51,092,600                

งบลงทนุ 51,092,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 51,092,600                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 51,092,600                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นม.3060 แยก ทล.304 - บ.ซบัพลู (ตอนที่ 2) 

อ.วงัน า้เขยีว จ.นครราชสมีา กม. 23 51,092,600                   

โครงการก่อสรา้งเพือ่ยกระดบัมาตรฐานสะพาน 5,500,000                 

ขยายความกวา้งสะพาน 5,500,000                 

งบลงทนุ 5,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย นม.1021 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2 - บา้นบะใหญ่ อ.สูงเนิน, ปกัธงชยั จ.นครราชสมีา แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย นม.3038 แยกทาง

หลวงหมายเลข 201 - บา้นดอนใหญ่ อ.ด่านขนุทด จ.นครราชสมีา แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย นม.3059 แยกทาง

หลวงหมายเลข 201 - บา้นหว้ยบง อ.สคีิ้ว, ด่านขนุทด จ.นครราชสมีา แห่ง 1 2,500,000                    

โครงการทางหลวงชนบทสนบัสนุนเสน้ทางรถไฟทางคู่ 568,119,500              

พฒันาและปรบัปรุงทางและสะพานเพือ่สนบัสนุนเสน้ทางรถไฟทางคู่ 568,119,500              

งบลงทนุ 568,119,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 568,119,500                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 263,305,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 - บ.โคกไผ่ อ.เมอืง จ. กม. 4.2 106,521,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นม.1049 แยก ทล.2 - บ.โคกสูง อ.เมอืง จ. กม. 5.39 23,490,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นม.1001 แยก ทล.2 - โรงพยาบาลบวัใหญ่ อ.

บวัลาย, บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา กม. 21.979 38,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 - บ.โคกไผ่ (ตอนที่ 2) อ.

เมอืง จ.นครราชสมีา กม. 1.787 41,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นม.1015 แยก ทล.2 - บ.หนองหวัฟาน อ.โนน

สูง, ขามสะแกแสง จ.นครราชสมีา กม. 0.5 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นม.1018 แยก ทล.2 - บ.หวัถนน อ.โนนสูง จ.

นครราชสมีา กม. 1.06 15,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ถนนสาย นม.1022 แยก ทล.2 - บ.หวัหนอง อ.โนนแดง, 

บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา กม. 14.402 33,294,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 233,890,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นม.6031 บ.ดอนขนุสนิท - บ.ตะครอ้ อ.บวัใหญ่

, คง จ.นครราชสมีา แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นม.6030 บ.โนนหญา้คา - บ.โคกสะอาด อ.บวั

ใหญ่ จ.นครราชสมีา แห่ง 1 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นม.1025 แยก ทล.2 - บ.เพกิ อ.โนนสูง จ. แห่ง 1 17,820,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นม.3026 แยก ทล.202 - บ.หนองยาว อ.บวั

ใหญ่ จ.นครราชสมีา แห่ง 1 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นม.4029 แยก ทล.2160 - บ.พลจลก อ.คง, 

โนนสูง จ.นครราชสมีา แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นม.1063 แยก ทล.2 - บ.บุหญา้คา อ.คง, โนน

สูง จ.นครราชสมีา แห่ง 1 36,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นม.4007 แยก ทล.2160 - บ.ดอนรี อ.คง, บวั

ใหญ่ จ.นครราชสมีา แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นม.4011 แยก ทล.2067 - บ.มะค่า อ.โนนสูง 

จ.นครราชสมีา แห่ง 1 24,320,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นม.6121 สาย ก และ ข ผงัเมอืงรวมโนนสูง อ.

โนนสูง จ.นครราชสมีา แห่ง 1 42,250,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นม.4027 แยก ทล.2160 - บ.โคก อ.คง, แกง้

สนามนาง จ.นครราชสมีา แห่ง 1 27,600,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 5,924,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย นม.1120 

แยก ทล.2 - บ.โคกไผ่ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 0 4,797,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย นม.1120 

แยก ทล.2 - บ.โคกไผ่ (ตอนที่ 2) อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 0 1,127,500                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 65,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นม.6019 บ.โนนสูง - บ.โนนไทย อ.โนนสูง จ.

นครราชสมีา แห่ง 1 65,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 18,000,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 18,000,000                

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางเมอืงศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่ 18,000,000                

งบลงทนุ 18,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองละลม สาย ทช.นม.3051 แยก ทล.207 -

 บา้นดอนอลีุม่ ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสมีา ม. 42 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าหว้ยตะพานหนิ สายบา้นหนองเต่า - บา้น

หนองฟกัทอง ต.บงึพะไล อ.แกง้สนามนาง จ.นครราชสมีา ม. 26 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองวงัไผ่ บา้นวงัไผ่ ม.12 ต.วงัน า้เขยีว อ.วงั

น า้เขยีว จ.นครราชสมีา ม. 50 8,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 398,588,300              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 8,167,600                 

ยกระดบัมาตรฐานทาง 464,000                   

งบลงทนุ 464,000                   

ครุภณัฑ์ 464,000                      
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ครุภณัฑส์ ารวจ 464,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้ง Total Station ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 5 ชดุ 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดัมมุ หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทนครราชสมีา 

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสมีา ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งระดบั หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทนครราชสมีา 

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสมีา ชดุ 1 24,000                        

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 7,703,600                 

งบลงทนุ 7,703,600                 

ครุภณัฑ์ 4,703,600                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,642,000                    

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง ส านกังาน

ทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสมีา) คนั 1 821,000                      

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง แขวงทาง

หลวงชนบทนครราชสมีา คนั 1 821,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 71,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานทาง

หลวงชนบทที่ 5 (นครราชสมีา) ชดุ 1 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 5 ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทนครราชสมีา ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 2,920,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหนาสเีสน้จราจรเทอรโ์มพลาสติก 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสมีา) เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบเพือ่แยกหาอตัราส่วนผสมของแอสฟลัต์

คอนกรีต แบบ Ignition Oven แขวงทางหลวงชนบทนครราชสมีา เครื่อง 1 680,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมตวัอยา่งเหลก็เสริมเพือ่ทดสอบแรงดงึ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสมีา) เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear 

Moisture Density Gauge ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสมีา) เครื่อง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุตะแกรงมาตรฐานหาขนาดของเมด็ดนิและเครื่องเขยา่

แบบไฟฟ้า ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสมีา) ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทดสอบเพือ่หาค่า CBR แบบไฟฟ้า แขวงทาง

หลวงชนบทนครราชสมีา เครื่อง 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องประเมนิสภาพโครงสรา้งทางดว้ยตุม้น า้หนกั

กระแทกแบบพกพา ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสมีา) เครื่อง 1 850,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยั 4 ชัน้ ส านกังานทางหลวง

ชนบทที่ 5 (นครราชสมีา) แห่ง 1 3,000,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 345,305,000              
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บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 345,305,000              

งบลงทนุ 345,305,000              

ครุภณัฑ์ 16,934,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,794,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสมีา คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวง

ชนบทนครราชสมีา คนั 1 1,980,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 12,490,000                   

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกซอ่มบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวง

ชนบทนครราชสมีา คนั 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไม่เกนิ 4 ตนั

 แขวงทางหลวงชนบทนครราชสมีา คนั 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไม่นอ้ยกวา่ 5

 ตนั-เมตร แขวงทางหลวงชนบทนครราชสมีา คนั 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: รถกระเชา้แบบไฮดรอลกิยกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 เมตร 

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสมีา คนั 1 4,500,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสมีา คนั 1 1,650,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 328,371,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 328,371,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นม.1034 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - 

บา้นวะภูแกว้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสมีา แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นม.1046 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - 

บา้นสะแทด อ.โนนสูง จ.นครราชสมีา แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นม.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 24 -

 บา้นหว้ยยาง อ.ปกัธงชยั, เมอืง จ.นครราชสมีา แห่ง 1 2,260,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นม.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 226

 - บา้นตะแกรง อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสมีา แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นม.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 201

 - บา้นคลองไผ่ อ.สคีิ้ว จ.นครราชสมีา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นม.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 226

 - บา้นพมิาย อ.จกัราช, พมิาย จ.นครราชสมีา แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นม.3038 แยกทางหลวงหมายเลข 201

 - บา้นดอนใหญ่ อ.ด่านขนุทด จ.นครราชสมีา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นม.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 304

 - บา้นท่ามะปรางค ์อ.วงัน า้เขยีว - ปากช่อง จ.นครราชสมีา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นม.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 

2073 - บา้นล าทะเมนชยั อ.ชมุพวง, ล าทะเมนชยั จ.นครราชสมีา แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นม.1055 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - 

บา้นโนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสมีา แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นม.4057 แยกทางหลวงหมายเลข 

2285 - บา้นหนองบวัวง อ.เมอืงยาง จ.นครราชสมีา แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นม.5124 แยกทางหลวงชนบท นม.

2039 - อ าเภอจกัราช อ.จกัราช จ.นครราชสมีา แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นม.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นกดุ

คลา้ อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา แห่ง 1 28,361,000                   
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นม.3126 แยกทางหลวงหมายเลข 206

 - บา้นสมัฤทธิ์ อ.พมิาย จ.นครราชสมีา แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นม.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นบะ

ใหญ่ อ.สูงเนิน, วงัน า้เขยีว จ.นครราชสมีา กม. 2.3 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นม.1056 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นค าไฮ

 อ.สูงเนิน จ.นครราชสมีา กม. 3.5 22,480,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นม.6031 บา้นดอนขนุสนิท - บา้น

ตะครอ้ อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา แห่ง 1 6,400,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นม.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 205 - บา้น

ดอน อ.ด่านขนุทด จ.นครราชสมีา กม. 3.7 23,250,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นม.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 205

 - บา้นส าโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสมีา แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นม.3044 แยกทางหลวงหมายเลข 201

 - บา้นกดุนางทอหูก อ.สคีิ้ว จ.นครราชสมีา แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นม.6030 บา้นโนนหญา้คา - บา้นโคก

สะอาด อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นม.3127 แยกทางหลวงหมายเลข 207 - บา้น

ไทรงาม อ.โนนแดง จ.นครราชสมีา กม. 3.9 24,750,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นม.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 2148 - บา้น

ปะค า อ.ด่านขนุทด, พระทองค า จ.นครราชสมีา กม. 2 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นม.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 

2226 - บา้นผกักาดหญา้ อ.ชมุพวง, ล าปลายมาศ จ.นครราชสมีา แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นม.1063 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - 

บา้นบุหญา้คา อ.คง, โนนสูง จ.นครราชสมีา แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นม.3139 แยกทางหลวงหมายเลข 304

 - บา้นคลองสะทอ้น อ.วงัน า้เขยีว จ.นครราชสมีา แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นม.1025 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - 

บา้นเพกิ อ.โนนสูง จ.นครราชสมีา แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นม.4050 แยกทางหลวงหมายเลข 

3462 - บา้นโคกนอ้ยโนนสมบูรณ์ อ.ครบุร,ี เสงิสาง จ.นครราชสมีา แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นม.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 

2384 - บา้นคูเมอืง อ.บา้นเหลือ่ม, ขามสะแกแสง จ.นครราชสมีา แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทนครราชสมีา กม. 1475 56,610,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 45,115,700                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 43,488,800                

งบลงทนุ 43,488,800                

ครุภณัฑ์ 500,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัค่าความสะทอ้นแสงของป้ายจราจร ส านกังาน

ทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสมีา) ชดุ 1 500,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,988,800                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 42,988,800                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นม.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นพิ

ทกัษากร อ.พมิาย จ.นครราชสมีา แห่ง 1 19,900,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 5,730,800                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นม.1001 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2 - โรงพยาบาลบวัใหญ่ อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา แห่ง 1 1,900,000                    
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รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นม.1056 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2 - บา้นค าไฮ อ.สูงเนิน จ.นครราชสมีา แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นม.4058 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2384 - บา้นคูเมอืง อ.คง จ.นครราชสมีา แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นม.3036 แยกทาง

หลวงหมายเลข 226 - บา้นพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสมีา แห่ง 1 1,998,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นม.1016 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2 - บา้นกดุคลา้ อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา แห่ง 3 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นม.5042 แยกทาง

หลวงชนบท นม.4035 - บา้นหนองไผ่ อ.จกัราช จ.นครราชสมีา แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นม.3052 แยกทาง

หลวงหมายเลข 304 - บา้นท่ามะปรางค ์อ.วงัน า้เขยีว, ปากช่อง จ. แห่ง 2 4,160,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,626,900                 

งบลงทนุ 1,626,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,626,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,626,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสมีา) แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทนครราชสมีา แห่ง 1 1,126,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 179,645,000              

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 129,268,000              

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 129,268,000              

งบลงทนุ 129,268,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 129,268,000                 

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 129,268,000                 

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

1001 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - โรงพยาบาลบวัใหญ่ อ.บวัลาย, บวัใหญ่ แห่ง 1 6,600,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

1013 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นศิริรกัษ ์อ.ประทาย, บวัลาย จ. แห่ง 1 2,928,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

1015 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นหนองหวัฟาน อ.โนนสูง, ขาม

สะแกแสง จ.นครราชสมีา แห่ง 1 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

1017 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นเตยกระโตน อ.ประทาย จ. แห่ง 3 4,928,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

1018 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นหวัถนน อ.โนนสูง จ.นครราชสมีา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

1021 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นบะใหญ่ อ.สูงเนิน, ปกัธงชยั จ. แห่ง 2 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

1034 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นวะภูแกว้ อ.สคีิ้ว จ.นครราชสมีา แห่ง 2 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

1048 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นสคีิ้ว อ.สคีิ้ว จ.นครราชสมีา แห่ง 2 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

1056 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้นค าไฮ อ.สูงเนิน จ.นครราชสมีา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

2039 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นท่าชา้ง อ.หนองบุญมาก, เฉลมิพระ

เกยีรติ จ.นครราชสมีา แห่ง 2 3,600,000                    
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รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

3003 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้นเจริญผล อ.ด่านขนุทด, พระ

ทองค า จ.นครราชสมีา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

3012 แยกทางหลวงหมายเลข 205 - บา้นดอน อ.เทพารกัษ,์ ด่านขนุทด จ. แห่ง 3 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

3024 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นโนนม่วง อ.เฉลมิพระเกยีรติ, โชค

ชยั จ.นครราชสมีา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

3032 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้นคลองไผ่ อ.สคีิ้ว จ.นครราชสมีา แห่ง 3 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

3038 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้นดอนใหญ่ อ.ด่านขนุทด จ. แห่ง 1 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

3044 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้นกดุนางทอหูก อ.ด่านขนุทด จ. แห่ง 1 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

3051 แยกทางหลวงหมายเลข 207 - บา้นดอนอลีุม่ อ.ประทาย จ. แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

3052 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นท่ามะปรางค ์อ.วงัน า้เขยีว, ปาก

ช่อง จ.นครราชสมีา แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

3053 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นวงัม่วง อ.ประทาย จ.นครราชสมีา แห่ง 1 2,928,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

3059 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้นหว้ยบง อ.สคีิ้ว จ.นครราชสมีา แห่ง 2 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

3115 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นเฉลยีง อ.ครบุรี จ.นครราชสมีา แห่ง 2 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

3138 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นไทยสามคัคี อ.วงัน า้เขยีว จ. แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2175 - อ าเภอหว้ยแถลง อ.พมิาย, หว้ยแถลง แห่ง 4 7,856,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2160 - บา้นดอนรี อ.คง, บวัใหญ่ จ. แห่ง 1 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

4014 แยกทางหลวงหมายเลข 2217 - บา้นกดุสระแกว้ อ.ด่านขนุทด จ. แห่ง 3 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

4033 แยกทางหลวงหมายเลข 2256 - บา้นช่องส าราญ อ.ด่านขนุทด, 

เทพารกัษ ์จ.นครราชสมีา แห่ง 2 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

4035 แยกทางหลวงหมายเลข 2166 - อ าเภอจกัราช อ.จกัราช จ.นครราชสมีา แห่ง 2 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

4040 แยกทางหลวงหมายเลข 2365 - บา้นโคกใบบวั อ.ครบุรี จ.นครราชสมีา แห่ง 2 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

4043 แยกทางหลวงหมายเลข 2175 - บา้นผกักาดหญา้ อ.ชมุพวง จ. แห่ง 2 3,928,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

4047 แยกทางหลวงหมายเลข 2223 - บา้นล าทะเมนชยั อ.ชมุพวง, ล าทะ

เมนชยั จ.นครราชสมีา แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

4050 แยกทางหลวงหมายเลข 2365 - บา้นโคกนอ้ยโนนสมบูรณ์ อ.ครบุรี แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

5004 แยกทางหลวงชนบท นม.3012 - อ าเภอเทพสถติ อ.เทพารกัษ ์จ. แห่ง 1 3,600,000                    
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รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

6019 บา้นโนนสูง - โนนไทย อ.โนนสูง จ.นครราชสมีา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นม.

6031 บา้นดอนขนุสนิท - บา้นตะครอ้ อ.บวัใหญ่, คง จ.นครราชสมีา แห่ง 1 3,600,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 15,000,000                

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นม.

2045 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นดอนไพล อ.โชคชยั จ.นครราชสมีา แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นม.

4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2160 - บา้นดอนรี อ.คง จ.นครราชสมีา แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นม.

4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2150 - บา้นท านบพฒันา อ.ขามสะแกแสง จ. แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นม.

4027 แยกทางหลวงหมายเลข 2150 - บา้นโคก อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นม.

4058 แยกทางหลวงหมายเลข 2384 - บา้นคูเมอืง อ.คง จ.นครราชสมีา แห่ง 1 4,500,000                    

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 29,377,000                

ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 29,377,000                

งบลงทนุ 29,377,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,377,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 29,377,000                   

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย นม.3127 แยกทาง

หลวงหมายเลข 207 - บา้นไทรงาม อ.พมิาย จ.นครราชสมีา แห่ง 1 9,977,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย นม.4006 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2175 - อ าเภอหว้ยแถลง อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสมีา แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย นม.4057 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2285 - บา้นหนองบวัวง อ.ประทาย จ.นครราชสมีา แห่ง 1 9,700,000                    

โครงการปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง 6,000,000                 

ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง 6,000,000                 

งบลงทนุ 6,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย นม.1021 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2 - บา้นบะใหญ่ อ.สูงเนิน, ปกัธงชยั จ.นครราชสมีา แห่ง 1 6,000,000                    

กรมทา่อากาศยาน 141,000,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 141,000,000              

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและมาตรฐานทา่อากาศยาน 133,000,000              

ปรบัปรุงมาตรฐานทา่อากาศยาน 133,000,000              

งบลงทนุ 133,000,000              

ครุภณัฑ์ 133,000,000                 

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 133,000,000                 
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รายการระดบัที1่: จดัหาพรอ้มติดต ัง้ระบบจดัการรกัษาความปลอดภยัพื้นที่

การบนิ และเครือขา่ยดาวเทยีม ท่าอากาศยานนครราชสมีา ต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องตรวจอาวุธและวตัถรุะเบดิแบบ 

EDS พรอ้มสายพานล าเลยีงสมัภาระ หอ้งควบคุมและอปุกรณ์ ท่าอากาศ

ยานนครราชสมีา ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 88,000,000                   

โครงการปรบัปรุงทา่อากาศยานเร่งด่วน 8,000,000                 

ปรบัปรุงทา่อากาศยานเร่งด่วน 8,000,000                 

งบลงทนุ 8,000,000                 

ครุภณัฑ์ 8,000,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถกวาดดูด ท่าอากาศยานนครราชสมีา ต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 8,000,000                    

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 355,225,000               

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 27,789,300                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,500,000                 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการคุณภาพน า้ 1,500,000                 

ลดของเสยีในแหลง่น า้วกิฤตแิละจดัการคุณภาพน า้ในแหลง่น า้หลกั 1,500,000                 

งบลงทนุ 1,500,000                 

ครุภณัฑ์ 1,500,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สถานีตรวจคุณภาพน า้อตัโนมตัิ ส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 11  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเกบ็ตวัอยา่งน า้และวดัอตัราการไหลของน า้อตัโนมตัิ 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 11  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึค่าระดบัน า้แบบต่อเน่ือง ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 11  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 150,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 26,289,300                

ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 26,289,300                

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 26,289,300                

งบลงทนุ 26,289,300                

ครุภณัฑ์ 6,098,700                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 6,098,700                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็เกบ็สารเคม ีส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 11  ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 49,200                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็สแตนเลส  ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 11 ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็ตวัอยา่งฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 

(PM-10)  ส านกังานสิง่แวดลม้ภาคที่ 11 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสโีดยเทคนิค ADMI  ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาค

ที่ 11 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 511,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุยอ่ยตวัอยา่งดว้ยคลืน่ไมโครเวฟ (Microwave 

digestion) ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 11  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 1,337,500                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหโ์ครงสรา้งสารอนัตรายแบบภาคสนาม 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 11  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา เครื่อง 1 3,531,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความขุน่แบบตัง้โตะ๊ ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 11   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 190,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,190,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,772,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโรงจอดรถ ขนาด 8 คนั ส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 11  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา งาน 1 694,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารปฏบิตัิการคุณภาพสิง่แวดลอ้ม   

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 11 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา หลงั 1 14,077,800                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 3,186,600                    

รายการระดบัที1่: งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 11 

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา งาน 1 1,080,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งระบบประปาบาดาล ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาค

ที่ 11  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา งาน 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าติดต ัง้ระบบผลติกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2,500 วตัต ์ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 11  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา งาน 1 306,400                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,231,400                    

รายการระดบัที1่: งานโครงสรา้งและผงับริเวณ (สถาปตัยกรรม) ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 11   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั งาน 1 2,231,400                    

กรมควบคุมมลพษิ 7,300,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 7,300,000                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 7,300,000                 

พฒันาเครื่องมอืการบริหารจดัการองคก์รและการควบคุมมลพษิ 7,300,000                 

งบลงทนุ 7,300,000                 

ครุภณัฑ์ 7,300,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 7,300,000                    

รายการระดบัที1่: สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา สถานี 1 7,300,000                    

กรมทรพัยากรน า้ 146,733,100              

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 129,976,600              

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 128,950,000              

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 128,950,000              

งบลงทนุ 128,950,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 128,950,000                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 128,950,000                 

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้โสกนกตูม  บา้นออ้ยชา้ง หมู่ที่ 7  

ต าบลกดุจอก  อ าเภอบวัใหญ่  จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองระเริง  บา้นเกาะ หมู่ที่ 13  ต าบลดอน

ตะหนิน  อ าเภอบวัใหญ่  จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 9,950,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูบงึสงา่  บา้นวงัสงา่ หมู่ที่ 11  ต าบลบา้นวงั  

อ าเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูสระใหญ่  บา้นตาฮงิ หมู่ที่ 8  ต าบลหว้ยแคน

  อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 2,500,000                    
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รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูบงึหนองแวง  บา้นหนองแวง หมู่ที่ 2  ต าบล

บลัลงัก ์ อ าเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเกบ็น า้โคกค ามดื  บา้นหนองขาม หมู่ที่ 

12  ต าบลโนนจาน  อ าเภอบวัลาย  จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองฝายคุม้  บา้นพระนารายณ์ หมู่ที่ 3  

ต าบลคลองเมอืง  อ าเภอจกัราช  จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองหวัเลงิหว้ยหนิเงิ้ม  บา้นหนิเงิ้ม หมู่ที่ 5

  ต าบลดอนยาวใหญ่  อ าเภอโนนแดง  จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูสระหนองหวา้  บา้นหนองหวา้ หมู่ที่ 6  

ต าบลด่านคลา้  อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้สนบัสนุนนาแปลงใหญ่  บา้นขยุ หมู่

ที่ 6  ต าบลขยุ  อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้แกม้ลงิบา้นกระเพรา  บา้นกระเพรา

 หมู่ที่ 10  ต าบลเมอืงปราสาท  อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเกบ็น า้โคกโป่ง  บา้นดอนตะหนิน หมู่ที่ 2

  ต าบลโคกกระเบื้อง  อ าเภอบา้นเหลือ่ม  จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองปรือ  บา้นขี้เหลก็ หมู่ที่ 3  ต าบลทุ่ง

สวา่ง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 15,000,000                   

โครงการพฒันากลไกองคก์รบริหารจดัการน า้ทกุระดบั 1,026,600                 

พฒันาและส่งเสริมการมส่ีวนร่วมขององคก์รทกุระดบัในการบริหารจดัการทรพัยากร

น า้ทกุลุ่มน า้ 1,026,600                 

งบรายจ่ายอื่น 1,026,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบริหารจดัการองคก์รลุม่น า้มูล 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 5  ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา

 จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 1,026,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 16,756,500                

การเพิม่ศกัยภาพกลไกในการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,940,000                 

พฒันาเครื่องมอืและกลไกบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,940,000                 

งบลงทนุ 1,940,000                 

ครุภณัฑ์ 1,940,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืชดุเจาะส ารวจดนิแบบหมนุเจาะ พรอ้มอปุกรณ์

ทดสอบ  ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 5  ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 1,500,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 440,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดักระแสน า้แบบลูกถว้ย ส านกังานทรพัยากรน า้

ภาค 5  ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 440,000                      

การปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพ และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 14,816,500                

ปรบัปรุงซอ่มแซม และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 14,816,500                

งบลงทนุ 14,816,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,816,500                   

ค่าส ารวจออกแบบ 8,667,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบ ที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

 ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 5  ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 99 8,667,300                    

ค่าควบคุมงาน 4,449,200                    
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รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงาน ที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 5  ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา

 จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 50 4,449,200                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาระบบส่งน า้พรอ้มฝายน า้ลน้ล  าเชยีงสา (ช่วง 1) 

 ต าบลสะแกราช  อ าเภอปกัธงชยั  จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 1,700,000                    

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 34,646,200                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 32,790,200                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 13,524,000                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 5,660,000                 

งบลงทนุ 5,660,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,660,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 5,660,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนบา้นหนองหวัแรด หมู่ที่

 2 ต าบลแหลมทอง อ าเภอหนองบุญมาก จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนบา้นสระตะเคียน หมู่ที่ 

8 ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนบา้นวงัไทร หมู่ที่ 2  

ต าบลวงัไทร อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนไตรรตันว์ทิยาคาร หมู่ที่

 4 ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 7,864,000                 

งบลงทนุ 7,864,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,864,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,864,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนโนนขยุสามคัคี หมู่ที่ 1 

ต าบลหนองหลกั อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหว้ยบง หมู่ที่ 1 

ต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนวดับา้นอุ่มจานโนนงิ้ว 

หมู่ที่ 4 ต าบลวงัไมแ้ดง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นบุ่งเตย หมู่ที่ 1 

ต าบลหมูส ีอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนวดัจนัทราราม หมู่ที่ 1 

ต าบลช่องแมว อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นทุ่งสะแบง หมู่ที่ 4  

ต าบลมะเกลอืใหม่ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 983,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนสามคัคีประชาสรรค ์หมู่

ที่ 3 ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหนองไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 

9 ต าบลเสงิสาง อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 15,666,200                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 4,339,400                 

งบลงทนุ 4,339,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,339,400                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,339,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองสนวน  หมู่ที่ 5 

ต าบลกดุโบสถ ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองสนวนพฒันา  หมู่

ที่ 17 ต าบลกดุโบสถ ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นสมบตัิเจริญ  หมู่ที่ 6 

ต าบลกดุโบสถ ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นอุ่มจาน  หมู่ที่ 4 ต าบล

วงัไมแ้ดง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองม่วงช่างพมิพ ์ หมู่

ที่ 8 ต าบลโคกกระเบื้อง อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองปรือโป่ง  หมู่ที่ 7 

ต าบลโคกกระเบื้อง อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโนนส าราญ  หมู่ที่ 1 

ต าบลโนนส าราญ อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองปรือ  หมู่ที่ 5 

ต าบลบงึส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นเมอืงทอง  หมู่ที่ 6 ต าบล

เมอืงเกษตร อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโนนมะเกลอื  หมู่ที่ 2 

ต าบลหนองหวัฟาน อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองหวัฟาน  หมู่ที่ 5 

ต าบลหนองหวัฟาน อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโคกสะแกราช  หมู่ที่ 3 

ต าบลสะแกราช อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 333,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาราก  หมู่ที่ 2 ต าบล

อรพมิพ ์อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 11,326,800                

งบลงทนุ 11,326,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,326,800                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 11,326,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองพฤกษ ์ หมู่ที่ 9 ต าบลจกัราช

 อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองรงักา  หมู่ที่ 10 ต าบลกดุ

โบสถ ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นอ่างแกว้  หมู่ที่ 11 ต าบลมะเกลอื

ใหม่ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นนากลางพฒันา  หมู่ที่ 9 ต าบลนา

กลาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นโนนงิ้ว  หมู่ที่ 5 ต าบลวงัไมแ้ดง 

อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองโสมง  หมู่ที่ 6 ต าบลหนอง

บวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 3,600,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 3,600,000                 

งบลงทนุ 3,600,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,600,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองบวัศาลา หมู่ที่ 4 ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองไทร (วดั) หมู่ที่ 2 ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองสมอ หมู่ที่ 13 ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเมอืงทอง (คุม้โนนวดั) หมู่ที่ 6 ต าบลเมอืงเกษตร อ าเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองโบสถ ์(ศาลตาปู่) หมู่ที่ 7 ต าบลเมอืงเกษตร อ าเภอขามสะแกแสง แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นพวงพยอม หมู่ที่ 7 ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองเสากี่ หมู่ที่ 5 ต าบลเมอืงคง อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 240,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นตลกุสาหร่าย หมู่ที่ 5 ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโคกเพด็ หมู่ที่ 11 ต าบลคูขาด อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นตลกุม่วง หมู่ที่ 9 ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโนนพลวง หมู่ที่ 2 ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหว้ยม่วง หมู่ที่ 6 ต าบลโนนจาน อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นศาลาดนิ หมู่ที่ 7 ต าบลโนนจาน อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นภูไทพฒันา หมู่ที่ 14 ต าบลวงัไทร อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นคลองหนิลบั หมู่ที่ 18 ต าบลวงัไทร อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 240,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,856,000                 

ทรพัยากรน า้บาดาลในพื้นทีเ่ป้าหมายไดร้บัการบริหารจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 1,856,000                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้บาดาล 1,856,000                 

งบลงทนุ 1,856,000                 

ครุภณัฑ์ 1,856,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,489,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการณ์   ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 

2,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์เครื่องยนต์

ดเีซล แบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั คนั 1 1,489,000                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 367,000                      

รายการระดบัที1่: คอ้นธรณีวทิยา ต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา อนั 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัคุณสมบตัิทางกายภาพและเคมขีองน า้บาดาล 

(pH Meter,Conductivity Meter,Disolve Oxygen 

Meter,Temperature Meter) ต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระดบัน า้แบบสายไฟ ต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 90,000                        

รายการระดบัที1่: เขม็ทศิทางธรณีวทิยา ต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา อนั 3 12,000                        

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 62,591,200                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 22,996,100                

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 21,122,100                

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 6,042,000                 

งบลงทนุ 6,042,000                 

ครุภณัฑ์ 3,711,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกชนิดเททา้ย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศกเ์มตร 

จงัหวดันครราชสมีา คนั 2 3,700,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,331,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,331,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 450 2,331,000                    

ป้องกนัรกัษาป่าแบบบูรณาการ 8,741,800                 

งบลงทนุ 8,741,800                 

ครุภณัฑ์ 2,838,400                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 2,838,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑป์ระจ าเขตหา้มลา่สตัวป่์า จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 2,838,400                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,903,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,903,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ เขต

หา้มลา่สตัวป่์า จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 5,903,400                    

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 568,300                   

งบลงทนุ 568,300                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 568,300                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 568,300                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดันครราชสมีา กโิลเมตร 95 488,300                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดั แห่ง 1 80,000                        

ป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 5,770,000                 

งบลงทนุ 5,770,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,770,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,770,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโรงเกบ็ไมข้องกลางพรอ้มอปุกรณ์ประกอบ 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 5,770,000                    

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 374,000                   

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 374,000                   

งบลงทนุ 374,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 374,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 374,000                      

รายการระดบัที1่: รงัวดัปรบัปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดันครราชสมีา กโิลเมตร 34 374,000                      

โครงการจดัการพื้นทีคุ่ม้ครองทีเ่ป็นมรดกโลก มรดกแหง่อาเซยีนและพื้นทีคุ่ม้ครองขา้ม

พรมแดนระหวา่งประเทศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที ่2 1,500,000                 

จดัการพื้นทีคุ่ม้ครองเชื่อมต่อระหวา่งประเทศ พื้นทีม่รดกโลกและมรดกแหง่อาเซยีน 1,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการติดตามตรวจสอบเสน้ทาง และประเมนิพื้นที่

เสีย่งต่อการตดัไมพ้ะยูง ในพื้นที่มรดกโลกกลุม่ป่าดงพญาเยน็ - เขาใหญ่ แห่ง 0 750,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการส ารวจและประเมนิศกัยภาพแหลง่ท่องเที่ยว

ในพื้นที่มรดกโลก กลุม่ป่าดงพญาเยน็ - เขาใหญ่ แห่ง 0 750,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 9,360,000                 

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 9,360,000                 

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 9,360,000                 

งบลงทนุ 9,360,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,360,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,360,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 2400 9,360,000                    
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แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 13,689,500                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 13,689,500                

การป้องกนัแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าออกนอกพื้นที ่เขตหา้มลา่สตัวป่์าเขาแผงมา้ 

จงัหวดันครราชสมีา (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 2,930,000                 

งบด าเนินงาน 90,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 90,000                        

งบลงทนุ 2,740,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,740,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,740,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงกลา้ไผ่หนาม (ปลูก) จงัหวดันครราชสมีา กโิลเมตร 5 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแหลง่น า้ขนาดเลก็ จงัหวดันครราชสมีา แหลง่ 30 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงแหลง่อาหารสตัว ์(โป่งเทยีม) จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 30 240,000                      

งบอดุหนุน 100,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนชดุปฏบิตัิการเฝ้าระวงัชา้งป่าออกนอกพื้นที่ ชดุ 5 100,000                      

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั (ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ) 385,100                   

งบอดุหนุน 200,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยสรา้งแนวกนัไฟชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 4 200,000                      

งบรายจ่ายอื่น 185,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความร่วมมอืการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดันครราชสมีา 0 185,100                      

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 10,374,400                

งบด าเนินงาน 174,600                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 174,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3 174,600                      

งบลงทนุ 10,199,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,199,800                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,199,800                   

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดันครราชสมีา กโิลเมตร 170 873,800                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 550 1,925,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกหญา้แฝกเพือ่อนุรกัษด์นิและน า้ จงัหวดันครราชสมีา กลา้ 480000 792,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดั ไร่ 800 3,120,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดันครราชสมีา กลา้ 300000 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดันครราชสมีา กลา้ 450000 1,305,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา กลา้ 90000 684,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 16,545,600                

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 16,545,600                

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 10,270,800                

งบลงทนุ 10,270,800                

ครุภณัฑ์ 3,650,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 3,650,000                    
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รายการระดบัที1่: รถสเปรย์าง 6 ลอ้ จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 3,650,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,620,800                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 377,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมระบบสาธารณูปโภค (ประปา) 

ส านกังานเขตหา้มลา่สตัวป่์าเขาแผงมา้ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 92,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัเจา้หนา้ที่ ส านกังานเขตหา้ม

ลา่สตัวป่์าเขาแผงมา้ 4 หอ้ง จ านวน 1 หลงั จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 284,900                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,243,300                    

รายการระดบัที1่: ระบบพลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย ์จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 2 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดันครราชสมีา กโิลเมตร 631 3,243,300                    

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 4,700,500                 

งบลงทนุ 4,700,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,700,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,700,500                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 100 70,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 400 380,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 1800 1,836,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 4400 2,156,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมพ้ะยูง เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 400 188,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมก้ฤษณา เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 150 70,500                        

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,574,300                 

งบลงทนุ 1,574,300                 

ครุภณัฑ์ 1,574,300                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,574,300                    

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป จงัหวดั เครื่อง 9 27,900                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 46,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 10 79,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ป้องกนัเครือขา่ย (Firewall) แบบที่ 1 จงัหวดั เครื่อง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 3 18,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน จงัหวดั

นครราชสมีา เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีจงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 5 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 20 154,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 20 50,000                        
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02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 28 106,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 10 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 18 77,400                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 4 72,000                        

กรมป่าไม ้ 76,165,200                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,470,300                 

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 1,470,300                 

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 1,470,300                 

งบลงทนุ 1,470,300                 

ครุภณัฑ์ 23,900                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 23,900                        

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมอณุหภูมสิ าหรบัเกบ็เมลด็พนัธุไ์ม ้จงัหวดั ตู ้ 1 23,900                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,446,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,446,400                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา กลา้ 5000 38,000                        

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ของป่า จงัหวดันครราชสมีา กลา้ 5000 38,000                        

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดันครราชสมีา กโิลเมตร 24 123,400                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแหลง่ผลติเมลด็พนัธุไ์มป่้าอายเุกนิ 10 ปี จงัหวดั ไร่ 1827 1,077,900                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 85 41,600                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 125 127,500                      

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 22,108,600                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 154,200                   

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 154,200                   

งบลงทนุ 154,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 154,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 154,200                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดันครราชสมีา กโิลเมตร 30 154,200                      

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 21,954,400                

อนุรกัษแ์ละส่งเสริมสมนุไพรจากป่า 175,000                   

งบลงทนุ 175,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 175,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 175,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกพชืสมนุไพร จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 50 175,000                      

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 4,047,200                 

งบลงทนุ 4,047,200                 

ครุภณัฑ์ 1,257,700                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 829,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 829,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 108,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 40

 วตัต ์จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 24,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 320,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั

นครราชสมีา เครื่อง 2 50,000                        

รายการระดบัที1่: อากาศยานไรค้นขบัหลายใบพดั (Multi Rotors)  จงัหวดั

นครราชสมีา ชดุ 1 270,700                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,789,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 708,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการของหน่วยป้องกนัรกัษาป่า 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 708,400                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,310,100                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งส านกังานหน่วยป้องกนัรกัษาป่า จงัหวดั แห่ง 1 1,310,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 771,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดันครราชสมีา กโิลเมตร 150 771,000                      

เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 7,902,000                 

งบลงทนุ 7,902,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,902,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,336,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็ไมม้ค่ีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 6,336,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,566,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดันครราชสมีา กลา้ 540000 1,566,000                    

อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมส่ีวนร่วม 100,000                   

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดันครราชสมีา หมู่บา้น 2 100,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 9,608,000                 

งบลงทนุ 2,638,000                 

ครุภณัฑ์ 50,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั

นครราชสมีา เครื่อง 2 50,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,588,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,588,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดันครราชสมีา กลา้ 220000 638,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 500 1,950,000                    

งบอดุหนุน 3,450,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,450,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 1 จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 800 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 2 จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 2000 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน 

จงัหวดันครราชสมีา หมู่บา้น 3 210,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 3 จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 1000 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมโ้ตเร็วแก่เกษตรกร ปี

ที่ 2 จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 300 240,000                      

งบรายจ่ายอื่น 3,520,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดันครราชสมีา หมู่บา้น 131 2,620,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 75 900,000                      

ปรบัปรุง เครื่องมอื และกลไก ในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 122,200                   

งบลงทนุ 122,200                   

ครุภณัฑ์ 122,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 122,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 4 15,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 5,000                         

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 5,850,000                 

โครงการปลูกป่าเพือ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 5,850,000                 

โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ 5,850,000                 

งบลงทนุ 5,850,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,850,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,850,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 1500 5,850,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 30,186,500                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 30,186,500                

อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรป่าไมภ้าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2,388,400                 

งบด าเนินงาน 1,738,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,738,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 932,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 353,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 140,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 98,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 8,200                         

งบอดุหนุน 650,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 650,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั หมู่บา้น 13 650,000                      
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02300000 จงัหวดันครราชสมีา

ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 25,155,700                

งบด าเนินงาน 792,700                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 792,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 642,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 70,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 80,200                        

งบลงทนุ 24,013,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,013,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,057,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฐานปฏบิตัิการฟ้ืนฟูป่าตน้น า้และสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 259,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศูนยจ์ดัการขอ้มูลและสารสนเทศดา้นการฟ้ืนฟูป่า

ตน้น า้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และอาคารประกอบพรอ้มครุภณัฑ ์จงัหวดั แห่ง 1 12,798,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,956,000                   

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดันครราชสมีา กลา้ 220000 638,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดันครราชสมีา กโิลเมตร 200 1,028,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 2000 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: ฝายตน้น า้แบบผสมผสาน จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 100 500,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดันครราชสมีา กลา้ 600000 990,000                      

งบอดุหนุน 350,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมโ้ตเร็วแก่เกษตรกร ปี

ที่ 1 จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 200 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดันครราชสมีา หมู่บา้น 1 50,000                        

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2,642,400                 

งบด าเนินงาน 592,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 592,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 65,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 19,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,600                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 500,000                      

งบลงทนุ 400,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 400,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าเสน้ทางศึกษาธรรมชาติ จงัหวดันครราชสมีา กโิลเมตร 1 400,000                      

งบอดุหนุน 1,650,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน 

จงัหวดันครราชสมีา หมู่บา้น 20 1,400,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 250,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 5 250,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 16,549,800                

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 16,549,800                

บริหารจดัการงานป่าไม ้ 1,658,000                 
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งบลงทนุ 1,658,000                 

ครุภณัฑ์ 1,658,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,658,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) จงัหวดันครราชสมีา คนั 2 1,658,000                    

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 14,891,800                

งบลงทนุ 14,891,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,891,800                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 14,891,800                   

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดันครราชสมีา กลา้ 1344000 3,897,600                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา กลา้ 204000 1,550,400                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมด้ว้ยถาดระบบรากลอย จงัหวดันครราชสมีา กลา้ 300000 600,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดันครราชสมีา กโิลเมตร 234 1,202,800                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 4682 2,294,200                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 5242 5,346,800                    

กระทรวงพลงังาน 10,525,800                

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 10,500,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 10,500,000                

บริหารจดัการแผนพลงังาน 10,500,000                

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 10,500,000                

งบลงทนุ 10,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,500,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ส านกังานพลงังานจงัหวดันครราชสมีา ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 10,500,000                   

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 25,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 25,800                     

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 25,800                     

ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 25,800                     

งบลงทนุ 25,800                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,800                        

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 25,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาหมอ้แปลงโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเลก็ 

โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ล  าพระเพลงิ  ต าบลตะขบ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั โครงการ 1 25,800                        

กระทรวงพาณิชย์ 787,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 787,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 787,000                   

การขบัเคลือ่นงานพาณิชยภู์มภิาค 787,000                   

ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชยใ์นส่วนภูมภิาค 787,000                   

งบลงทนุ 787,000                   

ครุภณัฑ์ 787,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 787,000                      
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดันครราชสมีา  

ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 787,000                      

กระทรวงมหาดไทย 1,501,627,300            

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 6,261,800                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 463,400                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 463,400                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 463,400                   

งบรายจ่ายอื่น 463,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 463,400                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 4,958,400                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 4,958,400                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 458,400                   

งบลงทนุ 458,400                   

ครุภณัฑ์ 302,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 302,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของศูนยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารเขต 4 จงัหวดันครราชสมีา ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 302,400                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 156,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 156,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดั

นครราชสมีา ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 156,000                      

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 4,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 4,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      
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แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 36,213,900                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 36,213,900                

โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ 1,288,000                 

สนบัสนุนการขบัเคลือ่นศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ศูนย์

ด ารงธรรมอ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 1,288,000                    

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 34,925,900                

การบริหารงานอ าเภอ 34,925,900                

งบลงทนุ 34,925,900                

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ที่ท  า

การปกครองจงัหวดันครราชสมีา คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,637,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,794,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการระดบั 9 อ าเภอขามสะแกแสง

 จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 2,794,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,756,800                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดั แห่ง 1 365,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดั แห่ง 1 235,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ที่วา่การอ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดั แห่ง 1 175,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดั แห่ง 1 158,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัหวัหนา้กลุม่ปกครอง อ าเภอขามทะเลสอ 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 497,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดั

นครราชสมีา แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 214,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 752,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานอนุสาวรีย ์รชักาลที่ 5 อ าเภอครบุรี จงัหวดั แห่ง 1 612,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนหนา้ที่วา่การอ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 172,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั

นครราชสมีา แห่ง 1 830,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 464,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอชมุพวง จงัหวดั แห่ง 1 115,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลาน คสล.หลงัที่วา่การอ าเภอชมุพวง จงัหวดั แห่ง 1 1,030,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรที่วา่การอ าเภอชมุพวง จงัหวดั แห่ง 1 161,500                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดั แห่ง 1 451,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดั แห่ง 1 361,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรที่วา่าการอ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอโนนแดง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันท์ี่วา่การอ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 916,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดั แห่ง 1 465,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั แห่ง 1 1,047,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอปากช่อง จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 1,985,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัปลดัอ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 488,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้บา้นพกันายอ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้หนา้ที่วา่การอ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกัทะเบยีน อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 233,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณสระน า้ที่วา่การอ าเภอสดีา จงัหวดั

นครราชสมีา แห่ง 1 491,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอเสงิสาง จงัหวดั แห่ง 1 157,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 362,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดั แห่ง 1 242,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดั แห่ง 1 484,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,086,300                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. หอประชมุอ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดั

นครราชสมีา แห่ง 1 742,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 0 499,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ขา้งศาลาประชาคมอ าเภอครบุรี 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 108,900                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกัขา้ราชการอ าเภอครบุรี จงัหวดั แห่ง 1 323,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้หนา้ที่วา่การอ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 410,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั

นครราชสมีา แห่ง 1 258,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้ที่วา่การอ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 183,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ที่วา่การอ าเภอชมุพวง จงัหวดั แห่ง 1 189,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 107,700                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานหนา้กองรอ้ย อส.อ าเภอบวัลาย จงัหวดั แห่ง 1 71,700                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอบวัลาย จงัหวดั แห่ง 1 147,600                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้หลงัที่วา่การอ าเภอบวัลาย จงัหวดั แห่ง 1 162,300                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานหนา้หอประชมุอ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 494,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนและลาน บริเวณหลงัที่วา่การอ าเภอบา้น

เหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 2 493,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานบริเวณที่วา่การอ าเภอพมิาย จงัหวดั แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ขา้งหอประชมุอ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอพมิาย จงัหวดั แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศาลาที่พกัหนา้ที่วา่การอ าเภอพมิาย จงัหวดั แห่ง 1 69,000                        



76 / 363

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ที่วา่การอ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 249,200                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ที่วา่การอ าเภอหนองบุญมาก จงัหวดั

นครราชสมีา แห่ง 1 2,949,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งประตูพรอ้มรัว้ที่วา่การอ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดั แห่ง 1 147,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดั แห่ง 1 266,000                      

กรมการพฒันาชมุชน 504,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 504,000                   

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 504,000                   

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 504,000                   

งบลงทนุ 504,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 504,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 504,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารอเนกประสงค ์ศูนยศึ์กษาและพฒันา

ชมุชนนครราชสมีา ต าบลแหลมทอง อ าเภอหนองบุญมาก จงัหวดั หลงั 1 504,000                      

กรมทีด่นิ 6,693,300                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 3,600,000                 

โครงการจดัท าแผนทีเ่พือ่รองรบัการบริหารจดัการขอ้มลูทีด่นิบนแผนทีม่าตราส่วน 

1:4,000 3,600,000                 

ยกระดบัการรงัวดัโดยวธิแีผนทีช่ ัน้หน่ึงดว้ยระบบดาวเทยีม 3,600,000                 

งบลงทนุ 3,600,000                 

ครุภณัฑ์ 3,600,000                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: สถานีรบัสญัญาณดาวเทยีมถาวร ต าบลแชะ อ าเภอครบุรี 

จงัหวดันครราชสมีา สถานี 1 3,600,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 2,654,300                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 2,654,300                 

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 2,472,500                 

งบลงทนุ 2,472,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,472,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,472,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลท่าอ่าง 

อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 739,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลแชะ 

อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 212,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลขาม

ทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 358,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลขนงพระ

 อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 364,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลสูงเนิน 

อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 200,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร ต าบล

โนนสูง อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 597,800                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 181,800                   

งบลงทนุ 181,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 181,800                      
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 181,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบล

ประทาย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 90,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบล

ด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 90,900                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 439,000                   

งานดา้นทะเบยีนและรงัวดัทีด่นิทีบ่ริการใหแ้ก่ประชาชน 439,000                   

เพิม่ประสทิธภิาพระบบการดูแลหลกัฐานทางทะเบยีนทีด่นิ 439,000                   

งบลงทนุ 439,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 439,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 439,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบล

ด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 439,000                      

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 14,581,500                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 4,813,500                 

มาตรการการป้องกนั และเตอืนภยัจากสาธารณภยั 4,813,500                 

เตรียมความพรอ้มในการป้องกนัสาธารณภยัทีใ่ชโ้ครงสรา้งและไมใ่ชโ้ครงสรา้ง 4,813,500                 

งบลงทนุ 4,813,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,813,500                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,813,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารปฏบิตัิการและสาธารณูปโภค 

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 4,813,500                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 9,768,000                 

โครงการบริหารจดัการน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 4,361,000                 

การบริหารจดัการทรพัยากรน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 4,361,000                 

งบลงทนุ 4,361,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,361,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 4,361,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลอง หมู่ที่ 8 ต าบลบงึปรือ อ าเภอเทพารกัษ ์

จงัหวดันครราชสมีา (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 70,122 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 2,590,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยลกึ หมู่ที่ 7,10 ต าบลหนองขาม อ าเภอจกั

ราช จงัหวดันครราชสมีา (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 47,880 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 1,771,000                    

โครงการฟ้ืนฟูบูรณะแหลง่น า้เดมิเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยัและภยัแลง้ 5,407,000                 

ฟ้ืนฟูบูรณะแหลง่น า้เดมิเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยัและภยัแลง้ 5,407,000                 

งบลงทนุ 5,407,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,407,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 5,407,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุขยายสระแดงโคกหนองรงั หมู่ที่ 2 ต าบลขามสมบูรณ์ 

อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 51,250 ลูกบาศก์ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุแกม้ลงิล  าจกัราช (1) หมู่ที่ 2 ต าบลศรีละกอ อ าเภอจกั

ราช จงัหวดันครราชสมีา (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 38,150 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 1,507,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระประปาบา้นใหม่หนองสาร หมู่ที่ 13 ต าบลสระ

จรเข ้อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 

48,700 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 1,900,000                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 145,080,700              
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แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 18,000,000                

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาติ 18,000,000                

ยกระดบัการทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาติ 18,000,000                

งบลงทนุ 18,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงนครราชสมีา(บงึหวั

ทะเล) จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 18,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 14,696,400                

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 2,400,000                 

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 2,400,000                 

งบลงทนุ 2,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,400,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ

รายละเอยีดโครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงนครราชสมีา แห่ง 1 2,400,000                    

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 12,296,400                

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 12,296,400                

งบรายจ่ายอื่น 12,296,400                

รายการระดบัที1่: จดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 12,296,400                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 112,384,300              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 112,384,300              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 112,384,300              

งบลงทนุ 112,384,300              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 112,384,300                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 112,384,300                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมล  าน า้จกัราช หมู่ที่ 4 บา้นขาม ต าบล

ในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ความยาว 1,992 เมตร แห่ง 1 50,007,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมล  าน า้จกัราช พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์

หมู่ที่ 1 บา้นในเมอืง ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ความ แห่ง 1 16,160,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมล  าน า้มาศ หมู่ที่ 12 ต าบลประสุข 

อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ความยาว 1,033 เมตร แห่ง 1 26,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมล  าน า้จกัราช บริเวณบา้นประตูชยั หมู่

ที่ 14 ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ความยาว 370 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้มูล บา้นด่านเกวยีน หมู่ที่ 1 

ต าบลด่านเกวยีน อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา ความยาว 800 เมตร แห่ง 1 11,200,000                   

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 1,292,292,100            

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 2,825,600                 

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 2,825,600                 

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 2,825,600                 

งบลงทนุ 2,825,600                 

ครุภณัฑ์ 2,825,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 707,200                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 32 707,200                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดันครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ตู ้ 32 137,600                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดันครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ตู ้ 32 176,000                      

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

นครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 64 108,800                      

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 32 92,800                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดันครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 64 192,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,118,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 32 2,118,400                    

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดันครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 32 704,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

นครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 32 512,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครราชสมีา 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 32 288,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครราชสมีา ต าบลในเมอืง ชดุ 64 243,200                      

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 64 371,200                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,285,530,500            

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 4,730,000                 

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 4,730,000                 

งบอดุหนุน 4,730,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,730,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 4,730,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์บา้นลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 

ต าบลดอนมนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนมนั อ าเภอประทาย จงัหวดั แห่ง 1 1,290,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 20 เมตร 

ยาว 40 เมตร บา้นแก หมู่ที่ 3 ต าบลวงัหนิ เทศบาลต าบลวงัหนิ อ าเภอ

โนนแดง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 2,058,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 20 เมตร 

ยาว 40 เมตร บา้นดอนทะยูง หมู่ที่ 10 ต าบลสารภ ีองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลสารภ ีอ าเภอหนองบุญมาก จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 1,382,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 96,997,000                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 25,671,000                
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งบอดุหนุน 25,671,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,671,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 25,671,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้บา้นหนองนกกวกั หมู่ที่ 7 ต าบลจกั

ราช กวา้ง 19 เมตร สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัขา้งสูง 3.50 เมตร ตามแบบ

 มข 2527 องคก์ารบริหารส่วนต าบลจกัราช อ าเภอจกัราช จงัหวดั แห่ง 1 998,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกสระหนองโพธิ์ หมู่ที่ 14 บา้นหวัอ่างพระราชด าริ

 ต าบลสสุีก มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 20,166.94 ลูกบาศกเ์มตร และ

ขดุสะดอืสระ (บ่อเติมน า้ใตด้นิ) กวา้ง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ลกึ 8 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสสุีก อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 732,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองหว้ยยางเชือ่มคลองลกุฟ้า หมู่ที่ 14, หมู่ที่

 15, หมู่ที่ 11 ต าบลโชคชยั จ านวน 2 ช่วง มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 

32,426 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั แห่ง 1 1,676,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ มข 2527 พรอ้มขดุลอกคลองน า้ขาว

 หมู่ที่ 4 บา้นโคกรกัษ ์ต าบลด่านขดุทด สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัขา้งสูง 

3.50 เมตร กวา้ง 18 เมตร พรอ้มขดุลอกคลอง มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ย

กวา่ 6,750 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านขนุทด อ าเภอ แห่ง 1 1,095,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกสระหนองประดู่ หมู่ที่ 16 บา้นจ ัน่สนัติสุข 

ต าบลด่านขนุทด มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 37,158 ลูกบาศกเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดั แห่ง 1 1,887,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุสระน า้สาธารณะประโยชน ์บา้นหนองสาร หมู่ที่ 9 

ต าบลสระจรเข ้มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 18,175.50 ลูกบาศเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระจรเข ้อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 1,026,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่แบบเขม็หลกัและเชือ่มสมอ 

บริเวณอ่างดอนยาวนอ้ย หมู่ที่ 6 - บา้นหนองงูเหลอืม หมู่ที่ 5 ต าบลวงั

หนิ ยาว 1,500 เมตร เทศบาลต าบลวงัหนิ อ าเภอโนนแดง จงัหวดั แห่ง 1 8,135,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ล  าหว้ยยาง หมู่ที่

 5,7 ต าบลบวัลาย ตามแบบ มข. 2527  สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัขา้งละ 

3.50 เมตร กวา้ง 20 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัลาย อ าเภอบวั แห่ง 1 1,112,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งแหลง่กกัเกบ็น า้เพือ่แกไ้ขปญัหาดา้นแหลง่น า้

ภายในต าบลทุ่งสวา่ง (ธนาคารน า้) บ่อระบบเปิด กวา้ง 40 เมตร ยาว 60 

เมตร ลกึเฉลีย่ 7 เมตร จ านวน 12 บ่อ และบ่อระบบปิด กวา้ง 1.50 

เมตร ยาว 1.50 เมตร ลกึ 1.50 เมตร จ านวน 100 บ่อ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 9,010,000                    

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 71,326,000                

งบอดุหนุน 71,326,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 71,326,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 71,326,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

พรอ้มวางท่อความยาว 2,040 เมตร หมู่ที่ 8 บา้นหนองหนาด ต าบลคูขาด

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคูขาด อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 3,958,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

พรอ้มวางท่อความยาว2,500 เมตร หมู่ที่ 15 บา้นดอนเต็ง ต าบลคูขาด 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคูขาด อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 4,140,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นหนองเสอืบอง ต าบลอรพมิพ ์เทศบาลต าบลอรพมิพ ์

อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 3,720,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

พรอ้มวางท่อความยาว 3,572 เมตร หมู่ที่ 14 บา้นโนนพะไล ต าบลจกัราช

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลจกัราช อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 2,586,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 8 บา้นนาตาวงษ ์ต าบลหนองงูเหลอืม องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองงูเหลอืม อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 4,189,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บา้นโนนดู่ ต าบลตลาดไทร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ตลาดไทร อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 705,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นหนองบวั ต าบลตลาดไทร องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาด

ไทร อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 3,262,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 3 บา้นแก ต าบลวงัหนิ เทศบาลต าบลวงัหนิ อ าเภอโนนแดง จงัหวดั แห่ง 1 2,311,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 9 บา้นหนิต ัง้ ต าบลวงัหนิ เทศบาลต าบลวงัหนิ อ าเภอโนนแดง แห่ง 1 2,167,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 พรอ้มวางท่อความยาว 27,508 เมตร หมู่ที่ 2 บา้นส าโรง ต าบลส าโรง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 5,880,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

พรอ้มวางท่อความยาว 2,400 เมตร หมู่ที่ 3 บา้นปลกัแรต ต าบลดอนมนั

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนมนั อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 3,785,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

พรอ้มวางท่อความยาว 2,200 เมตร หมู่ที่ 7 บา้นโนนสมบูรณ์ ต าบล

ดอนมนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนมนั อ าเภอประทาย จงัหวดั แห่ง 1 2,826,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 4 บา้นหนองบอน ต าบลนางร า องคก์ารบริหารส่วนต าบลนางร า 

อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 2,341,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

พรอ้มวางท่อความยาว 3,000 เมตร หมู่ที่ 4 บา้นอุ่มจาน ต าบลวงัไมแ้ดง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัไมแ้ดง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 3,750,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

พรอ้มวางท่อความยาว 3,685 เมตร หมู่ที่ 6 บา้นหนองโสมง ต าบลอดุม

ทรพัย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลอดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดั แห่ง 1 4,767,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 7 บา้นโนนค่าง ต าบลอดุมทรพัย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลอดุม

ทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 3,716,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บา้นวงักระสวย ต าบลกฤษณา ตามแบบมาตรฐาน

กรมทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกฤษณา อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั แห่ง 1 777,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 พรอ้มวางท่อความยาว 12,348 เมตร หมู่ที่ 7 บา้นซบัใต ้ต าบลกฤษณา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกฤษณา อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 5,605,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 7 บา้นนาหนอง ต าบลบา้นหนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหนั 

อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 3,368,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บา้นงิ้วเก่า ต าบลโนนประดู่  องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโนนประดู่ อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 895,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บา้นโคกมะกอก ต าบลบุ่งขี้เหลก็ 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่งขี้เหลก็ 

อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 3,120,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นสารภ ีต าบลสารภ ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลสารภ ีอ าเภอ

หนองบุญมาก จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 3,458,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 8,196,900                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 8,196,900                 

งบอดุหนุน 8,196,900                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 8,196,900                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 8,196,900                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เฉลมิพระ

เกยีรติสมเด็จพระเทพฯ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแกง้สนามนาง อ าเภอ

แกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองจาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนส าราญ อ าเภอแกง้สนามนาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองเต่า-หนองโพธิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึพะไล อ าเภอแกง้สนาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบงึส าโรง เทศบาลต าบลบงึส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลขามทะเลสอ เทศบาลต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลพนัดุง เทศบาลต าบลพนัดุง อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองสรวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบงึออ้ (บา้นโนนตาล) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึออ้ 

อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโป่งแดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองหวัฟาน เทศบาลต าบลหนองหวัฟาน อ าเภอขามสะแกแสง ชดุ 2 30,700                        
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02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลขามสะแกแสง เทศบาลต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลพะงาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลพะงาด อ าเภอขาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเมอืงเกษตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเกษตร 

อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลโนนเมอืง เทศบาลต าบลโนนเมอืง อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลชวีกึ องคก์ารบริหารส่วนต าบลชวีกึ อ าเภอขามสะแกแสง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเมอืงนาท องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงนาท อ าเภอ

ขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบุ

สนวนใน องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาจ ัน่ อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ปรางค ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นปรางค ์อ าเภอคง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลดอนใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนใหญ่ อ าเภอคง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเมอืงคง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงคง อ าเภอคง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เมอืงคง 

เทศบาลต าบลเมอืงคง อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนน

ตาแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคูขาด อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดอน

เมอืง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทพาลยั อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองบวักระจาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเทพาลยั เทศบาลต าบลเทพาลยั อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        
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02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองหญา้ขาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอคง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลล าเพยีก องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าเพยีก อ าเภอครบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

เฉลยีง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเฉลยีง อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลครบุรีใต ้เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลแชะ เทศบาลต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลครบุรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลครบุรี อ าเภอครบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชน

จระเขห้นิ เทศบาลต าบลจระเขห้นิ อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลไทรโยง-ไชยวาล เทศบาลต าบลไทรโยง-ไชยวาล อ าเภอครบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโคก

กระชาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกกระชาย อ าเภอครบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตลิง่

ชนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลจระเขห้นิ อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลมาบตะโกเอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลมาบตะโกเอน 

อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองพลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองพลวง  

อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลจกัราช เทศบาลต าบลจกัราช อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสสุีก องคก์ารบริหารส่วนต าบลสสุีก  อ าเภอจกัราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ละกอ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีละกอ อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลจกัราช องคก์ารบริหารส่วนต าบลจกัราช อ าเภอจกัราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนิโคน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิโคน อ าเภอจกัราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตูม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทองหลาง อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองป้ืด องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอจกัราช จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองขามนอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจกัราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองยาง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองงูเหลอืม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลอืม 

อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลท่าชา้ง เทศบาลต าบลท่าชา้ง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองเต็ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลชา้งทอง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลพระพทุธ องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระพทุธ อ าเภอ

เฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าชา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าชา้ง อ าเภอเฉลมิพระ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสอง

พีน่อ้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนตูม อ าเภอชมุพวง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าลาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าลาด อ าเภอชมุพวง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสาหร่าย องคก์ารบริหารส่วนต าบลสาหร่าย อ าเภอชมุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองบวั

รี  เทศบาลต าบลชมุพวง อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเขวา้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลประสุข อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ประดู่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนยอ อ าเภอชมุพวง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตาจง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดไทร อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นดงบงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนรงั อ าเภอชมุพวง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าอ่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าจะหลงุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจะหลงุ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลโชคชยั เทศบาลต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโชคชยั  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลท่าเยีย่ม เทศบาลต าบลท่าเยีย่ม อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลละลมใหม่

พฒันา อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลด่านเกวยีน เทศบาลต าบลด่านเกวยีน อ าเภอโชคชยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ อ าเภอโชคชยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลด่านเกวยีน องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านเกวยีน อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลกระโทก องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระโทก อ าเภอโชค ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลด่านใน องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านใน อ าเภอด่านขนุ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลด่านขนุทด เทศบาลต าบลด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นตะเคียน องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเคียน อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองบวัตะเกยีด เทศบาลต าบลหนองบวัตะเกยีด อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองกราด เทศบาลต าบลหนองกราด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนิดาด   องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิดาด อ าเภอด่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลพนัชนะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลพนัชนะ อ าเภอด่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หลงุ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระจรเข ้อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วงัโป่ง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเก่า อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นแปรง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแปรง อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

คลองแค องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเมอืงพฒันา อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นนอ้ยพฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นใหม่เจริญสุข องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลส านกัตะครอ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลส านกัตะครอ้ 

อ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

มะค่างาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึปรือ อ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองแวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลส าพะเนียง องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        
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02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดอน

ยาวนอ้ย เทศบาลต าบลวงัหนิ อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโคก

หนองแวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดอน

ยาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโคก

สวาย เทศบาลต าบลโคกสวาย อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลก าปงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลก าปงั อ าเภอโนนไทย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บุ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านจาก อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

บา้นวงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นวงั อ าเภอโนนไทย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ อ  าเภอโนน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบลัลงัก ์แห่งที่ 1 เทศบาลต าบลบลัลงัก ์อ าเภอโนนไทย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลดอนชมพู(บา้นสระพรวน) องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ดอนชมพู อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลจนัอดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลจนัอดั อ าเภอโนนสูง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลมะค่า เทศบาลต าบลมะค่า อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัดอน

หวาย เทศบาลต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลใหม่ เทศบาลต าบลใหม่ อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองสะแก เทศบาลต าบลด่านคลา้ อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอนทา้ว

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงปราสาท อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นซาด

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหลมุขา้ว อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลโนนสูง (รฐัราษฎรบ์  ารุง) เทศบาลต าบลโนนสูง อ าเภอโนนสูง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลมะค่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะค่า อ าเภอโนนสูง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

มะรุมดอนแฝก องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลสงคราม อ าเภอโนนสูง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลล ามูล องคก์ารบริหารส่วนต าบลล ามูล อ าเภอโนนสูง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบงิ

มติรภาพ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงิ อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบวัลาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัลาย อ าเภอบวัลาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองคอม องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนจาน อ าเภอบวัลาย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นคึม

มะอ-ุสวนหม่อน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ อ าเภอบวัลาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองบวัลาย เทศบาลต าบลหนองบวัลาย อ าเภอบวัลาย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ทองหลางนอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน อ าเภอบวัใหญ่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองหวา้เอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนุทอง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบุ

เสมา-เสมาทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแจง้ใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไร่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบวัใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สาม

ดวงใจ สายใยรกั องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นขาม

เตี้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยยาง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นโคกสะอาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านชา้ง อ าเภอบวัใหญ่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสระ

พะเนียด เทศบาลต าบลหนองบวัสะอาด อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโคก

เพด็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุจอก อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นเหลือ่ม เทศบาลต าบลบา้นเหลือ่ม อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สระ

สีเ่หลีย่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกกระเบื้อง อ าเภอบา้นเหลือ่ม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนน

เพด็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อระกา อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโคกกลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกกลาง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนางร า องคก์ารบริหารส่วนต าบลนางร า อ าเภอประทาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ลูกประดู่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนมนั อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

พลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองพลวง อ าเภอประทาย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นหนองแวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระทุ่มราย อ าเภอประทาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคกเพด็

 ม.6 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองค่าย อ าเภอประทาย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

โนนภบิาล องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัไมแ้ดง อ าเภอประทาย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลปะทาย เทศบาลต าบลปะทาย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองบวันาค องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเพด็ อ าเภอประทาย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดับา้นทุ่งสวา่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอประทาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลประทาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลประทาย อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงเมอืงปกั เทศบาลเมอืงเมอืงปกั อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นล า

ประโคน เทศบาลต าบลล านางแกว้ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัพรหม

ราช องคก์ารบริหารส่วนต าบลตูม อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบ่อปลาทอง เทศบาลต าบลบ่อปลาทอง อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นหนองนกเขยีน องคก์ารบริหารส่วนต าบลภูหลวง อ าเภอปกัธงชยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสุขเกษม องคก์ารบริหารส่วนต าบลสุขเกษม อ าเภอปกั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลปกัธงชยั เทศบาลต าบลปกัธงชยั อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย ์

อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคกไทย

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลตะคุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะคุ อ าเภอปกัธงชยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

ม่วงแกว้วทิยาคาร องคก์ารบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหมูส ีเทศบาลต าบลหมูส ีอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง อ าเภอ

ปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

มะค่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดัวชริาลงกรณวนาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองน า้แดง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เด็ก

ปฐมวยั เทศบาลต าบลกลางดง เทศบาลต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลคลองม่วง องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองม่วง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองคู องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองไขน่ า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลจนัทกึ อ าเภอปากช่อง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนิ

เพงิ เทศบาลต าบลวงัไทร อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลวงักะทะ(บา้นหนองขวาง) องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงั

กะทะ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหวั

ป้าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นซบัส

วอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แห่งที่ 1 

กดุตาด า องคก์ารบริหารส่วนต าบลทพัร ัง้ อ าเภอพระทองค า จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลพระทองค า เทศบาลต าบลพระทองค า อ าเภอพระทองค า จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

สระพระ เทศบาลต าบลสระพระ อ าเภอพระทองค า จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ท านบพฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหอย อ าเภอพระทองค า ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลใน

เมอืง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตะปนั-

รงักา เทศบาลต าบลรงักาใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        
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02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองจกิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโบสถ ์อ าเภอพมิาย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นิคม

สรา้งตนเองพมิาย 2 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมสรา้งตนเอง อ าเภอพิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลพมิาย เทศบาลต าบลพมิาย อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดง

ใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นซมึ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสมัฤทธิ์ อ  าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

ขาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าหลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

กระเบื้องใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระเบื้องใหญ่ อ าเภอพมิาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดง

นอ้ยพฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระชอน อ าเภอพมิาย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลชวีาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลชวีาน อ าเภอพมิาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลโคกสูง เทศบาลต าบลโคกสูง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็พนมวนั 

เทศบาลต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองไผ่

ลอ้ม เทศบาลต าบลหนองไผ่ลอ้ม อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองบวัศาลา องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัศาลา 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวน

หม่อน เทศบาลนครนครราชสมีา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นใหม่ เทศบาลต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลตลาด เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเมอืงใหม่โคกกรวด เทศบาลต าบลเมอืงใหม่โคกกรวด อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลสี่

มมุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสีม่มุ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลไชยมงคล เทศบาลต าบลไชยมงคล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลสุรนารี เทศบาลต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลจอหอ องคก์ารบริหารส่วนต าบลจอหอ อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

ต าบลโคกกรวด เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลพล

กรงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลกรงั อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลจอหอ เทศบาลต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหมืน่ไวย องคก์ารบริหารส่วนต าบลหมืน่ไวย อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลมะเริง องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะเริง อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองไขน่ า้ เทศบาลต าบลหนองไขน่ า้ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลโพธิ์กลาง เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองยารกัษ-์ล าโพง เทศบาลต าบลพดุซา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นเกาะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเกาะ อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองจะบก(บา้นต่างตา) องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองจะบก อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นคน

ชมุ เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

กระเบื้องนอก องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระเบื้องนอก อ าเภอเมอืงยาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นโนนอดุมนภดลอปุถมัภ ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนอดุม อ าเภอ

เมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองไม ้

ตาย เทศบาลต าบลเมอืงยาง อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

มะเขอื เทศบาลต าบลช่องแมว อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองม่วง เทศบาลต าบลบา้นยาง อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลขยุ เทศบาลต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองแวง เทศบาลต าบลไพล อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองบวัวง เทศบาลต าบลหนองบวัวง อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อดุม

ทรพัย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลอดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ไทยสามคัคี องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทยสามคัคี อ าเภอวงัน า้เขยีว ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบุ

เจา้คุณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหม ีอ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลระเริง องคก์ารบริหารส่วนต าบลระเริง อ าเภอวงัน า้เขยีว ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงสคีิ้ว เทศบาลเมอืงสคีิ้ว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองไทร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัโรงใหญ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

หนองหญา้ขาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหญา้ขาว อ าเภอสคีิ้ว ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลลาดบวัขาว เทศบาลต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองน า้ใส เทศบาลต าบลหนองน า้ใส อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลดอนเมอืง องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนเมอืง อ าเภอสี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลคลองไผ่ เทศบาลต าบลคลองไผ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองจอก องคก์ารบริหารส่วนต าบลมติรภาพ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

หนองบวันอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวันอ้ย อ าเภอสคีิ้ว ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัคลอง

ตะแบก องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปางละกอ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกฤษณา อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลสดีา เทศบาลต าบลสดีา อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนน

กอก องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามเมอืง อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองจะบก องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่ อ าเภอสดีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลกดุจกิ เทศบาลต าบลกดุจกิ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้

อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลกดุจกิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุจกิ อ าเภอสูงเนิน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสูงเนิน องคก์ารบริหารส่วนต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

กลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลสูงเนิน เทศบาลต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทุ่ง

สะแบง องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะเกลอืใหม่ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวงั

ราง องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะเกลอืเก่า อ าเภอสูงเนิน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทะเลหนิ

ต ัง้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสมา อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเสงิสาง เทศบาลต าบลเสงิสาง อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลกดุโบสถ ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุโบสถ ์อ าเภอเสงิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนน

ส าราญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเสงิสาง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสุข

ไพบูลย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลสุขไพบูลย ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลโนนสมบูรณ์ เทศบาลต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเสงิสาง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นราษฎร ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นราษฎร ์อ าเภอ

เสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน-บา้นใหม่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ

ตะเคียน อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสระ

ประทปี องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสงิสาง อ าเภอเสงิสาง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้

อ าเภอหนองบุญมาก จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองไมไ้ผ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไมไ้ผ่ 

อ าเภอหนองบุญมาก จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองหวาย เทศบาลต าบลหนองหวัแรต อ าเภอหนองบุญมาก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นใหม่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่ อ าเภอ

หนองบุญมาก จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จติร

ประสงค ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลลงุเขวา้ อ าเภอหนองบุญมาก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นพระ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสารภ ีอ าเภอหนองบุญมาก จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

หวัแรต เทศบาลต าบลแหลมทอง อ าเภอหนองบุญมาก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ยบุใหญ่ 

หมู่ 9 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบุนนาก อ าเภอหนองบุญมาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลไทยเจริญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ อ าเภอ

หนองบุญมาก จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเมอืงพลบัพลา องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงพลบัพลา

 อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลงิ้ว องคก์ารบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอหว้ยแถลง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหว้ยแถลง เทศบาลต าบลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กงรถ 

เทศบาลต าบลกงรถ อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลตะโก องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะโก อ าเภอหว้ยแถลง ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหว้ยแถลง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยแถลง อ าเภอ

หว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองปรือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหลุง่ประดู่ อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทบัสวาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบัสวาย อ าเภอหว้ย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหว้ยแคน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยแคน อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองนกเขา องคก์ารบริหารส่วนต าบลหลุง่ตะเคียน อ าเภอหว้ยแถลง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหวั

สะพาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิดาด อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลต าบลจกั

ราช เทศบาลต าบลจกัราช อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลด่านเกวยีน เทศบาลต าบลด่านเกวยีน อ าเภอโชคชยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลโนนแดง เทศบาลต าบลโนนแดง อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

หนองบวัลาย เทศบาลต าบลหนองบวัลาย อ าเภอบวัลาย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 20,150,000                

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 20,150,000                

งบอดุหนุน 20,150,000                

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 20,150,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและมูล

ฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและมูลฝอย คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

แบบเปิดขา้งเททา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคราช อ าเภอสูงเนิน คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 19,200,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 19,200,000                   
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลชมุพวง อ าเภอชมุพวง คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัไมแ้ดง อ าเภอ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลนกออก อ าเภอปกัธงชยั คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลตะขบ อ าเภอปกัธงชยั คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลธงชยัเหนือ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลหนองกราด อ าเภอด่านขนุ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนค่า อ าเภอสูง คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุง้ขี้เหลก็ อ าเภอ คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,155,456,600            

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 1,106,575,000            

งบอดุหนุน 1,106,575,000            

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,106,575,000               

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 1,106,575,000               

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นม.ถ.327-09 สายแยกอ่างหนองสรวง หมู่ที่ 1 - อ่างหนองบวัใหญ่ - 

มาบพลวง หมู่ที่ 2 บา้นดอนตานาด ต าบลหนองสรวง กวา้ง 5 เมตร ยาว

 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดั สาย 1 8,458,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นม.ถ.327-04 สายสามแยกถนนลาดยาง นม.ถ.327-02 ถงึบา้นหนองกก

 หมู่ที่ 3 บา้นหนองตะคลอง ต าบลหนองสรวง กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,100 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 7,100,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางเคปซลีเป็นแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต  

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.249-05 สายบา้นหว้ย หมู่ที่ 5 - บา้นหนอง

โพธิ์ ต าบลเมอืงนาท จ านวน 3 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 16,800 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงนาท อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดั สาย 1 7,830,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.160-01 สายทางบา้นตาชู หมู่ที่ 8 (บา้นตาชู-บา้นตา

จ ัน่) ต าบลตาจ ัน่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 610 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลตาจ ัน่ อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 1,631,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นม .ถ.175-03 สายบา้นโนนคูณพฒันา หมู่ที่ 17 (สายไปบา้นบุ่ง

ตะครอง) ต าบลเทพาลยั กวา้ง 4 เมตร ยาว 865 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทพาลยั สาย 1 1,865,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.188-01 สายบา้นโนนเต็ง หมู่ที่ 1 เชือ่มบา้นหนอง

อา้ยฮูก้ หมู่ที่ 4 ช่วงบา้นหนองกก หมู่ที่ 2 ต าบลโนนเต็ง กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 1,060 เมตร ไหลทางกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล สาย 1 3,473,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ. 116-01 สายบา้นโนนระเวยีง -บา้นหนองโบสถ ์

ต าบลโคกกระชาย กวา้ง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโคกกระชาย อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 9,707,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นม.ถ.212-04 สายบา้นหว้ยทราย หมู่ที่ 3 - บา้นหนิลบั หมู่ที่ 12 ต าบล

บา้นใหม่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,650 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิ

คลกุกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่ สาย 1 9,819,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นม.ถ.126-02 สายทางบา้นโนนพฤกษ ์- บา้นหนองพฤกษ ์หมู่ที่ 2 

ต าบลจกัราช กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

หนิคลกุกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลจกัราช อ าเภอ สาย 1 9,560,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นม.ถ.126-10 หมู่ที่ 8 บา้นหนองพลวง ต าบลจกัราช จ านวน 2 ช่วง มี

พื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 3,060 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลจกัราช

 อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 2,304,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นม.ถ.164-01 สายบา้นเหมสูง - บา้นทองหลาง ต าบลทองหลาง 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้ง

ละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทองหลาง อ าเภอจกัราช จงัหวดั สาย 1 4,083,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นม.ถ.164-02 สายบา้นตูม หมู่ที่ 8 - บา้นหนองมโนรมย ์ต าบล

ทองหลาง กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,720 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทองหลาง อ าเภอ สาย 1 4,977,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นม.ถ.309-05 สายบา้นดอน หมู่ที่ 15 - บา้นโนนคอย ต าบล

หนองพลวง กวา้ง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิ

คลกุกวา้งขา้งละ 0.40 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองพลวง สาย 1 1,697,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.115-06 สายบา้นหนองตาโยย - บา้นขามทุ่ง ต าบล

หนองพลวง กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองพลวง อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 3,115,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นม .ถ.000-26 สายบา้นหนองตะครอง หมู่ที่ 9 - บา้นโนนมนั หมู่ที่ 8 

ต าบลหนิโคลน กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,470 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้ม

วางท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิโคลน สาย 1 6,988,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นม .ถ.000-14 สายบา้นหนอจระเขห้นิ หมู่ที่ 7 ต าบลหนิโคลน จ านวน 3

 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 11,397 ตารางเมตร พรอ้มวางท่อระบายน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิโคลน อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 6,455,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นม.ถ.190027 สายขนาก 9 หมู่ที่ 2 บา้นขนาก ต าบลชมุพวง กวา้ง 5 

เมตร ยาว 1,210 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิคลกุกวา้งขา้งละ 

0.50 เมตร เทศบาลต าบลชมุพวง อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 3,219,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.155-02 สายบา้นบูรพา หมู่ที่ 15 ต าบลตลาดไทร

 กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลตลาดไทร อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 8,140,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.155-03 สายบา้นตลาดไทร หมู่ที่ 1 - บา้นหนองแวง 

หมู่ที่ 2 ต าบลตลาดไทร กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร

 ไหลท่างหนิคลกุกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร พรอ้มวางท่อระบายน า้ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลตลาดไทร อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 5,120,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นม.ถ.252-02 สายบา้นหนองหวัชา้ง หมู่ที่ 2 ต าบลด่านใน - 

บา้นหนองบง หมู่ที่ 1 ต าบลด่านใน จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่

 9,414 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านใน อ าเภอด่านขนุทด สาย 1 4,925,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรเคปซลี รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นม.ถ.269-02 สายบา้นใหม่ หมู่ที่ 3 - บา้นหนองสาร หมู่ที่ 9 

ต าบลสระจรเข ้มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 20,340 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลสระจรเข ้อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 9,973,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรเคปซลี รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นม.ถ.269-04 สายบา้นใหม่ หมู่ที่ 3 - เชือ่มแนวเขตบา้นจ ัน่ หมู่ที่

 7 บา้นโนนโบสถ ์ต าบลสระจรเข ้มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 20,190 ตารางเมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระจรเข ้อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 9,973,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.33-001 สายบา้นบุตาคง หมู่ที่ 10 - บา้นใหม่ศรี

ประทาน หมู่ที่ 11 ต าบลโนนแดง กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,536 เมตร หนา 

0.05 เมตร เทศบาลต าบลโนนแดง อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 5,693,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นม.ถ.33-002 สายบา้นเต็งสูง หมู่ที่ 3 - บา้นใหม่ศรีประทาน หมู่

ที่ 11 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,460 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบล

โนนแดง อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 3,209,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.2106 สายเจนจบทศิ - บา้นตะเภาหนุน ช่วงบา้น หนอง

บง - บา้นตะเภาหนุน บา้นหนองบง หมู่ที่ 8 ต าบลโนนแดง จ านวน 4 

ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 9,210 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

โนนแดง อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 5,294,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัสายทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.3540 สายบา้นกดุเวยีน - บา้นดอนเจดยีพ์ฒันา หมู่ที่

 4 ต าบลบลัลงัก ์กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,360 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 

เมตร เทศบาลต าบลบลัลงัก ์อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 7,729,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.0067 สายบา้นหนองราง หมู่ที่ 4 ถงึ บา้นหนองบวั 

หมู่ที่ 8 ต าบลคา้งพลู กวา้ง 6 เมตร ยาว 705 เมตร หนาเฉลีย่ 0.04 

เมตร มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,230 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคา้งพลู สาย 1 2,114,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นม .ถ.294-11 สายบา้นมะค่า หมู่ที่ 5 - บา้นทุ่งหนองแหวน หมู่ที่ 6 

ต าบลมะค่า กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,320 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่าง

ลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะค่า อ าเภอโนนไทย สาย 1 9,117,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่นม .ถ.294-16 สายบา้นหนองดุม หมู่ที่ 7 - บา้นหนองกระทุ่ม 

หมู่ที่ 9 ต าบลมะค่า กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะค่า สาย 1 4,393,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นม .ถ.179-09 สายบา้นหวัท านบเชือ่มหมู่ที่ 13 ต าบลารปราสาท กวา้ง 5

 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,055 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลธาร

ปราสาท อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 2,998,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นม.ถ.227-97 สายพลสงคราม - เสลา หมู่ที่ 2 บา้นพลสงคราม ต าบล

พลสงคราม กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,449 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลสงคราม อ าเภอโนน สาย 1 3,985,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงถิน่ นม.ถ.256-02 สายบา้นดอนผวา - บา้นสฟีนั หมู่ที่ 5 ต าบล

ล าคอหงษ ์กวา้ง 8 เมตร ยาว 1,115 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ ์อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 4,238,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.256-06 สายบา้นดอนผวา - บา้นดอนมนักระซาก 

หมู่ที่ 5 บา้นดอนผวา ต าบลล าคอหงษ ์กวา้ง 8 เมตร ยาว 1,790 เมตร 

ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ ์อ าเภอ สาย 1 7,159,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นม.ถ.322-04 สายบา้นหนองโจด หมู่ที่ 6 - บา้นโนนมนัเทศ ต าบลล ามูล

 กวา้ง 8 เมตร ยาว 1,160 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลล ามูล อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 4,670,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.184-001 สายบา้นโนนเสี้ยว หมู่ที่ 14 - บา้นหว้ยโจด

 ต าบลโนนจาน กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโนนจาน อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 5,390,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นม.ถ.184-002 สายบา้นโนนคอ้ หมู่ที่ 8 - บา้นโนนดู่ หมู่ที่ 2 

ต าบลโนนจาน กวา้ง 6 เมตร ยาว 730 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนจาน อ าเภอบวัลาย จงัหวดั สาย 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม 2083 สายบา้นหวัหนอง - บา้นเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบล

เสมาใหญ่ กวา้ง 8 เมตร ยาว 2,180 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหลท่าง

กวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ สาย 1 9,980,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.131-08 สายบา้นม่วง หมู่ที่ 2 - บา้นช่อระกา

 ต าบลช่อระกา กวา้ง 8 เมตร ยาว 850 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ช่อระกา อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 2,872,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นม.ถ.131-05 สายบา้นช่อพฒันา หมู่ที่ 8 - บา้นหนองรงั ต าบลช่อระกา 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,284 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อระกา อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 9,463,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.172-02 สายบา้นวงัม่วง - บา้นกระเบื้อง หมู่ที่ 1 

ต าบลทุ่งสวา่ง กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,534 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 4,984,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.172-05 สายบา้นโคกลา่ม - บา้นฝาผนงั ต าบลทุ่ง

สวา่ง กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,887 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 9,221,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.3398 สายบา้นศรีษะกระบอื หมู่ที่ 2 - บา้นโคกไทย 

หมู่ที่ 6 ต าบลโคกไทย กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลโคกไทย อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 7,515,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.140-03 สายบา้นพรา้ว หมู่ที่ 4 -

 บา้นโกรกหวา้ หมู่ที่ 11 ต าบลดอน กวา้ง 6 เมตร ยาว 4,500 เมตร หนา

 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอน อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั สาย 1 6,990,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.140-02 สายบา้นตะกดุ หมู่ที่ 12

 - บา้นจงัหรีด หมู่ที่ 3 ต าบลดอน กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,061 เมตร หนา 

0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอน อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั สาย 1 1,650,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นม.ถ.161-02 สายเลยีบคลองชลประทานช่วงน า้ตกแยกคลองลกึถงึน า้

มดุ หมู่ที่ 6 บา้นบุพระเมอืง ต าบลตูม กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิคลกุกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลตูม อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 2,750,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นม.ถ. 161-03 สายแยกถนนชลประทาน บา้นบุพระเมอืงไปบา้นคลองวดั

 หมู่ที่ 6 ต าบลตูม กวา้ง 4 เมตร ยาว 522 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่

ทางหนิคลกุกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลตูม อ าเภอ สาย 1 1,669,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม 2149 สายบา้นพงัเทยีม - บา้นตลกุผกัไร ช่วงบา้น

หนองปลาไหล หมู่ที่ 7 ต าบลพงัเทยีมกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร 

ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงัเทยีม อ าเภอ สาย 1 4,300,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม 2149 สายบา้นพงัเทยีม - บา้นตลกุผกัไร ช่วงบา้นยาง

สามตน้ หมู่ที่ 18 ต าบลพงัเทยีม กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร ไหล่

ทางกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงัเทยีม อ าเภอพระ สาย 1 4,300,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นม.ถ.153-19 สายทางบา้นตลาด หมู่ที่ 3 ชมุชนโนนทบัมา้สามคัคี 

ต าบลตลาด กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

หนิคลกุกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมอืง สาย 1 4,959,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.3085 สายบา้นโนนละกอ - บา้นปลดัแรด หมู่ที่ 

2,4,5,6 ต าบลละหานปลาคา้ว จ านวน 5 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 

9,912 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลละหานปลาคา้ว อ าเภอเมอืง สาย 1 3,970,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นม.ถ.236-01 สายบา้นไพล - บา้นหนองแวง หมู่ที่ 5 ต าบลไพล 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 925 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลต าบลไพล 

อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 3,033,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นม.ถ.0075 สายบา้นโนนเหลือ่ม หมู่ที่ 2 - บา้นอดุมทรพัยพ์ฒันา

 หมู่ที่ 17 ต าบลอดุมทรพัย ์มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,900 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลอดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดั สาย 1 7,136,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นม.ถ.209-01 สายทางบา้นหนั - บา้นหว้ยลกึ หมู่ที่ 6 บา้นหนองโอง - 

บา้นหว้ยลกึ หมู่ที่ 9 ต าบลบา้นหนั กวา้ง 7 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 

0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหนั อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั สาย 1 9,900,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นม.ถ.209-06 สายทางบา้นนาหนอง หมู่ที่ 7 - บา้นดอนนกเขา ต าบล

บา้นหนั กวา้ง 7 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบา้นหนั อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 7,615,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.0254 สายทางเทศบาล 1 หมู่ที่ 4 บา้นชมุชนเจริญ

พรพฒันา ต าบลนากลาง กวา้ง 12 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.05 

เมตร เทศบาลต าบลกดุจกิ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 5,650,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.218.02 สายทางบา้นกดุเวยีน หมู่ที่ 6 - บา้นใหญ่

กลาน หมู่ที่ 1 ต าบลบุ่งขี้เหลก็ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05

 เมตร ไหลท่างหนิคลกุกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่ง

ขี้เหลก็ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 8,074,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นม.ถ.218-05 สายทางบา้นโคกมะกอก หมู่ที่ 12 ต าบลบุ่งขี้เหลก็ - บา้น

สม้กบงาม หมู่ที่ 9 ต าบลเสมากวา้ง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลท่างหนิคลกุกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่ง

ขี้เหลก็ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 4,507,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.239-09 สายบา้นมะเกลอืใหม่ หมู่ที่ 1 ต าบลมะเกลอื

ใหม่ อ าเภอสูงเนิน - บา้นโคกสะอาด หมู่ที่ 12 ต าบลสคีิ้ว กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 1,850 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะเกลอืใหม่ อ าเภอสูงเนิน สาย 1 5,740,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.239-010 สายระหวา่งทางหลวงแผ่นดนิ หมายเลข 24

 - บา้นใหม่สนัติ หมู่ที่ 5 ต าบลมะเกลอืใหม่ ถงึ บา้นทุ่งพนมวงั หมู่ที่ 12

 ต าบลมติรภาพกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะเกลอืใหม่ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 4,890,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.291-03 สายบา้นโสกแจง้ หมู่ที่ 8 - บา้นนอ้ยกดุ

คลา้ หมู่ที่ 7 ต าบลเสมา กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,100 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลเสมา อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 7,400,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.291-01 สายสามแยกบา้นทะเล หมู่ที่ 4 - บา้น

โป่ง หมู่ที่ 6 ต าบลเสมา กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลเสมา อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 8,420,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นม.ถ.289-01 สายบา้นหนองขนาก หมู่ที่ 5 ช่วงบา้นสุขไพบูลย ์-บา้น

เจริญผล-บา้นหนองขนาก ต าบลสุขไพบูลย ์กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,850 

เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสุขไพบูลย ์อ าเภอเสงิสาง สาย 1 9,906,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นม.ถ.289-15 สายบา้นพูนทรพัยพ์ฒันา หมู่ที่ 11 - บา้นม่วงงาม ต าบล

สุขไพบูลย ์กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,260 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสุขไพบูลย ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 3,776,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.277-04 สายบา้นประสงคพ์ฒันา หมู่ที่ 12 - บา้นสระ

ซาง ต าบลไทยเจริญ กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร พรอ้มวางท่อ

คอนกรีตเสริมเหลก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสารภ ีอ าเภอหนองบุญมาก สาย 1 8,694,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.277-05 สายบา้นหนองปรือราษฎรพ์ฒันา หมู่ที่ 14 

ต าบลสารภ ีเชือ่มกบั บา้นหนองจาน ต าบลลงุเขวา้ หมู่ที่ 8 ต าบลลงุเขวา้

 กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,416 เมตร พรอ้มวางท่อคอนกรีตเสริมเหลก็ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสารภ ีอ าเภอหนองบุญมาก จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 6,325,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายปากทางบงึออ้ 

หมู่ที่ 1- บา้นโนนตาล หมู่ที่ 2 ต าบลบงึออ้ กวา้ง 8เมตร ยาว 1,812 

เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึออ้ อ าเภอขามทะเล สาย 1 8,090,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นนาราก หมู่ที่

 3 ถงึ บา้นใหม่หนองเสอืบอง หมู่ที่ 8 ต าบลอรพมิพ ์กวา้ง 5 เมตร ยาว 

1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลอรพมิพ ์อ าเภอครบุรี สาย 1 3,735,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ. 190046 สายชมุพวง 5 หมู่ที่ 1 บา้นตาทุ่ง ต าบลชมุ

พวง กวา้ง 6 เมตร ยาว 417 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลชมุ

พวง อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 782,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้นปรางค์

ใหม่พฒันา หมู่ที่ 15 ต าบลโชคชยั กวา้ง 8 เมตร ยาว 1,520 เมตร หนา 

0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จงัหวดั สาย 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นหนองสระ

ธาร หมู่ที่ 10 ต าบลด่านเกวยีน ไปบา้นหนองโสมง หมู่ที่ 6 ต าบลหนอง

บวัศาลา กวา้ง 5 เมตร ยาว 990 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลด่านเกวยีน อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 4,049,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นม.ถ. 252-03 สายบา้นพระ หมู่ที่ 3 ต าบลด่านใน กวา้ง 5 เมตร ยาว 

3,700 เมตร หนา 0.15 เมตรไหลท่างหนิคลกุกวา้งขา้งละ 0.20 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านใน อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 9,846,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหลงัโรงเรียน

บา้นดอนตดัเรือ - วดัป่าพธุฐานิโย บริเวณบา้นดอนตดัเรือ หมู่ที่ 6 ต าบล

โนนแดง กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 2,327,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นเมอืงเก่า -

บา้นโกรกหอย หมู่ที่ 12 ต าบลบลัลงัก ์กวา้ง 5 เมตร ยาว 505 เมตร หนา

 0.15 เมตร เทศบาลต าบลบลัลงัก ์อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 1,566,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นวงัใหม่ หมู่ที่

 8- บา้นถนนวารี ต าบลบา้นวงั กวา้ง 7 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 

0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นวงั อ าเภอโนนไทย จงัหวดั สาย 1 9,963,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นมะค่า หมู่ที่ 

3 - บา้นหญา้ปลอก ต าบลล ามูล กวา้ง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15

 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลล ามูล อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 1,830,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางเคปซลี สายบา้นดอนเต็ง หมู่ที่ 2

 - บา้นสีเ่หลีย่ม ต าบลนางร า กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ไหลท่าง

กวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนางร า อ าเภอประทาย สาย 1 8,136,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นโคกพระ

พฒันา หมู่ที่ 11 เชือ่มบา้นโนนภบิาล หมู่ที่ 8 ต าบลวงัไมแ้ดง กวา้ง 6 

เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.30 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัไมแ้ดง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 9,838,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นโนนเพชร 

หมู่ที่ 3 ต าบลละหานปลาคา้ว กวา้ง 5 เมตร ยาว 960 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลท่างหนิคลกุกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ละหานปลาคา้ว อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 1,802,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ (สายใหญ่) หมู่ที่ 8 ต าบลโนนค่า กวา้ง 8 

เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนค่า 

อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 4,970,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.197-03 สายบา้นโนนส าราญ หมู่ที่ 1 - บา้นไทย

สามคัคีธรรม หมู่ที่ 11 ต าบลโนนส าราญ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,325 เมตร

 หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

10,600 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนส าราญ อ าเภอแกง้ สาย 1 9,987,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นม.ถ. 68-012 สายซอยเทศบาล 4 ชมุชนหนองหวัฟาน

 หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหวัฟาน กวา้ง 4 เมตร ยาว 466 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,864 ตารางเมตร เทศบาลต าบลหนองหวั

ฟาน อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 911,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ. 3 สายบา้นโนนสะอาด – บา้นหนองจาน หมู่ 15, 13,

 11 ต าบลขามสะแกแสง กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,100 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 8,400 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 6,480,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ. 134-08 สายบา้นหนองแหน หมู่ที่ 5 - บา้นหนองหวั

บงึ หมู่ที่ 8 ต าชวีกึ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,800 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลชวีกึ

 อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 9,960,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.229-01 สายทางโนนประดู่ หมู่ที่ 1 - โกรกตาพลู 

ต าบลพะงาด กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลพะงาด 

อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 9,750,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้น

โกรกพฒันา หมู่ที่ 9 ต าบลขามสมบูรณ์ กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร 

ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,500 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ อ าเภอคง จงัหวดั สาย 1 8,276,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นม.ถ. 115-03 ช่วงที่ 1 สายบา้นโนนดนิแดง - บา้นงิ้ว 

หมู่ที่ 4 ต าบลคูขาด กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ

 1 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,200 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลคูขาด อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 9,315,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นม.ถ. 146-01 สายสุขาภบิาลเมอืงคง - บา้นดอนใหญ่ 

ต าบลดอนใหญ่ กวา้ง 6/8 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ

มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอน สาย 1 9,810,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ. 0175-04 สายบา้นกระถนิ หมู่ที่ 5 ถงึบา้นหนองบวั

โคก หมู่ที่ 7 ต าบลเทพาลยั กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,600 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเทพาลยั อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 9,719,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.188-35 สายบา้นโนนเต็ง หมู่ 1 หมู่ที่ 2 ต าบล

โนนเต็ง กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,655 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 13,240 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนน

เต็ง อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 7,752,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้น

ดอนดู่ - บา้นไร่ หมู่ที่ 10 ต าบลเมอืงคง จ านวน 3 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่

นอ้ยกวา่ 16,940 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงคง อ าเภอคง สาย 1 9,965,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้นโนน

ปอแดง - บา้นหนองเต็ง ช่วงบา้นหนองบวั หมู่ที่ 7 -บา้นหนองพลวง หมู่

ที่ 12 ต าบลหนองบวั กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองบวั อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 9,934,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

บา้นนาราก หมู่ที่ 2 ต าบลอรพมิพ ์ไปต าบลทุ่งอรุณ กวา้ง 5 เมตร ยาว 

2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,000 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลอรพมิพ ์อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 7,474,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ 9 - 0001 สายบา้นคลองส าราญ หมู่ที่ 9 ต าบลเฉลยีง

 จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กวา้ง 5 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.04 เมตร 

ช่วงที่ 2 กวา้ง 4 เมตร ยาว 90 เมตร  หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 3,010

 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเฉลยีง อ าเภอครบุรี จงัหวดั สาย 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นม.ถ. 3412 สายทางโรงเรียนครบุรี - บา้นหนองรงั 

หมู่ที่ 11 ต าบลแชะ กวา้ง 8 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 18,400 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแชะ สาย 1 9,862,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 สายแยกทางหลวงหมายเลข นม.4050 หมู่ที่ 6 บา้นป้านอบุล ต าบลล า

เพยีก กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้ง

ละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 17,500 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลล าเพยีก อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 9,438,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.286-05 สายบา้นขาม หมู่ที่ 7 - บา้นใหม่มงคล หมู่ที่

 11 ต าบลสสุีก กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,700 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสสุีก สาย 1 9,960,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายจาก

สามแยกตาปู่ไปทางโรงเรียนสามคัคีวทิยา หมู่ที่ 5 บา้นโนนเต็ง ต าบล

หนองขาม กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,025 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 12,150 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม สาย 1 7,560,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

บา้นสวาสดิ์ หมู่ท ี5 - บา้นโพธิ์นอ้ย หมู่ที่ 12 ต าบลหนองงูเหลอืม กวา้ง 

6 เมตร ยาว 2,074 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

12,444 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลอืม อ าเภอ สาย 1 6,640,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นม.ถ 169-03 สายบา้นอดุมสุข หมู่ที่ 17 - บา้นสอง

คอน หมู่ที่ 16 ต าบลท่าลาด กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลท่าลาด อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 8,850,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

เลยีบคลองชลประทาน 4L หมู่ที่ 10 บา้นใหม่ ต าบลกระโทก จ านวน 2 

ช่วง กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,600 เมตร มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 13,000 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระโทก อ าเภอโชคชยั จงัหวดั สาย 1 6,126,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 สายหลกับา้นบุยอ หมู่ที่ 18 ต าบลพลบัพลา กวา้ง 8 เมตร ยาว 420 

เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,360 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลบัพลา อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 1,596,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้น

โนนแดง หมู่ที่ 16 ถงึบา้นท่าตะเคียน หมู่ที่ 13 ต าบลพลบัพลา กวา้ง 5 

เมตร ยาว 920 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,600 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลบัพลา อ าเภอโชคชยั จงัหวดั สาย 1 2,213,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้นโคก

พลวง หมู่ที่ 12 ต าบลละลมใหม่พฒันา กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร 

ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,000 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา อ าเภอโชคชยั จงัหวดั สาย 1 9,510,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นม.ถ. 24-011 สายสามคัคีชยั ชมุชนที่ 4 ต าบล

ด่านขนุทด จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กวา้ง 5 เมตร ยาว 778 เมตร หนา 

0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กวา้ง 5 เมตร ยาว 607 เมตร หนา 0.05 เมตร มี

พื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 6,925 ตารางเมตร เทศบาลต าบลด่านขนุทด สาย 1 3,045,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นม.ถ. 102-04 สายบา้นถนนหกัใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบล

กดุพมิาน - ต าบลหนองบวัตะเกยีด กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,637 เมตร หนา

 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,822 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลกดุพมิาน อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 8,400,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นม.ถ. 148-04 สายบา้นดอนกลอย หมู่ที่ 7 ต าบลด่านขนุทด 

จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,375 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 1,526,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นม.ถ. 148-04 สายบา้นถนนหกันอ้ย หมู่ที่ 15 ต าบลด่านขนุทด 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 880 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

4,400 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด สาย 1 1,964,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นม.ถ. 193-01 สายบา้นหวัท านบ หมู่ที่ 8 - โคก

เกิ่น - บา้นโนนเต็ง หมู่ที่ 2 ต าบลโนนเมอืงพฒันา กวา้ง 5 เมตร ยาว 

2,750 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 13,750 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลโนนเมอืงพฒันา อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 9,880,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถนิ นม.ถ. 303-02 สายบา้นดอนป่าโอบ หมู่

ที่ 6 - บา้นโคกสามคัคี กวา้ง 6 เมตร ยาว 1750 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,000 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไทร อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 9,850,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 2256 - บา้นท่าขี้เหลก็ หมู่ที่ 2 

และหมู่ที่ 6 ต าบลหนิดาด กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,100 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหนิดาด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 9,970,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นม.ถ. 2064-02 สาย นม.3012 - คลองขามป้อม 

หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 6 ต าบลวงัยายทอง กวา้ง 5 เมตร ยาว 410 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,050 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัยายทอง

 อ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 1,274,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้นส านกั

ตะครอ้ หมู่ที่ 1 - ทุ่งนอ้ย ต าบลส านกัตะครอ้ กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,252 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,260 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลส านกัตะครอ้ อ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 9,992,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต สายด่านขนุทด-หนองแวง (ช่วงหมู่ที่ 2 -หมู่ที่ 1 ) ต าบลหนอง

แวง กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,516 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 20,128 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง

 อ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 9,997,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ. 267-01 สายบา้นแก หมู่ที่ 3 ต าบลวงัหนิ – ตลาด

นาบุญ อ าเภอสดีา กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่

ทางกวา้งขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,000 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลวงัหนิ อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 9,657,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

บา้นโนนไพรวลัย ์- บา้นโคกหนองแวง (ช่วงบา้นหนองไผ่ - บา้นโคก

หนองแวง) ต าบลโนนตาเถร กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,855 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,130 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 5,920,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.280-07 สายบา้นพะเนียง หมู่ที่ 7 ต าบลส าพะเนียง 

มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลส า

พะเนียง อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 7,837,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทค์อนกรีต สายหนองน า้

ใส - คูเมอืง หมู่ที่ 5 ต าบลหนองน า้ใส กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร 

หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,000 ตารางเมตร . องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นวงั อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 2,452,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต สายถนนเทศบาล ซอย 13 ชมุชนตะขบ หมู่ที่ 4 ต าบลธาร

ปราสาท มพีื้นที่ด  าเนินการไม่นอ้ยกวา่ 4,800 ตารางเมตร เทศบาลต าบล

ตลาดแค อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 2,430,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.162-02 สายถนนมติรภาพ ถงึสีแ่ยกเชือ่มบา้น

โตนด - บา้นด่านทองหลาง หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 10 บา้นใหม่สะเดาเอน 

ต าบลโตนด กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,850 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

17,100 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง สาย 1 8,071,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นม.ถ. 179-02 สายแยกทางหลวงชนบท นม.1046

 - บา้นวงัม่วง (คุม้หวา้) หมู่ที่ 3 บา้นวงัม่วง ต าบลธารปราสาท ถนนที่มี

ยางธรรมชาติเป็นส่วนผสม กวา้ง 9 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 18,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 8,220,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายทาง

โนนสูง หมู่ที่ 8 บา้นโนนตากลาง ต าบลเมอืงปราสาท กวา้ง 4 เมตร ยาว 

4,300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 17,200 ตารางเมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงปราสาท อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 9,924,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรลากยางพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นม.ถ. 4-0001 สายถนนนิเวศรตัน ์จาก

สีแ่ยกถนนรถไฟ 1 ถงึหนา้วดัประชานิมติร มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 21,495 

ตารางเมตร เทศบาลเมอืงบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 9,840,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ อบจ.นม.12204 สายบา้นหนองหญา้ปลอ้ง - บา้นด่าน

ชา้ง อ าเภอบวัใหญ่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 

1 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,200 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดันครราชสมีา อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 7,280,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้น

ทองหลางนอ้ย หมู่ที่ 1 ต าบลดอนตะหนิน จ านวน 2 ช่วง กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 2,100 เมตร ไหลท่าง กวา้ง 1 เมตร มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 8,400 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน อ าเภอบวัใหญ่ สาย 1 4,530,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้น

หนองปรือ หมู่ที่ 5 - บา้นหว้ยโจด หมู่ที่ 6 ต าบลบวัใหญ่ จ านวน 2 ช่วง 

ช่วงที่ 1 กวา้ง 5 เมตร ยาว 55 เมตร ช่วงที่ 2 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,975 

เมตร พรอ้มไหลท่าง กวา้ง 0.50 เมตร มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 11,850 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั สาย 1 9,136,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ. 2181 สายบา้นวงัม่วง - บา้นโคกลา่ม หมู่ที่ 7 ต าบล

ประทาย กวา้ง 6 เมตร ยาว 292 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,752 

ตารางเมตร เทศบาลต าบลประทาย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 1,187,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายทางเดนิออก

ก าลงักายภายในสวนกาญจนาภเิษกเทศบาลต าบลประทาย หมู่ที่ 14 

ต าบลประทาย กวา้ง 3.70 เมตร ยาว 406 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

1,502 ตารางเมตร เทศบาลต าบลประทาย อ าเภอประทาย จงัหวดั สาย 1 788,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม 3160 สายบา้นกระทุ่มราย - บา้นเยย้ตะแบง ช่วงโรง

น า้แขง็ถงึบา้นหนองแวง หมู่ที่ 4 ต าบลกระทุ่มราย กวา้ง 6 เมตร ยาว 

1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 8,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระทุ่มราย อ าเภอ สาย 1 5,128,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.143-07 สายบา้นคอกหมู - ท่า

สวนยา ต าบลดอนมนั กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,176 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 19,185 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล สาย 1 9,970,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ263-01 สายบา้นโคกพระ หมู่ที่ 2 - บา้นโคกส ีหมู่ที่ 

1 ต าบลวงัไมแ้ดง กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,700 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,200 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลวงัไมแ้ดง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 9,500,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายทาง

บา้นโคกเพด็ หมู่ที่ 6 - บา้นหนองแวง หมู่ที่ 4 ต าบลหนองค่าย กวา้ง 6 

เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,200 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองค่าย อ าเภอประทาย จงัหวดั สาย 1 1,946,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้น

ไร่ออ้ย - บา้นโกรกหนิ หมู่ที่ 6 บา้นดอนกรอย หมู่ที่ 4 โนนหญา้นาง 

และหมู่ที่ 5 บา้นหนองม่วงใหญ่ ต าบลหนัหว้ยทราย กวา้ง 6 เมตร ยาว 

2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,000 ตารางเมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนัหว้ยทราย อ าเภอประทาย จงัหวดั สาย 1 5,934,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายแยกทาง

หลวงหมายเลข 2421 - โรงเรียนบา้นวงัตะเคียน หมู่ที่ 8 บา้นวงัตะเคียน

 และหมู่ที่ 9 บา้นบุหวัชา้ง ต าบลตะขบ จ านวน 2 ช่วง  กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 1,383 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร มพีื้นที่รวมไม่

นอ้ยกวา่ 9,522 ตารางเมตร เทศบาลต าบลตะขบ อ าเภอปกัธงชยั สาย 1 4,490,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย 

บา้นท่าเยีย่ม หมู่ที่ 4 - แยกบา้นพดัทะเล ต าบลบ่อปลาทอง กวา้ง 6 

เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 18,000 

ตารางเมตร เทศบาลต าบลบ่อปลาทอง อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั สาย 1 9,978,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราเคปซลี รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นม.ถ. 054-07 สายบา้นพดัทะเล - วงัตะเคียน ช่วงบา้นซบันอ้ย-

วงัตะเคียน ต าบลล านางแกว้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,665 เมตร หรือมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 15,990 ตารางเมตร เทศบาลต าบลล านางแกว้ อ าเภอปกั สาย 1 8,424,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายทาง

หลวงหมายเลข 2238 ตอนควบคุม 0100 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 

304 ปกัธงชยั-สุขงั หมู่ที่ 10 ต าบลเมอืงปกั กวา้ง 8 เมตร ยาว 1,097 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,776 ตารางเมตร 

เทศบาลเมอืงเมอืงปกั อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 6,270,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.103-01 สายบา้นหนองศาลา หมู่ที่ 1 ต าบล

เกษมทรพัย ์กวา้ง 6 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 1,770 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย ์ สาย 1 1,180,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.14305 สายทางบา้นโคกไทย - บา้นหวันา หมู่ที่ 6 บา้น

โคกไทย ต าบลโคกไทย กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,900 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 23,400 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

โคกไทย อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 9,931,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

หมู่ที่ 18 บา้นหนองไทรงาม - วดัป่าพลบัพลาชยั ต าบลตะขบ กวา้ง 6 

เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,400 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะขบ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั สาย 1 9,600,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

เกษตรสมบูร ์- ถนนทางหลวง 304 บา้นเก่าเหนือ หมู่ที่ 12 ต าบลสะแก

ราช กวา้ง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้ง ขา้งละ

 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลสะแกราช อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 1,959,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต สายบริเวณเสน้กลางบา้น บา้นโนนอารีย ์หมู่ที่ 19 ต าบลปาก

ช่อง กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 9,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง สาย 1 6,122,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นม.ถ. 260-01 สายบา้นหนองขวาง - วงักะทะ หมู่ที่ 5 

บา้นหนองขวาง ต าบลวงักะทะ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.04

 เมตร มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,200 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

วงักะทะ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 9,590,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้น

สระพระ หมู่ที่ 3 - ที่วา่การอ าเภอพระทองค า ต าบลสระพระ กวา้ง 6 

เมตร ยาว 2,110 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 14,770 ตารางเมตร เทศบาลต าบลสระพระ อ าเภอพระทองค า สาย 1 9,959,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.166-02 สายกดุไผ่ - หว้ยสามขา หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 

10 ต าบลทพัร ัง้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,950.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 13,650 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทพัร ัง้ อ าเภอพระ สาย 1 9,670,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ 321-01 สายบา้นหนองหอย หมู่ที1่ - บา้นตลกุช ัง่โค หมู่ที7่ 

ต าบลหนองหอย กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่

ทางกวา้งขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,800 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหอย อ าเภอพระทองค า จงัหวดั สาย 1 7,740,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายรงักา

ใหญ่ - บา้นส่วย หมู่ที่ 4 ต าบลรงักาใหญ่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร

 หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,000 ตารางเมตร เทศบาลต าบลรงักาใหญ่ 

อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 8,677,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.95-011 สายบา้นกระเบื้องนอ้ย - 

บา้นจบก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 ต าบลกระเบื้องใหญ่ จ านวน 2 ช่วง กวา้ง

 8 เมตร ยาว 859 เมตร หนา 0.05 เมตร มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,872 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระเบื้องใหญ่ อ าเภอพมิาย สาย 1 3,430,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

สายบา้นดงใหญ่ หมู่ที่ 5 ต าบลดงใหญ่ จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กวา้ง 6 

เมตร ยาว 1,540 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กวา้ง 9 เมตร ยาว 684

 เมตร หนา 0.05 เมตร มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 16,080 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลดงใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 7,990,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้น

ขามกลาง หมู่ที่ 8 - บา้นโนนม่วง หมู่ที่ 4 ต าบลท่าหลวง กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,000 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 4,990,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

ภายในศูนยร์าชการอ าเภอพมิาย ต าบลในเมอืง จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 5,338 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 4,990,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางพาราแอสฟลัค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นม.ถ. 153-21 ซอยตลาดราษฎรส์ามคัคี ชมุชนตลาด

ราฎรสามคัคี หมู่ที่ 3 ต าบลตลาด จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 420 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 

หนา 0.05 เมตร มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 2,900 ตารางเมตร เทศบาล สาย 1 1,371,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.52-001 สายบา้นภูเขาลาดถงึบา้นส าโรง หมู่ที่ 5 

ต าบลบา้นใหม่ กวา้ง 7 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 30,150 ตารางเมตร เทศบาลต าบลบา้นใหม่ อ าเภอ สาย 1 1,548,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

บา้นเมอืงจาก หมู่ที่ 5 - บา้นเมอืงไผ่นอ้ย หมู่ที่ 8 -บา้นปลกัแรต ต าบล

โนนอดุม จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,285 เมตร หนา 

0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กวา้ง 4 เมตร ยาว 1048 เมตร หนา 0.05 เมตร  

หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 10,617 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล สาย 1 6,976,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นม.ถ 177-09 สายทางเขา้บา้นบุไทร - หน่วยปลูก

ป่าสาธติฯ บา้นบุไทร หมู่ที่ 4 ต าบลไทยสามคัคี กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,000

 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 18,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลไทยสามคัคี อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 9,146,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.253-013 สายบา้นโป่งค่าง - บา้นสวนพฒันา หมู่ที่ 

13 ต าบลระเริง ถนนกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,540 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,240 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ระเริง อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 5,795,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ. 261-13 สายบา้นไทรทอง หมู่ที่ 7 - บา้นยบุพฒันา 

หมู่ที่ 11 ต าบลวงัหม ีกวา้ง 6 เมตร ยาว 3,400 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 20,400 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัน า้เขยีว อ าเภอวงัน า้ สาย 1 9,935,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.0072 สายบา้นโนนเหลอืม - บา้นหวัเขาทอง (คุม้บง

กอเดยีว) ต าบลอดุมทรพัย ์มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,650 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลอดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดั สาย 1 9,975,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งผวิถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

บา้นคลองแจง้ - คุม้ซบัยาง หมู่ที่ 9 ต าบลหนองน า้ใส กวา้ง 5 เมตร ยาว

 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,000 ตาราง

เมตร เทศบาลต าบลหนองน า้ใส อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 9,717,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ. 96-003 สายทางโรงเรียนหว้ยลกึดุงวทิยา - บา้นซบั

ใตห้มู่ที่ 12 บา้นคลองนาด ีต าบลกฤษณา กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,650 

เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,900 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกฤษณา อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 9,975,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.100-01 สายบา้นใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11 บา้นดอน

นกเขา หมู่ที่ 5 ต าบลกดุนอ้ย กวา้ง 6 เมตร ยาว 850 เมตร หรือมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 5,100 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุนอ้ย อ าเภอ สาย 1 3,268,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่นม.ถ.191-03 สายบา้นทองหลางใหญ่ - ทางหลวง

แผ่นดนิหมายเลข 202 ต าบลโนนประดู่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร 

หนา 0.04 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

13,200 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ อ าเภอสดีา สาย 1 9,970,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

มติรภาพ-วดัพฤกษาศิลาอาสน ์บา้นโพนทอง หมู่ที่ 9 ต าบลโพนทอง 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

6,600 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทอง อ าเภอสดีา สาย 1 4,140,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต จาก

ทางเขา้หมู่บา้น - หนา้วดัหนองพลวง บา้นหนองพลวง หมู่ที่ 10 ต าบล

โพนทอง กวา้ง 6 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 4,080 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทอง อ าเภอสี สาย 1 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นม.ถ. 0254 สายถนนมติรสมัพนัธ ์ถนนเทศบาล 1หมู่ที่ 4 

ต าบลนากลาง กวา้ง 12 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,840 ตารางเมตร เทศบาลต าบลกดุจกิ อ าเภอสูงเนิน สาย 1 8,250,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายทางไป

บริษทั 505 โภคภณัฑ ์จ ากดั ชมุชนเบญจมติร หมู่ที่ 8 บา้นสุขาวด ี

ต าบลสูงเนิน จ านวน 2 ช่วง กวา้ง 5 เมตร ยาว 675 เมตร หนา 0.05 

เมตร มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 3,375 ตารางเมตร เทศบาลต าบลสูงเนิน สาย 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

ถนนมติรสมัพนัธ ์ซอย 7 ช่วงแยกหลงัปัม้น า้มนัสหกรณ์- หมู่ที่ 4 ชมุชน

แสงไทย-ประปาพฒันา ต าบลสูงเนิน กวา้ง 4 เมตร ยาว 425 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,700 ตารางเมตร เทศบาลต าบลสูง

เนิน อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 1,045,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.7000-3 สายบา้นโนนตะโก - ละลมหมอ้ หมู่ที่ 6 

ต าบลกดุจกิ กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 10,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุจกิ อ าเภอ สาย 1 6,084,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

บา้นโนนตะแบง - คุม้โคกสูง หมู่ที่ 8 ต าบลหนองตะไก ้กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,000 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้อ าเภอสูงเนิน จงัหวดั สาย 1 6,558,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายหมู่ที่ 9 

บา้นโคกลอยเชือ่มต าบลลงุเขวา้ กวา้ง 7 เมตร ยาว 2,400 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,800 ตารางเมตร เทศบาลต าบลแหลมทอง อ าเภอ

หนองบุญมาก จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 9,210,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนผวิจราจรทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นม.ถ. 259-04 สายทางบา้นจติประสงค ์- บา้น

ร่มเยน็ หมู่ที่ 1 ต าบลลงุเขวา้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร หรือมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 16,800 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลลงุเขวา้ อ าเภอ

หนองบุญมาก จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 9,770,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

บา้นนายชือ่ถงึถนนสายซบัตะครอ้ -หวัท านบ บา้นแสนสุข หมู่ที่ 14 

ต าบลหนองบุนนาก กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,800 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองบุนนาก อ าเภอหนองบุญมาก จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 2,240,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายสีแ่ยกตู ้

ยามเทยีมนคร ถงึ ถนนสายหนองยายเทยีม-โคกพลวง บา้นหนองยาย

เทยีม หมู่ที่ 7 ต าบลหนองบุนนาก กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,060 เมตร หนา 

0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,300 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองบุนนาก อ าเภอหนองบุญมาก จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 2,617,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 สายบา้นสระมะค่า หมู่ที่ 2 เชือ่มต าบลทุ่งอรุณ หมู่ที่ 3 บา้นหนองตะลุ

มปุ๊ ก ต าบลหนองไมไ้ผ่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,010 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 12,060 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไมไ้ผ่ สาย 1 8,105,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้น

ใหม่พทุไธจารย ์หมู่ที่ 5 ต าบลงิ้ว - เขตติดต่อต าบลโนนตูม กวา้ง 5 เมตร

 ยาว 2,360 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,800 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 6,970,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.156-02 สายบา้นโนนแกว้ - บา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 4

 บา้นโนนแกว้ ต าบลตะโก กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,600 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลตะโก อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 4,050,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.323-01 สายสรศกัดิ์ - บา้นโคกรกัษ ์- บา้นหนอง

หญา้ขาว หมู่ที่ 4 ต าบลหลุง่ตะเคียน กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 13,200 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหลุง่ตะเคียน อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา สาย 1 9,940,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นม.ถ. 324-06 สายทางบา้นหลุง่ประดู่พฒันา หมู่ที่ 11 

เชือ่ม บา้นหนองผกัโพด หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 1 ต าบลหลุง่ประดู่ กวา้ง 6 เมตร

 ยาว 1,930 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่

 13,510 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหลุง่ประดู่ อ าเภอหว้ย สาย 1 9,870,000                    

การจดัสวสัดกิารทางสงัคม 640,000                   

งบอดุหนุน 640,000                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 90,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนสถานสงเคราะหค์นชรา ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑเ์พือ่สนบัสนุนสถานสงเคราะห์ ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที3่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้ สถานสงเคราะหค์นชราบา้น

ธรรมปกรณ์วดัม่วง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสมีา อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 90,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 35,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนสถานสงเคราะหค์นชรา ตู ้ 1 35,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑเ์พือ่สนบัสนุนสถานสงเคราะห์ ตู ้ 1 35,000                        

รายการระดบัที3่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 20 คิวบกิฟตุ สถานสงเคราะห์

คนชราบา้นธรรมปกรณ์วดัม่วง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

นครราชสมีา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 35,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 70,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนสถานสงเคราะหค์นชรา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑเ์พือ่สนบัสนุนสถานสงเคราะห์ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิด

อตัโนมตัิ สถานสงเคราะหค์นชราบา้นธรรมปกรณ์วดัม่วง องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดันครราชสมีา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 445,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงสถานสงเคราะหค์นชรา แห่ง 1 445,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารโรงครวัและโรงอาหาร  สถาน

สงเคราะหค์นชราบา้นธรรมปกรณ์วดัม่วง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

นครราชสมีา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 445,000                      

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 38,027,600                

งบอดุหนุน 38,027,600                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,027,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 38,027,600                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน ตอก หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอกเสาเขม็ หลงั 1 23,913,000                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอก

เสาเขม็ โรงเรียนบา้นใหญ่พทิยาคม องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

นครราชสมีา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 7,971,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอก

เสาเขม็ โรงเรียนหนองขามพทิยาคม องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

นครราชสมีา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 7,971,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอก

เสาเขม็ โรงเรียนเทศบาลต าบลจกัราช เทศบาลต าบลจกัราช อ าเภอจกั หลงั 1 7,971,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย ตอก หลงั 1 7,909,500                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนเทศบาลต าบลหวัทะเล เทศบาลต าบลหวัทะเล 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 7,909,500                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 10,214,000                

งบอดุหนุน 10,214,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,214,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 10,214,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นทองหลาง 

หมู่ที่ 4 ต าบลทองหลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลทองหลาง อ าเภอจกั

ราช จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 554,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นเหมสูง 

หมู่ที่ 1 ต าบลทองหลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลทองหลาง อ าเภอจกั

ราช จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 1,294,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหนองยาง 

หมู่ที่ 2 ต าบลหนองยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองยาง อ าเภอเฉลมิ

พระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 2,075,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นป่ารงั หมู่ที่

 5 ต าบลล ามูล องคก์ารบริหารส่วนต าบลล ามูล อ าเภอโนนสูง จงัหวดั แห่ง 1 653,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นป่ารงั หมู่ที่

 4 ต าบลสมัฤทธิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสมัฤทธิ์ อ  าเภอพมิาย จงัหวดั แห่ง 1 296,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นดอนทะยูง

 หมู่ที่ 10 ต าบลสารภ ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลสารภ ีอ าเภอหนองบุญ

มาก จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 2,444,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหวัท านบ 

หมู่ที่ 2 ต าบลกงรถ เทศบาลต าบลกงรถ อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดั แห่ง 1 1,510,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหนองบวั

รอง หมู่ที่ 4 ต าบลกงรถ เทศบาลต าบลกงรถ อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดั แห่ง 1 1,388,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 3,936,000                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 3,936,000                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 2,562,000                 

งบลงทนุ 2,562,000                 

ครุภณัฑ์ 2,562,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,562,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 30 

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครราชสมีา 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 20 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา เครื่อง 5 162,000                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,374,000                 

งบลงทนุ 1,374,000                 

ครุภณัฑ์ 1,374,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,374,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครราชสมีา 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 30 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดันครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 30 450,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครราชสมีา ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 30 330,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 30 114,000                      

กระทรวงยตุธิรรม 13,124,900                

กรมคุมประพฤติ 3,580,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 3,580,500                 

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 3,580,500                 

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 3,580,500                 

งบลงทนุ 3,580,500                 

ครุภณัฑ์ 2,054,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 146,000                      
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รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง กองพนัสุนขั

ทหาร ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนา ระบบดจิติอล ความละเอยีด 300 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดันครราชสมีา  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 130,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,771,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดันครราชสมีา

 สาขาบวัใหญ่ ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดันครราชสมีา

  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 957,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 67,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดันครราชสมีา  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 6 47,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ีแบบ Network  

ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดันครราชสมีา  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 20,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนยว์วิฒัน์

พลเมอืง กองพนัสุนขัทหาร   ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดั เครื่อง 2 30,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 39,700                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง กองพนัสุนขัทหาร 

ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 12,800                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ชนิดนัง่ ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง กองพนัสุนขัทหาร 

ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 6,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง ศูนย์

ววิฒันพ์ลเมอืง กองพนัสุนขัทหาร   ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 20,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,526,400                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,526,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรือนนอน ศูนยฟ้ื์นฟู

สมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด กองบนิ 1  ต าบลหนองไผ่ลอ้ม อ าเภอเมอืง แห่ง 1 652,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงประกอบเลี้ยงอาหาร ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง กร

ม.ทพ.26 ต าบลภูหลวง อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 874,100                      

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 1,061,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,061,300                 

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 75,800                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 75,800                     

งบลงทนุ 75,800                     

ครุภณัฑ์ 75,800                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 55,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดันครราชสมีา  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ตู ้ 2 15,800                        
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รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดันครราชสมีา  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ตู ้ 5 40,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัโลหะใตด้นิ   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็ก

และเยาวชนจงัหวดันครราชสมีา  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 20,000                        

เดก็และเยาวชนไดร้บัการพฒันาพฤตนิิสยั 985,500                   

พฒันาพฤตนิิสยัเดก็และเยาวชนในศูนยฝึ์กและอบรมโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 985,500                   

งบลงทนุ 985,500                   

ครุภณัฑ์ 985,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 326,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 

จงัหวดันครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ตวั 5 36,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊อเนกประสงค ์ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 

3 จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ตวั 5 10,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊โรงอาหาร ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 

จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ตวั 3 54,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้เลคเชอร ์ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 

จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ตวั 35 28,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจร 16 น้ิว ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต

 3 จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ตวั 14 28,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปิงปอง ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 

จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 2 17,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร  ศูนย์

ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ใบ 7 64,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 

จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

เขต 3 จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ตู ้ 10 80,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 543,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็แบบถงัคว า่ ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 3 จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา เครื่อง 8 34,400                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 32 คิวบกิฟตุ ศูนยฝึ์กและอบรมเด็ก

และเยาวชนเขต 3 จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 2 98,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน  ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 3 จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้  ขนาด 50 ปอนด ์ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 3 จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 400,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 54,900                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จงัหวดันครราชสมีา  ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 19,300                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 3 จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา เครื่อง 2 35,600                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 52,800                        

รายการระดบัที1่: จกัรท าลวดลาย    ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 

3 จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 8,800                         

รายการระดบัที1่: จกัรพนัริม แบบธรรมดา  ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 3 จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา เครื่อง 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรม แบบเยบ็ผา้   ศูนยฝึ์กและอบรมเด็ก

และเยาวชนเขต 3 จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 16,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 8,000                         

รายการระดบัที1่: ไฟฉุกเฉินอตัโนมตัิ LED ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 3 จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ตวั 5 8,000                         

กรมราชทณัฑ์ 8,483,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 1,095,300                 

ผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจนไ์ดร้บัการควบคุม ดูแล 1,095,300                 

ควบคุมผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์ 1,095,300                 

งบลงทนุ 1,095,300                 

ครุภณัฑ์ 671,500                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 662,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ขบัเคลือ่น

 2 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) สถานตรวจพสูิจน ์สงักดั 

เรือนจ าอ าเภอบวัใหญ่  ต าบลด่านชา้ง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 662,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ สถานตรวจพสูิจน ์เรือนจ า

อ าเภอบวัใหญ่  ต าบลด่านชา้ง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 423,800                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 423,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสถานตรวจพสูิจน ์เรือนจ าอ าเภอบวัใหญ่  ต าบล

ด่านชา้ง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 423,800                      

แผนงานยทุธศาสตรส่์งเสริมระเบยีบวนิยั คุณธรรม และจริยธรรม 250,000                   

โครงการพฒันาจติใจและเตรียมผูต้อ้งขงัเพือ่คนืคนดกีลบัสู่สงัคม 250,000                   

อบรมผูต้อ้งขงัเพือ่เตรียมความพรอ้มก่อนปลอ่ย 250,000                   

งบลงทนุ 250,000                   

ครุภณัฑ์ 250,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพายหลงั ขนาด 3.5 

แรงมา้ ทณัฑสถานเกษตรอตุสาหกรรมเขาพริก  ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสคีิ้ว 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 10 250,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 2,789,600                 

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 2,789,600                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 2,789,600                 

งบลงทนุ 2,789,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,789,600                    
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ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,789,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง เรือนจ าอ าเภอสี

คิ้ว  ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 2,789,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 4,348,200                 

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 4,029,400                 

ควบคุมผูต้อ้งขงั 4,029,400                 

งบลงทนุ 4,029,400                 

ครุภณัฑ์ 4,029,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,033,200                    

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอรเ์กบ็สมัภาระผูต้อ้งขงั ขนาด 12 ช่อง ทณัฑ

สถานหญงินครราชสมีา  ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 35 273,000                      

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอรเ์กบ็สมัภาระผูต้อ้งขงั ขนาด 6 ช่อง ทณัฑ

สถานหญงินครราชสมีา  ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 12 66,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง ทณัฑสถานหญงินครราชสมีา  

ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 10 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 30 

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ ากลางคลองไผ่  ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 30 

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ าอ าเภอสคีิ้ว  ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร  ทณัฑ

สถานหญงินครราชสมีา  ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ใบ 20 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ทณัฑสถานเกษตร

อตุสาหกรรมเขาพริก  ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 10 402,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี เรือนจ ากลางคลองไผ่  

ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้ เรือนจ าอ าเภอสคีิ้ว  ต าบลลาดบวั

ขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 66,200                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน   ทณัฑสถานหญงินครราชสมีา  ต าบล

คลองไผ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 10 55,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน   เรือนจ าอ าเภอบวัใหญ่  ต าบลด่านชา้ง 

อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 30 165,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั ทณัฑสถานหญงินครราชสมีา  ต าบล

คลองไผ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 10 79,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนา ระบบดจิติอล ความละเอยีด 300 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว ทณัฑสถานหญงินครราชสมีา  ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสี

คิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 260,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)   ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

เรือนจ ากลางนครราชสมีา  ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั คนั 1 1,000,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 657,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น-น า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ทณัฑ

สถานเกษตรอตุสาหกรรมเขาพริก  ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั เครื่อง 18 468,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ทณัฑสถาน

หญงินครราชสมีา  ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 5 75,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  ทณัฑสถานหญงินครราชสมีา

  ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 12 114,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 260,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุกงัหนัสูบน า้แบบทุ่นลอยน า้ ทณัฑสถานเกษตร

อตุสาหกรรมเขาพริก  ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 260,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 79,200                        

รายการระดบัที1่: พดัลมเพดาน 48 น้ิว เรือนจ ากลางคลองไผ่  ต าบลคลอง

ไผ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ตวั 72 79,200                        

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการแกไ้ข ฟ้ืนฟู และพฒันาพฤตนิิสยั 318,800                   

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 318,800                   

งบลงทนุ 318,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 318,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 318,800                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ลวดหนามรอบอาณาเขตเรือนจ าช ัว่คราาวเขา

ยายเที่ยง สงักดัทณัฑสถานเกษตรอตุสาหกรรมเขาพริก  ต าบลคลองไผ่ 

อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา งาน 1 318,800                      

กระทรวงแรงงาน 24,936,600                

กรมการจดัหางาน 1,012,100                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 732,000                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 615,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 516,000                   

งบด าเนินงาน 516,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 516,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 420,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 117,000                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 11,000                     

งบด าเนินงาน 11,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,100                         
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พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 210,000                   

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 210,000                   

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 210,000                   

งบลงทนุ 210,000                   

ครุภณัฑ์ 210,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 20 แผ่น  

ส านกังานจดัหางานจงัหวดันครราชสมีา  ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนา ระบบดจิติอล ความละเอยีด 400 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานจดัหางานจงัหวดันครราชสมีา  ต าบลบา้น

เกาะ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 180,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 70,100                     

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 56,600                     

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 23,681,500                



125 / 363

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 19,940,000                

โครงการศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยชี ัน้สูงรองรบัอตุสาหกรรมแหง่อนาคต 19,940,000                

ศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยชี ัน้สูงรองรบัอตุสาหกรรมแหง่อนาคต 19,940,000                

งบลงทนุ 19,940,000                

ครุภณัฑ์ 19,940,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 19,940,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัแรงดนัน า้มนัเชื้อเพลงิรถจกัรยานยนตห์วัฉีด 

 ต าบลมติรภาพ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องยนตด์เีซลระบบฉีดเชื้อเพลงิแบบคอมมอนเรล  

ต าบลมติรภาพ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 400,000                      

รายการระดบัที1่: สถานีการผลติชิ้นงานอตัโนมตัิและประกอบชิ้นงาน

อตัโนมตัิ ต าบลมติรภาพ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 2,730,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการจ าลองเทคโนโลยกีารผลติอตัโนมตัิช ัน้สูง

และทดสอบมาตรฐานสาขาแมคคาทรอนิกส ์ต าบลมติรภาพ อ าเภอสคีิ้ว 

จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 14,300,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกทกัษะและทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานสาขา PLC

 พรอ้มอปุกรณ์/โปรแกรมประมวลผลครบชดุ  ต าบลมติรภาพ อ าเภอสคีิ้ว 

จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 2,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,741,500                 

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 3,741,500                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการด าเนินการพฒันาฝีมอืแรงงาน 3,741,500                 

งบลงทนุ 3,741,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,741,500                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,741,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงวสัดุมงุหลงัคาโรงฝึกงาน จ านวน 6 โรง ต าบล

มติรภาพ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 2,954,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาอาคารอ านวยการ ต าบลมติรภาพ อ าเภอ

สคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 242,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นโรงอาหาร ต าบลมติรภาพ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั

นครราชสมีา แห่ง 1 545,500                      

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 243,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 243,000                   

สถานประกอบกจิการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัมาตรฐานแรงงานไทย ความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 77,000                     

ส่งเสริม และสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบั

มาตรฐานแรงงานไทย ความรบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 77,000                     

งบลงทนุ 77,000                     

ครุภณัฑ์ 77,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 77,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ ส าหรบั 30 ที่น ัง่ ของ 

ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดันครราชสมีา  ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 23,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบเคลือ่นที่ ขนาดกลางขนาด 14 วตัต์

 พรอ้มไมคล์อยคู่ ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั

นครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 26,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนไรส้ายแบบมอืถอื ของ ส านกังานสวสัดกิาร

และคุม้ครองแรงงานจงัหวดันครราชสมีา  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 28,000                        

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 166,000                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการจดัสวสัดกิารนอกเหนือกฎหมาย 26,000                     

งบลงทนุ 26,000                     

ครุภณัฑ์ 26,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น-น า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ของ 

ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดันครราชสมีา ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 26,000                        

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 140,000                   

งบลงทนุ 140,000                   

ครุภณัฑ์ 140,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 140,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ของ ศูนยค์วามปลอดภยั

แรงงานเขต 3 (นครราชสมีา) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  าหรบัหอ้งประชมุ ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดันครราชสมีา  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา

 จงัหวดันครราชสมีา ตวั 30 90,000                        

กระทรวงวฒันธรรม 77,827,800                

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 1,588,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 1,588,300                 

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 1,588,300                 

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 1,588,300                 

งบลงทนุ 1,588,300                 

ครุภณัฑ์ 49,300                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดันครราชสมีา  ต าบลมะเริง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 30,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดันครราชสมีา  ต าบลมะเริง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 19,300                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,539,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,539,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารเกบ็พสัดุและครุภณัฑ ์ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดันครราชสมีา  ต าบลมะเริง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา แห่ง 1 1,539,000                    

กรมศิลปากร 41,052,300                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 15,347,000                
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โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่ว 15,347,000                

ปรบัปรุง พฒันา เสริมสรา้งภาพลกัษณ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม 15,347,000                

งบลงทนุ 15,347,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,347,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 15,347,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาและเพิม่ศกัยภาพโรงละครแห่งชาติภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือจงัหวดันครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 1,847,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาอทุยานประวตัิศาสตรพ์มิาย ต าบลใน

เมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 12 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุแต่งปราสาทปรางคบ์า้นปรางค ์   ต าบลนกออก 

อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาภูมทิศันภ์ายในปราสาทหนิพมิาย อทุยาน

ประวตัิศาสตรพ์มิาย ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศูนยข์อ้มูลอทุยานประวตัิศาสตรพ์มิาย  

ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาสิง่อ  านวยความสะดวกคนพกิาร (ทางลาด)  

อทุยานประวตัิศาสตรพ์มิาย  ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 300,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 6,000,000                 

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่วยคุก่อนประวตัศิาสตร์ 6,000,000                 

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วและแหลง่เรียนรูท้างศิลปวฒันธรรมเพือ่เชื่อมโยงการทอ่งเทีย่ว

พื้นทีร่ะดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 6,000,000                 

งบลงทนุ 6,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและซอ่มแซมอาคารเก่า (หอ้งศิลปกรรม) เป็น

ศูนยเ์รียนรูอ้ารยธรรมเขมร  พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ พมิาย  ต าบลในเมอืง

 อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 6,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 19,705,300                

มรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาตไิดร้บัการอนุรกัษ์ 16,116,000                

ส ารวจ ขึ้นทะเบยีน บูรณะ ซอ่มแซม ดูแลรกัษา โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุ

และเอกสารจดหมายเหตุ 16,116,000                

งบลงทนุ 16,116,000                

ครุภณัฑ์ 3,116,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 304,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสารแบบเลือ่น ส านกัศิลปากรที่ 10 นครราชสมีา

 ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกัศิลปากรที่ 10 

นครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 6 282,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,245,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกัศิลปากรที่ 10 นครราชสมีา ต าบล

ในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 957,000                      
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รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกัศิลปากรที่ 10 นครราชสมีา  ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดั คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 205,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  ส านกัศิลปากรที่ 10 

นครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 10 95,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน ส านกัศิลปากรที่ 10 

นครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 10 110,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 156,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่

 24.2 ลา้นพกิเซล ส านกัศิลปากรที่ 10 นครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอพิ

มาย จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เลนสซู์ม ส านกัศิลปากรที่ 10 นครราชสมีา ต าบลในเมอืง 

อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เลนส ์ส านกัศิลปากรที่ 10 นครราชสมีา ต าบลในเมอืง 

อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เลนส์ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ1920x1080 พกิเซล ขนาด 60 น้ิว ส านกัศิลปากรที่ 10 นครราชสมีา

 ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 37,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึเสยีง ส านกัศิลปากรที่ 10 นครราชสมีา 

ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 16,000                        

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัม้ลม  ส านกัศิลปากรที่ 10 นครราชสมีา ต าบลใน

เมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เลือ่ยฉลจุิก๊ซอร ์ส านกัศิลปากรที่ 10 นครราชสมีา ต าบล

ในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 3,000                         

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 126,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มไฟฟ้า ส านกัศิลปากรที่ 10 นครราชสมีา ต าบล

ในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 6,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

ส านกัศิลปากรที่ 10 นครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดั เครื่อง 10 120,000                      

ครุภณัฑโ์รงงาน 15,000                        

รายการระดบัที1่: สวา่นเจาะคอนกรีต ส านกัศิลปากรที่ 10 นครราชสมีา 

ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัเหลก็ไฟเบอร ์ส านกัศิลปากรที่ 10 นครราชสมีา

 ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 7,000                         

ครุภณัฑส์ ารวจ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา   ส านกั

ศิลปากรที่ 10 นครราชสมีา  ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 50,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ส  านกั

ศิลปากรที่ 10 นครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 215 13,000,000                   

ศิลปวฒันธรรม ไดร้บัการสรา้งสรรค ์สบืสานและเผยแพร่ 3,441,000                 

การสรา้งสรรค ์สบืสานและเผยแพร่ศิลปวทิยาการและมรดกทางศิลปวฒันธรรม 3,441,000                 

งบลงทนุ 3,441,000                 

ครุภณัฑ์ 3,441,000                    
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ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 159,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ขนาดจอภาพไม่นอ้ยกวา่ 

55 น้ิว  โรงละครแห่งชาติภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ต าบลโคกกรวด อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 6 159,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 3,282,000                    

รายการระดบัที1่: ผา้ม่านหลบื  โรงละครแห่งชาติภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ผนื 6 1,155,600                    

รายการระดบัที1่: ผา้ม่านระบาย  โรงละครแห่งชาติภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ผนื 3 930,900                      

รายการระดบัที1่: ผา้ม่านการแสดงแบบเปิดแยกกลางเวท ี โรงละคร

แห่งชาติภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 695,500                      

รายการระดบัที1่: ฉากต าหนกั โรงละครแห่งชาติภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ผนื 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ฉากชายทุ่งป่าโปร่ง  โรงละครแห่งชาติภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ผนื 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ฉากทอ้งพระโรงกรุงลงกา  โรงละครแห่งชาติภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ผนื 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ฉากทอ้งพระโรงอโยธยา  โรงละครแห่งชาติภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ผนื 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ฉากถ า้  โรงละครแห่งชาติภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ผนื 1 100,000                      

แหลง่เรียนรู ้และแหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา 148,300                   

จดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้และปรบัปรุงแหลง่เรียนรูแ้ละแหลง่ศิลปวฒันธรรม 148,300                   

งบลงทนุ 148,300                   

ครุภณัฑ์ 148,300                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 79,900                        

รายการระดบัที1่: เลือ่ยยนต ์ อทุยานประวตัิศาสตรพ์มิาย  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ อทุยานประวตัิศาสตรพ์มิาย 

ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 3 28,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน  อทุยานประวตัิศาสตรพ์มิาย 

 ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 3 33,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ อทุยานประวตัิศาสตรพ์มิาย  

ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 68,400                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่

 17 ลา้นพกิเซล  พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ พมิาย  ต าบลในเมอืง อ าเภอพิ

มาย จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens  หอสมดุแห่งชาติเฉลมิพระเกยีรติ ร.9 นครราชสมีา  ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทะแยงมมุ  120

 น้ิว  หอสมดุแห่งชาติเฉลมิพระเกยีรติ ร.9 นครราชสมีา  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา จอ 1 13,100                        

สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 35,187,200                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม และชมุชน 35,187,200                

โครงการพฒันาแหลง่เรียนรูท้างการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 35,187,200                
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พฒันาอปุกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดลอ้มระดบัข ัน้พื้นฐาน 34,634,800                

งบลงทนุ 34,634,800                

ครุภณัฑ์ 14,634,800                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,060,000                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดบั วทิยาลยั

นาฏศิลปนครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ตู ้ 12 108,000                      

รายการระดบัที1่: ขาต ัง้ไมโครโฟน แบบพบัขาไดพ้รอ้มไมโครโฟน  

วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 10 60,000                        

รายการระดบัที1่: โทรโขง่ วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 3 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสารส านกังาน 2 บานเลือ่น วทิยาลยันาฏศิลป

นครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 3 18,000                        

รายการระดบัที1่: ตูห้นงัสอื 2 บานเลือ่นกระจก  วทิยาลยันาฏศิลป

นครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 2 12,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้เหลก็วางเครื่องดนตรี วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา 

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ช ัน้ 10 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหนีบสือ่ส าหรบัเจาะรู วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา

  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนน้ิวมอืปฏบิตัิงาน วทิยาลยันาฏศิลป

นครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนเอกสาร วทิยาลยันาฏศิลป์ นครราชสมีา  

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เวทสี  าเร็จรูป วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคก

กรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 160,000                      

รายการระดบัที1่: แท่นพระบรมฉายาลกัษณ์พรอ้มตราสญัลกัษณ์ประจ า

พระองคข์องพระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานุวงศ ์วทิยาลยันาฏศิลป

นครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้แลค็เชอร ์วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคก

กรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 200 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพด์ดีไฟฟ้า วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เต็นทผ์า้ใบทรงโคง้ ขนาด 3 หอ้ง 8 เสา  วทิยาลยันาฏ

ศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั หลงั 4 120,000                      

รายการระดบัที1่: บอรด์กลางแจง้ วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบล

โคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 120,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็กลอ้งถา่ยภาพแบบควบคุมอณุหภูม ิวทิยาลยันาฏ

ศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ขอ้มูลสือ่การเรียนการสอน VCD,DVD รกัษา

อณุหภูมไิด ้วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 10,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 70,000                        

รายการระดบัที1่: ล าโพงแบบพกพาช่วยสอนพรอ้มไมคล์อยบลูทูธเป็น

ล าโพงสามารถเสยีบไมคไ์ด ้วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา ต าบลโคกกรวด 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 19,000                        
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รายการระดบัที1่: ล าโพงช่วยสอนพกพาพรอ้มไมคห์นีบปกเสื้อแบบไรส้าย 

วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 2 6,000                         

รายการระดบัที1่: ล าโพงขยายเสยีง+ไมคต์ิดผนงั วทิยาลยันาฏศิลป

นครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: ล าโพงขยายเสยีงพรอ้มไมคแ์บบลอ้ลาก วทิยาลยันาฏ

ศิลปนครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 3 21,000                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 2,800                         

รายการระดบัที1่: สวา่นไฟฟ้า  วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคก

กรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 2,800                         

ครุภณัฑด์นตรี 10,138,000                   

รายการระดบัที1่: กลองสะบดัชยั(กลาง) วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 84,000                        

รายการระดบัที1่: Tuba วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 2 600,000                      

รายการระดบัที1่: Bb Trumpet  วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบล

โคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 2 120,000                      

รายการระดบัที1่: Bb Clarinet วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคก

กรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 4 200,000                      

รายการระดบัที1่: Bb/F Tenor Trombone   วทิยาลยันาฏศิลป

นครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: C Trumpet  วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคก

กรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Eb Alto Saxophone วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 2 180,000                      

รายการระดบัที1่: Tenor Saxophone วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Double French Horn วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 4 800,000                      

รายการระดบัที1่: Euphonium วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคก

กรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 2 600,000                      

รายการระดบัที1่: piccolo วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด

 อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: Bass Clarinet วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบล

โคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: Baritone Saxophone วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: Marimba วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคก

กรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: Xylophone วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคก

กรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: Vibraphone วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคก

กรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: Chimes วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด

 อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: Timpani วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด

 อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: Glockenspiel วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคก

กรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 35,000                        
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รายการระดบัที1่: Concert Snare Drum วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: Marching Snare Drum  วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา

  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 6 360,000                      

รายการระดบัที1่: Marching Tom Drum วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 4 320,000                      

รายการระดบัที1่: Marching Bass Drum ขนาด 16 น้ิว วทิยาลยันาฏศิลป

นครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: Marching Bass Drum ขนาด 18 น้ิว วทิยาลยันาฏศิลป

นครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: Marching Bass Drum ขนาด 20 น้ิว วทิยาลยันาฏศิลป

นครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: Marching Bass Drum ขนาด 24 น้ิว วทิยาลยันาฏศิลป

นครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: Marching Bass Drum ขนาด 26 น้ิว วทิยาลยันาฏศิลป

นครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: Concert Cymbal 18 น้ิว วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา 

 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา คู่ 1 22,500                        

รายการระดบัที1่: Grand Piano วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคก

กรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: Violin วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 5 175,000                      

รายการระดบัที1่: Viola วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 4 200,000                      

รายการระดบัที1่: Cello วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 3 500,000                      

รายการระดบัที1่: Double Bass วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคก

กรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 2 600,000                      

รายการระดบัที1่: Music Stand วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคก

กรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 50 150,000                      

รายการระดบัที1่: กระจบัป่ี วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด

 อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: ขาต ัง้กระจบัป่ี วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคก

กรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา อนั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ขลุย่อู ้วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เลา 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ่งเกบ็ขลุย่อู ้วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบล

โคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา กลอ่ง 2 7,000                         

รายการระดบัที1่: กรบัพวง วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด

 อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา พวง 4 6,000                         

รายการระดบัที1่: กลอ่งเกบ็กรบัพวง วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบล

โคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา กลอ่ง 4 14,000                        

รายการระดบัที1่: ฉ่ิงลงหนิ(เครื่องสาย-มโหร)ี วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา

  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา คู่ 4 12,000                        

รายการระดบัที1่: ฆอ้งหุ่ยไมม้ะริดประกอบไมพ้ดุ วทิยาลยันาฏศิลป

นครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ขลุย่ปรบัเสยีงไดไ้มช้งิชนั(เพยีงออ) วทิยาลยันาฏศิลป

นครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เลา 4 6,000                         



133 / 363

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: ไมต้ีฆอ้ง(หนงั) วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา ต าบลโคก

กรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา คู่ 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: ไมต้ีกลองมลายู วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบล

โคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา คู่ 2 7,000                         

รายการระดบัที1่: ไมต้ีกลองหุ่ย วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคก

กรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา คู่ 2 2,000                         

รายการระดบัที1่: กระจงัโหม่งมอญ 3 ใบพรอ้มลูก วทิยาลยันาฏศิลป

นครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 58,000                        

รายการระดบัที1่: ฆอ้งมอญวงใหญ่ วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบล

โคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา วง 2 190,000                      

รายการระดบัที1่: ฆอ้งมอญวงเลก็ วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบล

โคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา วง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: กลองสองหนา้ วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคก

กรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ใบ 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: รางไมม้ะริดประกอบไมพ้ดุ-เรซิน่ รางเอก วทิยาลยันาฏ

ศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ราง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: รางไมม้ะริดประกอบไมพ้ดุ-เรซิน่ รางทุม้ วทิยาลยันาฏ

ศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ราง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ฆอ้งวงใหญ่ไทย(ตดั3ท่อน) วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา

  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา วง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: กลองแขกไมช้งิชนั วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบล

โคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา คู่ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 3,364,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุมจัฉานุ พรอ้มเครื่องประดบัและศรีษะ วทิยาลยันาฏ

ศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุครุฑตวัเอก พรอ้มเครื่องประดบัและศีรษะ วทิยาลยั

นาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุครุฑตวัรอง พรอ้มเครื่องประดบัและศีรษะ  วทิยาลยั

นาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 8 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุพญานาคตวัเอก พรอ้มเครื่องประดบัและศีรษะ  

วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ราชรถ คนัใหญ่ ปิดทองเปลวพรอ้มธงหนา้รถ วทิยาลยั

นาฏศิลปนครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั คนั 2 900,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุพญามา้ตวัเอก (มา้อปุการ) พรอ้มเครื่องประดบัและ

ศีรษะ  วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุพระลบ พรอ้มเครื่องประดบัและศีรษะ  วทิยาลยันาฏ

ศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุพระมงกฎุ พรอ้มเครื่องประดบัและศีรษะ  วทิยาลยั

นาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุทรพ ีพรอ้มเครื่องประดบัและศีรษะ  วทิยาลยันาฏ

ศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุทรพา พรอ้มเครื่องประดบัและศีรษะ  วทิยาลยันาฏ

ศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุนางนิลกาสร พรอ้มเครื่องประดบัและศีรษะ  วทิยาลยั

นาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุระบ าเทงิกาสร พรอ้มเครื่องประดบัและศีรษะ  

วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 8 160,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุระบ าสวสัดริกัษา พรอ้มเครื่องประดบั วทิยาลยันาฏ

ศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 7 210,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุพม่าชาย ปกัลายพรอ้มสงัวาลและเสวยีน วทิยาลยันาฏ

ศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 4 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุพม่าหญงิพรอ้มเครื่องประดบั วทิยาลยันาฏศิลป

นครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 4 80,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุทหารพม่า วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคก

กรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 12 36,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุทหารมอญ วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคก

กรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 12 36,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโมงครุ่ม วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคก

กรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุระบ าพม่า-มอญ วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบล

โคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 16 320,000                      

รายการระดบัที1่: ดาบเหลก็ วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคก

กรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เลม่ 20 20,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุแต่งกายกลองสะบดัชยั วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา 

 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 12,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุขนุแผน พรอ้มเครื่องประดบัและศีรษะ วทิยาลยันาฏ

ศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุพระไวย พรอ้มเครื่องประดบัและศีรษะ วทิยาลยันาฏ

ศิลปนครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: หนงัใหญ่ชดุจบัลงิหวัค า่ ลงิขาว วทิยาลยันาฏศิลป

นครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: หนงัใหญ่ชดุจบัลงิหวัค า่ ลงิด า วทิยาลยันาฏศิลป

นครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: หนงัใหญ่ชดุจบัลงิหวัค า่ ฤษ ีวทิยาลยันาฏศิลป

นครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: หนงัใหญ่ชดุจบัลงิหวัค า่ หนงัจบั วทิยาลยันาฏศิลป

นครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: หนงัใหญ่ชดุจบัลงิหวัค า่ หนงัเตียว วทิยาลยันาฏศิลป

นครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: หนงัใหญ่ ตวัหนุมาน วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: หนงัตวัใหญ่ ตวัวรุิญจ าบงั วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา 

 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นละครเลก็ หนุมาน วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นละครเลก็ ทศกณัฐ ์วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นละครเลก็ นางเบญกาย วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา 

 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นละครเลก็ นางสดีา วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา  

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 80,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าตกแต่งและครุภณัฑป์ระกอบอาคารเรียนอเนกประสงค์

 วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 20,000,000                   

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 552,400                   

งบลงทนุ 552,400                   

ครุภณัฑ์ 552,400                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 552,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา ต าบลโคก

กรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 15 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (28 หนา้/นาท)ี วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา ต าบล

โคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 7 55,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 5 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

วทิยาลยันาฏศิลปนครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา เครื่อง 4 31,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วทิยาลยันาฏศิลป

นครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 15 37,500                        

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 592,528,400               

ส านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 111,930,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 111,930,000              

โครงการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่ 111,930,000              

พฒันาระบบบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้มเมอืง 111,930,000              

งบลงทนุ 111,930,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 111,930,000                 

ค่าควบคุมงาน 1,930,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารอ านวยการอทุยาน

วทิยาศาสตรภู์มภิาคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง ต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 1,930,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 110,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารอ านวยการอทุยานวทิยาศาสตรภู์มภิาค

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง จงัหวดั แห่ง 1 110,000,000                 

สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) 474,862,400              

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 56,500,000                

โครงการพฒันาศูนยว์จิยัเพือ่เพิม่ศกัยภาพดา้นอาหารและการเกษตรดว้ยเทคโนโลยแีสง

ซนิโครตรอน 56,500,000                

การพฒันาศูนยว์จิยัเพือ่เพิม่ศกัยภาพดา้นอาหารและการเกษตรดว้ยเทคโนโลยแีสง

ซนิโครตรอน 56,500,000                

งบอดุหนุน 56,500,000                

ค่าใชส้อย 6,380,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานโครงการพฒันา

ศูนยว์จิยัเพือ่เพิม่ศกัยภาพดา้นอาหารและการเกษตรดว้ยเทคโนโลยแีสง 0 6,380,000                    
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ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 50,120,000                   

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ส าหรบัการพฒันาศกัยภาพหอ้งปฏบิตัิการรองรบั

งานวจิยัดา้นอาหารและการเกษตร ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 50,120,000                   

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 15,255,600                

โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานใหมน่ าไปสู่การต่อยอดงานวจิยั 3,645,600                 

การวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานทีม่ศีกัยภาพสู่การประยกุตใ์ช ้

ประโยชนท์างเศรษฐกจิและสงัคมดว้ยแสงซนิโครตรอน 3,645,600                 

งบอดุหนุน 3,645,600                 

ค่าใชส้อย 3,645,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานโครงการวจิยัและ

พฒันาเพือ่สรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานที่มศีกัยภาพสู่การประยกุตใ์ชป้ระโยชน์

ทางเศรษฐกจิและสงัคมดว้ยแสงซนิโครตรอน 0 3,645,600                    

โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่เสริมสรา้งความเขม้แขง็ดา้นเศรษฐกจิของประเทศดว้ย

เทคโนโลยซีนิโครตรอน 11,610,000                

การวจิยัและพฒันาเพือ่เสริมสรา้งความเขม้แขง็ดา้นเศรษฐกจิของประเทศ 11,610,000                

งบอดุหนุน 11,610,000                

ค่าใชส้อย 11,610,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานโครงการวจิยัและ

พฒันาเพือ่สรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานที่มศีกัยภาพสู่การประยกุตใ์ชป้ระโยชน์

ทางเศรษฐกจิและสงัคมดว้ยแสงซนิโครตรอน 0 11,610,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 224,840,400              

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นแสงซนิโครตรอน 194,590,400              

การพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพโครงสรา้งพื้นฐานดา้นเทคโนโลยแีสงซนิโครตรอน 194,590,400              

งบอดุหนุน 194,590,400              

ค่าวสัดุ 60,345,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 60,345,200                   

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 37,121,000                   

รายการระดบัที1่:  อปุกรณ์ปรบัปรุงเครื่องก าเนิดแสงซนิโครตรอน ต าบลสุร

นารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 37,121,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 97,124,200                   

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ระบบล าเลยีงแสงและสถานีทดลอง ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 51,099,000                   

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์สนบัสนุนหอ้งปฏบิตัิการทางวทิยาศาสตร ์ต าบล

สุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 46,025,200                   

โครงการพฒันาเครื่องเร่งอนุภาคเชงิเสน้ส าหรบัภาคเกษตรและอตุสาหกรรม 30,250,000                

การพฒันาเครื่องเร่งอนุภาคเชงิเสน้ส าหรบัภาคเกษตรและอตุสาหกรรม 30,250,000                

งบอดุหนุน 30,250,000                

ค่าวสัดุ 5,250,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานโครงการพฒันาเครื่อง

เร่งอนุภาคเชงิเสน้เพือ่ประยกุตใ์ชท้างดา้นการเกษตรและอตุสาหกรรม 0 5,250,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารใตด้นิป้องกนัรงัสสี  าหรบัโครงการพฒันา

เครื่องเร่งอนุภาคเชงิเสน้ส าหรบัภาคการเกษตรและอตุสาหกรรม ต าบลสุร

นารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 25,000,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 91,375,700                
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รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม 91,375,700                

การพฒันาศกัยภาพบคุลากรเพือ่รองรบัการใหบ้ริการดา้นการใชป้ระโยชนแ์สง

ซนิโครตรอน 91,375,700                

งบอดุหนุน 91,375,700                

เงนิเดอืน 91,375,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบุคลากร 0 91,375,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 86,890,700                

การพฒันาก าลงัคนและสนบัสนุนการใชป้ระโยชนแ์สงซนิโครตรอน 86,890,700                

การถา่ยทอดความรูแ้ละพฒันาก าลงัคนดา้นเทคโนโลยซีนิโครตรอน 32,303,200                

งบอดุหนุน 32,303,200                

ค่าใชส้อย 32,303,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 32,303,200                   

การพฒันาองคก์รเพือ่สนบัสนุนการใหบ้ริการ 54,587,500                

งบอดุหนุน 54,587,500                

ค่าตอบแทน 6,619,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 6,619,500                    

ค่าใชส้อย 19,711,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 19,711,700                   

ค่าสาธารณูปโภค 26,011,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าสาธารณูปโภค 0 26,011,300                   

ค่าวสัดุ 2,245,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 2,245,000                    

สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 5,736,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 5,736,000                 

การใหบ้ริการโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่การถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยทีางดาราศาสตร์ 5,736,000                 

การส่งเสริมและสนบัสนุนการสรา้งแรงบนัดาลใจและความตื่นตวัทางวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 5,736,000                 

งบอดุหนุน 5,736,000                 

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 5,736,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ดาราศาสตรเ์พือ่การใหบ้ริการหอดูดาวเฉลมิพระ

เกยีรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสมีา ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 5,736,000                    

กระทรวงศึกษาธิการ 7,856,961,094            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 1,102,437,700            

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 2,888,100                 

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 2,888,100                 

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 2,888,100                 

งบรายจ่ายอื่น 2,888,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 2,888,100                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 155,366,400              

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 155,366,400              

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 55,990,400                

งบอดุหนุน 55,990,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 55,990,400                   
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 30,794,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 25,196,000                   

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 99,376,000                

งบอดุหนุน 99,376,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 99,376,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 59,656,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 39,720,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 1,536,000                 

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 1,536,000                 

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 1,536,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,536,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 1,536,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 938,110,700              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 938,110,700              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 129,048,900              

งบอดุหนุน 129,048,900              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 129,048,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 15,252,900                   

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 15,985,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 97,810,900                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 809,061,800              

งบอดุหนุน 809,061,800              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 809,061,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 692,898,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 37,656,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 22,624,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 21,596,100                   

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 34,286,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 4,536,500                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 1,532,900                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 1,532,900                 

งบลงทนุ 1,532,900                 

ครุภณัฑ์ 1,532,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,253,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายเอกสารครัง้ละ 10 แผ่น 

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 14 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

14 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 3 141,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน ส านกังานศึกษาธกิารภาค 14 ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 3 16,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

นครราชสมีา ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 70,000                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

นครราชสมีา ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันครราชสมีา ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

นครราชสมีา ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครราชสมีา 

ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

นครราชสมีา ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครราชสมีา

 ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันครราชสมีา ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครราชสมีา ต าบลหวัทะเล อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา  ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดันครราชสมีา ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันครราชสมีา ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครราชสมีา

 ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 14 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 270,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครราชสมีา ต าบลหวัทะเล 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครราชสมีา ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ)  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครราชสมีา ต าบลหวัทะเล อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครราชสมีา

 ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 200 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารภาค 14 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา จอ 1 40,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารภาค 14 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 42,500                        

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 1,070,900                 

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 1,070,900                 

งบลงทนุ 1,070,900                 

ครุภณัฑ์ 1,070,900                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,070,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครราชสมีา ต าบลหวัทะเล อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 35 560,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันครราชสมีา ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 35 133,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารภาค 14 นครราชสมีา ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

14 นครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 10 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครราชสมีา ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันครราชสมีา ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 14 นครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

14 นครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

นครราชสมีา ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครราชสมีา ต าบลหวัทะเล อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครราชสมีา ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 1,859,000                 

จดัการศึกษานอกระบบ 1,859,000                 

งบลงทนุ 1,859,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,859,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,859,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารสถาบนัการศึกษาและพฒันาต่อเน่ืองสิ

รินธร ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 1,859,000                    

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 73,700                     

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 73,700                     

งบลงทนุ 73,700                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 73,700                        

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 73,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าขยายเขตไฟฟ้า  ส านกังาน กศน.ต าบลด่านนอก  

ต าบลด่านนอก  อ าเภอเมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา เฟส 1 73,700                        

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,122,238,094            

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 4,767,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 4,767,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 4,767,154                 

งบด าเนินงาน 4,767,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,767,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,767,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 3,001,000                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 3,001,000                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 3,001,000                 

งบลงทนุ 3,001,000                 

ครุภณัฑ์ 3,001,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,001,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนสดีาวทิยา

 ต าบลโพนทอง อ าเภออ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนขามทะเล

สอวทิยา ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนโนน

สมบูรณ์วทิยา ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนบุญ

วฒันา 2 ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนบา้น

เหลือ่มพทิยาสรรพ ์ต าบลบา้นเหลือ่ม อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 1,504,228,600            

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 1,447,156,300            

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,447,156,300            

งบอดุหนุน 1,447,156,300            

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,447,156,300               

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 281854 1,447,156,300               

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 281854 202,363,100                 

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 281854 105,346,100                 

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 281854 109,088,700                 

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 281854 173,902,300                 
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รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 281854 856,456,100                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 57,072,300                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 36,127,800                

งบลงทนุ 36,127,800                

ครุภณัฑ์ 14,800,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 14,800,000                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นกดุปลาฉลาดหนองปรือ ต าบลบงึส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโป่งแดงน า้ฉ่าสามคัคี ต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นพนัดุง ต าบลพนัดุง อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดอนใหญ่ ต าบลดอนใหญ่ อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองตะแบก ต าบลตะแบกบาน อ าเภอครบุรี จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโคกกระชายโนนกุ่ม ต าบลโคกกระชาย อ าเภอครบุรี จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบุตาโฮ-โนนกลาง ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอครบุรี จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองหนิโคน ต าบลสระวา่นพระยา อ าเภอครบุรี จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนรฐัการุณวทิยา ต าบลทองหลาง อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนหนองบวัรีราษฎรอ์ทุศิ ต าบลชมุพวง อ าเภอชมุพวง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัโพธิ์ศรีบรรจง ต าบลตลาดไทร อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัโชติการาม ต าบลประสุข อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองหวา้ตาด า ต าบลสาหร่าย อ าเภอชมุพวง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นพชิติคเชนทร ์ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองกก ต าบลท่าจะหลงุ อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นซบัพลู ต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโนนเต็ง ต าบลโนนเมอืงพฒันา อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแปรง ต าบลบา้นแปรง อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นด่านติง ต าบลจนัอดั อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองหวา้(ประชาสรรค)์ ต าบลด่านคลา้ อ าเภอโนนสูง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นใหม(่คุรุราษฎรพ์ฒันา) ต าบลใหม่ อ าเภอโนนสูง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดอนหวาย(สงิหคุ์รุประชาสรรค)์ ต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหลมุขา้ว ต าบลหลมุขา้ว อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนไตรมติรวทิยา ต าบลล ามูล อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดอนชมพ(ูสงัฆประชานุเคราะห)์ ต าบลดอนชมพู อ าเภอโนนสูง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นตะครอ้โนนทอง ต าบลด่านชา้ง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นด่านชา้ง ต าบลหว้ยยาง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสระครก ต าบลหนองบวัสะอาด อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนช่องแมวพทิยา ต าบลดอนมนั อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนรวมมติรพฒันา ต าบลโนนเพด็ อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดับา้นหนองคึม ต าบลหนองพลวง อ าเภอประทาย จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนม่วงแกว้วทิยาคาร ต าบลงิ้ว อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโคกเกษม(สหรฐั-ราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลโคกไทย อ าเภอปกัธงชยั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นตะขบ ต าบลตะขบ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นปลายดาบ ต าบลสุขเกษม อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนหนองนกเขยีนสามคัคี ต าบลภูหลวง อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นล านางแกว้ ต าบลล านางแกว้ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนสะแกราชวทิยาคม ต าบลสะแกราช อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหลมุขา้ว ต าบลเกษมทรพัย ์อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนขนงพระใต ้ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโคกสูง ต าบลโคกสูง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองไขน่ า้ ต าบลหนองไขน่ า้ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองยารกัษ-์ล าโพง(รฐัประชาสรรค)์ ต าบลพดุซา อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นกรูดหนองออก ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบ(ุประชารฐัพฒันา) ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นไชยมงคล(สบืสนิวทิยา) ต าบลไชยมงคล อ าเภอเมอืง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบงึสาร ต าบลมะเริง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นคนชมุ ต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นมะขามเฒ่า(เปรมประชารฐัวทิยา) ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นประโดก-โคกไผ่ ต าบลหมืน่ไวย อ าเภอเมอืงนครราชสมีา

 จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองตะลมุปุ๊ ก ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนพรพทิยาคม ต าบลกดุนอ้ย อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนหนองแวงพทิยาคม ต าบลดอนเมอืง อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนเจยีรวนนทอ์ทุศิ1 ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลหนองตะไก ้อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสนัติสุข ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบุกระโทก ต าบลหนองหวัแรด อ าเภอหนองบุนนาก จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นลงุเขวา้ ต าบลลงุเขวา้ อ าเภอหนองบุนนาก จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสารภ ีต าบลสารภ ีอ าเภอหนองบุนนาก จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองตะไก ้ต าบลหนองตะไก ้อ าเภอหนองบุนนาก จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นทบัสวาย ต าบลทบัสวาย อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหวัท านบ ต าบลกงรถ อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองม่วงหวาน ต าบลงิ้ว อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนิดาด ต าบลหนิดาด อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโนนเหลือ่ม ต าบลอดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นท่าเยีย่มวทิยายล ต าบลกระเบื้องนอก อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นครบุรีศึกษา ต าบลละหานปลาคา้ว อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นส านกัตะครอ้ ต าบลส านกัตะครอ้ อ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบงึปรือ ต าบลบงึปรือ อ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเจริญผล ต าบลมาบกราด อ าเภอพระทองค า จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโสง(คุรุประชาสรรค)์ ต าบลหนองยาง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนนครราชสมีาปญัญานุกูล ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนพมิายด ารงวทิยาคม ต าบลรงักาใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,327,800                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,327,800                   

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นกดุปลาฉลาดหนองปรือ ต าบลบงึส าโรง 

อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโป่งแดงน า้ฉ่าสามคัคี ต าบลโป่งแดง 

อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นพนัดุง ต าบลพนัดุง อ าเภอขามทะเลสอ 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นดอนใหญ่ ต าบลดอนใหญ่ อ าเภอคง 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโคกกระชายโนนกุ่ม ต าบลโคกกระชาย 

อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นบุตาโฮ-โนนกลาง ต าบลบา้นใหม่ 

อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองหนิโคน ต าบลสระวา่นพระยา 

อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนรฐัการุณวทิยา ต าบลทองหลาง อ าเภอจกัราช 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนหนองบวัรีราษฎรอ์ทุศิ ต าบลชมุพวง อ าเภอชมุ

พวง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัโพธิ์ศรีบรรจง ต าบลตลาดไทร อ าเภอชมุ

พวง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 298,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัโชติการาม ต าบลประสุข อ าเภอชมุพวง 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 400,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองหวา้ตาด า ต าบลสาหร่าย อ าเภอชมุ

พวง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นพชิติคเชนทร ์ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองกก ต าบลท่าจะหลงุ อ าเภอโชคชยั 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 99,100                        

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นซบัพลู ต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 169,800                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโนนเต็ง ต าบลโนนเมอืงพฒันา อ าเภอด่าน

ขนุทด จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นแปรง ต าบลบา้นแปรง อ าเภอด่านขนุทด 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 398,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นด่านติง ต าบลจนัอดั อ าเภอโนนสูง แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นใหม(่คุรุราษฎรพ์ฒันา) ต าบลใหม่ อ าเภอ

โนนสูง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 174,700                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นดอนหวาย(สงิหคุ์รุประชาสรรค)์ ต าบล

ดอนหวาย อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหลมุขา้ว ต าบลหลมุขา้ว อ าเภอโนนสูง 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนไตรมติรวทิยา ต าบลล ามูล อ าเภอโนนสูง 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นดอนชมพ(ูสงัฆประชานุเคราะห)์ ต าบล

ดอนชมพู อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นสระครก ต าบลหนองบวัสะอาด อ าเภอบวั

ใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนช่องแมวพทิยา ต าบลดอนมนั อ าเภอประทาย 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 186,300                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนรวมมติรพฒันา ต าบลโนนเพด็ อ าเภอประทาย

 จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดับา้นหนองคึม ต าบลหนองพลวง อ าเภอ

ประทาย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 347,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนม่วงแกว้วทิยาคาร ต าบลงิ้ว อ าเภอปกัธงชยั 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโคกเกษม(สหรฐั-ราษฎรส์ามคัค)ี ต าบล

โคกไทย อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นตะขบ ต าบลตะขบ อ าเภอปกัธงชยั 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นปลายดาบ ต าบลสุขเกษม อ าเภอปกัธงชยั 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนหนองนกเขยีนสามคัคี ต าบลภูหลวง อ าเภอปกั

ธงชยั จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นล านางแกว้ ต าบลล านางแกว้ อ าเภอปกั

ธงชยั จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนสะแกราชวทิยาคม ต าบลสะแกราช อ าเภอปกั

ธงชยั จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนขนงพระใต ้ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโคกสูง ต าบลโคกสูง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองไขน่ า้ ต าบลหนองไขน่ า้ อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองยารกัษ-์ล าโพง(รฐัประชาสรรค)์ 

ต าบลพดุซา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 127,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นกรูดหนองออก ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นบ(ุประชารฐัพฒันา) ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นไชยมงคล(สบืสนิวทิยา) ต าบลไชยมงคล 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นบงึสาร ต าบลมะเริง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นคนชมุ ต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 400,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นมะขามเฒ่า(เปรมประชารฐัวทิยา) ต าบล

บา้นใหม่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 223,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นประโดก-โคกไผ่ ต าบลหมืน่ไวย 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 203,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองตะลมุปุ๊ ก ต าบลหนองบวัศาลา 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 390,800                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนหนองแวงพทิยาคม ต าบลดอนเมอืง อ าเภอสี

คิ้ว จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 375,500                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนเจยีรวนนทอ์ทุศิ1 ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว

 จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 385,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นสนัติสุข ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิสาง 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นบุกระโทก ต าบลหนองหวัแรด อ าเภอ

หนองบุญมาก จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 129,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นลงุเขวา้ ต าบลลงุเขวา้ อ าเภอหนองบุญมาก

 จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นสารภ ีต าบลสารภ ีอ าเภอหนองบุญมาก 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 399,600                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองตะไก ้ต าบลหนองตะไก ้อ าเภอ

หนองบุญมาก จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 399,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองม่วงหวาน ต าบลงิ้ว อ าเภอหว้ยแถลง

 จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 343,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนิดาด ต าบลหนิดาด อ าเภอหว้ยแถลง 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโนนเหลือ่ม ต าบลอดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้

เขยีว จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นท่าเยีย่มวทิยายล ต าบลกระเบื้องนอก 

อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 338,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นครบุรีศึกษา ต าบลละหานปลาคา้ว อ าเภอ

เมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลหนองแวง อ าเภอ

เทพารกัษ ์จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 353,000                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นส านกัตะครอ้ ต าบลส านกัตะครอ้ อ าเภอ

เทพารกัษ ์จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นบงึปรือ ต าบลบงึปรือ อ าเภอเทพารกัษ ์

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นเจริญผล ต าบลมาบกราด อ าเภอพระ

ทองค า จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโสง(คุรุประชาสรรค)์ ต าบลหนองยาง 

อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 400,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 20,944,500                

งบลงทนุ 20,944,500                

ครุภณัฑ์ 20,944,500                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 8,424,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนโคกกรวด(ผดุงรฐัประชานุกูล) ต าบล

โคกกรวด  อ าเภอเมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองรงักา  ต าบลโคกกรวด  

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโคกสูง ต าบลโคกสูง  อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นจอหอ ต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองพลวงใหญ่  ต าบลไชย

มงคล  อ าเภอเมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัทุ่งสวา่ง ต าบลในเมอืง  อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน เคหะประชาสามคัคี  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหลกัรอ้ย  ต าบลในเมอืง  อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัโคกพรมตัง้ตรงจติร๗  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหวัทะเล  ต าบลในเมอืง  อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 48,140                        
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บงึสาล ีต าบลพดุซา  อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองยารกัษ-์ล าโพง(รฐัประชา

สรรค)์  ต าบลพดุซา  อ าเภอเมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองพลวง  ต าบลโพธิ์กลาง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบงึสาร ต าบลมะเริง  อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อ่างหว้ยยาง ต าบลสุรนารี  อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองกระทุ่ม  ต าบลหนอง

กระทุ่ม อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองตะลมุปุ๊ ก  ต าบลหนองบวั

ศาลา  อ าเภอเมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองตาคง  ต าบลหนองบวั

ศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดับา้นหนองบวัศาลา  ต าบลหนอง

บวัศาลา  อ าเภอเมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อ่างหนองแหนประชาสามคัคี  ต าบล

หนองบวัศาลา  อ าเภอเมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองสมอประชาพฒันา  ต าบล

หนองระเวยีง  อ าเภอเมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโป่งแมลงวนั (จริาธวิฒันอ์ปุถมัภ)์

  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน โคกเพชรสระมโนรา  ต าบลโคกกรวด

 อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองเป็ดน า้(สวสัดิ์ราษฎรว์ทิยา)

 ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน สุขานารี 2(หนองขอน)  ต าบลโคก

กรวด  อ าเภอเมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นกรูดหนองออก  ต าบลจอหอ 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นระกาย ต าบลจอหอ  อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบ(ุประชารฐัพฒันา)  ต าบลตลาด

  อ าเภอเมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน สวนหม่อน ต าบลในเมอืง  อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน สามคัคีรถไฟ  ต าบลในเมอืง  อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชลประทานสงเคราะห ์ ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บงึพญาปราบ  ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นลองตอง  ต าบลบา้นโพธิ์  อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโพธิ์ ต าบลบา้นโพธิ์  อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นภูเขาลาด  ต าบลบา้นใหม่  

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบงึตะโก  ต าบลพลกรงั  อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดอนกระทงิ-ศีรษะชา้ง  ต าบล

พดุซา  อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสมีมุ(ธวชัชยัราษฎรอ์นุสรณ์) 

ต าบลสมีมุ  อ าเภอเมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองไขน่ า้  ต าบลหนองไขน่ า้ 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองปรู  ต าบลหนองจะบก 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นต่างตา ต าบลหนองจะบก  

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ทหารอากาศบ ารุง  ต าบลหนองไผ่

ลอ้ม  อ าเภอเมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นทบัชา้ง ต าบลหนองระเวยีง  

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นประโดก-โคกไผ่  ต าบล

หมืน่ไวย  อ าเภอเมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดอนขวาง  ต าบลหวัทะเล  

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน นครราชสมีาปญัญานุกูล  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเกรียมโนนส าโรง  ต าบลขามเฒ่า

 อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นศรีสุข(คุรุราษฎรส์ามคัค)ี  ต าบล

ดอนชมพู  อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดับา้นด่านคนคบ  ต าบลด่านคลา้ 

อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นด่านทองหลาง  ต าบลโตนด 

อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลตลาดแค  ต าบลธารปราสาท 

อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบงิ(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์) 

ต าบลบงิ  อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ดอนทา้ววทิยา  ต าบลเมอืงปราสาท 

อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นกระถนิหนองเครือชดุ  ต าบล

ล าคอหงษ ์ อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสะพาน ต าบลล าคอหงษ ์ อ าเภอ

โนนสูง  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ไตรมติรวทิยา  ต าบลล ามูล  อ าเภอ

โนนสูง  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดอนม่วง  ต าบลใหม่  อ าเภอ

โนนสูง  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นถนนถ ัว่(กองทพับกประชา

สามคัค)ี ต าบลใหม่  อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นจนัอดั ต าบลจนัอดั  อ าเภอโนน

สูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเหลา่พทิยาคม  ต าบลจนัอดั 

อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดอนชมพ(ูสงัฆประชานุเคราะห)์ 

ต าบลดอนชมพู  อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเปลาะปลอเมอืงท(ีประชารฐั

สามคัค)ี  ต าบลดอนชมพู อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดอนหวาย(สงิหคุ์รุประชาสรรค)์ 

ต าบลดอนหวาย  อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองหวา้(ประชาสรรค)์  ต าบล

ด่านคลา้  อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโตนด ต าบลโตนด  อ าเภอโนน

สูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นธารปราสาท  ต าบลธารปราสาท 

อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นมะรุม ต าบลพลสงคราม  อ าเภอ

โนนสูง  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเสลาถ ัว่แปบ  ต าบลพลสงคราม 

อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหญา้คาว.ท.อ.  ต าบลพล

สงคราม อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นพลสงคราม(แพงรฐัราษฎรว์ทิยา)

  ต าบลพลสงคราม อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองมา้  ต าบลมะค่า  อ าเภอ

โนนสูง  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นมะค่า(คงฤทธบิวัสุวรรณอนุสรณ์)

 ต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นพลจลก ต าบลมะค่า  อ าเภอ

โนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเพกิ(รฐัประชาสามคัค)ี  ต าบล

หลมุขา้ว  อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 96,280                        
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหลมุขา้ว  ต าบลหลมุขา้ว  อ าเภอ

โนนสูง  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นใหม(่คุรุราษฎรพ์ฒันา)  ต าบล

ใหม่ อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน โพธารามพทิยาคม  ต าบลใหม่ 

อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน กนัเกราพทิยาคม  ต าบลใหม่ อ าเภอ

โนนสูง  จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 144,420                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 12,520,000                   

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงพลอง(ส านกังานสลากกนิแบ่งฯ) ต าบลหลมุขา้ว

 อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแจง ต าบลมะค่า อ าเภอโนนสูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสม้มติรภาพที9่3 ต าบลดอนชมพู อ าเภอโนนสูง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองนา ต าบลพลสงคราม อ าเภอโนนสูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขามชัง่โค ต าบลบงิ อ าเภอโนนสูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองจ าปา ต าบลใหม่ อ าเภอโนนสูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นด่านเกวยีน ต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเมอืงท ีต าบลเมอืงปราสาท อ าเภอโนนสูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นเพชร ต าบลบงิ อ าเภอโนนสูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตะไก(้ประชาพฒันา) ต าบลมะค่า อ าเภอ

โนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนมนัเทศ ต าบลล ามูล อ าเภอโนนสูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเดิ่นหวับงึวทิยา ต าบลมะค่า อ าเภอโนนสูง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสงเคราะห3์ฯ ต าบลธารปราสาท 

อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไตรคามสามคัคี ต าบลขามเฒ่า อ าเภอโนนสูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนมะกอก ต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหญา้คาเหนือ ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปราสาท(สุวรรณราษฎรฯ์) ต าบลเมอืงปราสาท 

อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นด่านติง ต าบลจนัอดั อ าเภอโนนสูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขามเฒ่า ต าบลขามเฒ่า อ าเภอโนนสูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเปราะหอมพฒันา ต าบลพลสงคราม อ าเภอโนนสูง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไพ ต าบลขามเฒ่า อ าเภอโนนสูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองพลอง ต าบลขามเฒ่า อ าเภอโนนสูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซาด ต าบลหลมุขา้ว อ าเภอโนนสูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนผวา ต าบลล าคอหงษ ์อ าเภอโนนสูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลา้โนนคราม ต าบลเมอืงปราสาท อ าเภอโนนสูง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไพล(ไตรมติรสามคัค)ี ต าบลหลมุขา้ว อ าเภอโนน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขนายด(ีประชารฐับ ารุง) ต าบลบงิ อ าเภอโนนสูง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโจด ต าบลล ามูล อ าเภอโนนสูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคอนนอ้ย ต าบลด่านคลา้ อ าเภอโนนสูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกระเพรา ต าบลเมอืงปราสาท อ าเภอโนนสูง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองออ้ ต าบลเมอืงปราสาท อ าเภอโนนสูง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัม่วง ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคอหงษ ์ต าบลล าคอหงษ ์อ าเภอโนนสูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวั(สหรฐัพบูิลประชาสรรค)์ ต าบลบา้นโพธิ์ 

อ  าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพดุซา ต าบลพดุซา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโกรกเดอืนหา้ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นล าเชงิไกร ต าบลโคกสูง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมาบมะค่า ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองระเวยีง ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพะเนา ต าบลพะเนา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นละลมโพธิ์ ต าบลพดุซา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกลว้ยจอหอ ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฝ้ายนาตมสม้ป่อย ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคนชมุ ต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยองแยง ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมะค่า ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบงึทบัชา้ง ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางนอ้ยหวัสบิ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหมืน่ไวย ต าบลหมืน่ไวย อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกระโดน ต าบลหนองไขน่ า้ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ ต าบลโคกสูง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นศีรษะละเลงิ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งกระโดน ต าบลสมีมุ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองนกกวกั ต าบลจกัราช อ าเภอจกัราช จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอรพมิพว์ทิยา ต าบลศรีละกอ อ าเภอจกัราช จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนลงุถอ่นราษฎรอ์ทุศิ ต าบลศรีละกอ อ าเภอจกัราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนตาพรม ต าบลศรีละกอ อ าเภอจกัราช จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองนกคุ่ม ต าบลหนองขาม อ าเภอจกัราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสวนปอ ต าบลหนิโคน อ าเภอจกัราช จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนขามสงเคราะห ์ต าบลสสุีก อ าเภอจกัราช จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองจอก ต าบลหนองพลวง อ าเภอจกัราช จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโกรกไมแ้ดง ต าบลศรีละกอ อ าเภอจกัราช จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสามคัคีวทิยา ต าบลหนองขาม อ าเภอจกัราช จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นช่องโค ต าบลศรีละกอ อ าเภอจกัราช จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนทะยงุ ต าบลหนองขาม อ าเภอจกัราช จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนราษฎรบ์  ารุง ต าบลหนองขาม อ าเภอจกัราช จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแมว ต าบลหนองขาม อ าเภอจกัราช จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกส าโรง ต าบลศรีละกอ อ าเภอจกัราช จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทองหลาง ต าบลทองหลาง อ าเภอจกัราช จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทรพัยเ์จริญ ต าบลคลองเมอืง อ าเภอจกัราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสระซาง ต าบลหนิโคน อ าเภอจกัราช จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกนัผม ต าบลพระพทุธ อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสลกัได ต าบลหนองงูเหลอืม อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกรูด ต าบลชา้งทอง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนภูทองวทิยา ต าบลพระพทุธ อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นด่านพฒันา ต าบลพระพทุธ อ าเภอเฉลมิพระ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัโคก ต าบลหนองยาง อ าเภอเฉลมิพระ

เกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเพชรมาตุคลา ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไทรงามเฉลมิพระเกยีรติ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเฉลมิพระ

เกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนพมิานประชาสนัต ์ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนตาวทิย ์ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปรางค ์ต าบลพลบัพลา อ าเภอโชคชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปรึก ต าบลทุ่งอรุณ อ าเภอโชคชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        



158 / 363

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเสาเดยีว ต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกอกวทิยา ต าบลพลบัพลา อ าเภอโชคชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุจอกนอ้ย ต าบลละลมใหม่พฒันา อ าเภอโชคชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าเยีย่มวทิยา ต าบลท่าเยีย่ม อ าเภอโชคชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดักดุสวาย ต าบลพลบัพลา อ าเภอโชคชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองกลาง ต าบลพลบัพลา อ าเภอโชคชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตูม ต าบลด่านเกวยีน อ าเภอโชคชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุโบสถ ์ต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนพลบัพลา ต าบลพลบัพลา อ าเภอโชคชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบงึไทย ต าบลท่าลาดขาว อ าเภอโชคชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าลาดขาว ต าบลท่าลาดขาว อ าเภอโชคชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าตะเคียน ต าบลพลบัพลา อ าเภอโชคชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพะโค ต าบลกระโทก อ าเภอโชคชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอน ต าบลกระโทก อ าเภอโชคชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดะแลง ต าบลทุ่งอรุณ อ าเภอโชคชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบงิ ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโจด ต าบลท่าเยีย่ม อ าเภอโชคชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนเพชร ต าบลท่าเยีย่ม อ าเภอโชคชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคง้กระโดน ต าบลทุ่งอรุณ อ าเภอโชคชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่สมบูรณ์ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอหนองบุนนาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองสารเพชร ต าบลหนองหวัแรต อ าเภอหนองบุ

นนาก จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งหวัขวาน ต าบลสารภ ีอ าเภอหนองบุนนาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองจาน ต าบลลงุเขวา้ อ าเภอหนองบุนนาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไทร ต าบลหนองบุนนาก อ าเภอหนองบุ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยอกขาม ต าบลหนองตะไก ้อ าเภอหนองบุนนาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตะลมุปุ๊ ก ต าบลหนองไมไ้ผ่ อ าเภอหนองบุ

นนาก จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถนนหกั ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอหนองบุนนาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองจระเขห้นิ ต าบลแหลมทอง อ าเภอหนองบุ

นนาก จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนรกัชาติประชาบ ารุง ต าบลหลุง่ตะเคียน อ าเภอหว้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองม่วง ต าบลหว้ยแคน อ าเภอหว้ยแถลง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเมอืงพลบัพลา ต าบลเมอืงพลบัพลา อ าเภอหว้ย

แถลง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนส าราญ ต าบลเมอืงพลบัพลา อ าเภอหว้ยแถลง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสระแกว้ ต าบลเมอืงพลบัพลา อ าเภอหว้ยแถลง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัออ้ทะมวงสามคัคี ต าบลงิ้ว อ าเภอหว้ยแถลง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเมอืงรงั ต าบลหลุง่ประดู่ อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจอมศรี ต าบลงิ้ว อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนขี้ตุ่น ต าบลกงรถ อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสุวรรณแสงวทิยา ต าบลหลุง่ประดู่ อ าเภอหว้ย

แถลง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยปอ ต าบลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตะโก ต าบลตะโก อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัรองสามคัคี ต าบลกงรถ อ าเภอหว้ยแถลง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโพดเพชรพทิยา ต าบลหลุง่ประดู่ อ าเภอ

หว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกระทุ่มแท่น ต าบลหลุง่ตะเคียน อ าเภอหว้ยแถลง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองชมุแสง ต าบลเมอืงพลบัพลา อ าเภอหว้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซา่เลอืด ต าบลกงรถ อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต าบลหนิดาด อ าเภอหว้ยแถลง ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตะครอ้ ต าบลหนิดาด อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่ศรีวไิลพทุไธจารย ์ต าบลงิ้ว อ าเภอหว้ยแถลง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโสน ต าบลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกพลวง ต าบลหลุง่ประดู่ อ าเภอหว้ยแถลง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโกรกส าโรง ต าบลครบุรี อ าเภอครบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัสะเดา ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอครบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกใบบวั ต าบลโคกกระชาย อ าเภอครบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหวา้ดอนตะเกยีด ต าบลเฉลยีง อ าเภอครบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตอ้ ต าบลครบุรี อ าเภอครบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเมา ต าบลสระวา่นพระยา อ าเภอครบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตะกดุโนนระเวยีง ต าบลโคกกระชาย อ าเภอครบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุยายแลบ ต าบลมาบตะโกเอน อ าเภอครบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสระผกัโพด ต าบลครบุรีใต ้อ าเภอครบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโสน ต าบลครบุรีใต ้อ าเภอครบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต าบลอรพมิพ ์อ าเภอครบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นครบุรีนครธรรมโฆสติวทิยาคาร ต าบลครบุรีใต ้

อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองยาง(มูลบนอปุถมัภ)์ ต าบลจระเขห้นิ 

อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนกรูด ต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโปร่งสนวน ต าบลล าเพยีก อ าเภอครบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่แหลมทอง ต าบลล าเพยีก อ าเภอครบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไผ่ ต าบลจระเขห้นิ อ าเภอครบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุหวา้สามคัคี ต าบลสระวา่นพระยา อ าเภอครบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหวา้ประชาอาสา ต าบลครบุรีใต ้อ าเภอครบุรี ชดุ 1 20,000                        
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02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัมกฎุไทยาราม ต าบลงิ้ว อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพนทราย ต าบลส าโรง อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวงัวารีวนราษฎรว์ฒันา ต าบลตูม อ าเภอปกัธงชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตาด ต าบลตะคุ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัหนิ ต าบลตะคุ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัม่วง ต าบลนกออก อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งจาน ต าบลนกออก อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองสาริกา ต าบลตะขบ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพนัธส์งวน ต าบลธงชยัเหนือ อ าเภอปกัธงชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห ์ต าบลตูม อ าเภอปกัธงชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโคกสระนอ้ย ต าบลนกออก อ าเภอปกัธงชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองเตย ต าบลสะแกราช อ าเภอปกัธงชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัตะเคียน ต าบลล านางแกว้ อ าเภอปกัธงชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพดัทะเล ต าบลล านางแกว้ อ าเภอปกัธงชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองซบันอ้ยสามคัคี ต าบลล านางแกว้ อ าเภอปกั

ธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองชมุแสงศรทัธาคาร ต าบลสุขเกษม อ าเภอปกั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพปุลาไหล ต าบลสุขเกษม อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธิ์เมอืงสามคัคี ต าบลตูม อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหงษ ์ต าบลนกออก อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหญา้ขาว ต าบลธงชยัเหนือ อ าเภอปกัธงชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหลมุเงนิ ต าบลภูหลวง อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโดน ต าบลสุขเกษม อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนางเหริญ ต าบลเกษมทรพัย ์อ าเภอปกัธงชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนอ้ย ต าบลตะขบ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธนิิมติร ต าบลสะแกราช อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งสามคัคี ต าบลสะแกราช อ าเภอปกัธงชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนรกัเมอืงไทย 1(มูลนิธเิตชะไพบูลย)์ ต าบลบ่อปลาทอง 

อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนั(คุรุราษฎรอ์ทุศิ) ต าบลตะคุ อ าเภอปกัธงชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกก ต าบลภูหลวง อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนแดง ต าบลภูหลวง อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกลาง ต าบลบ่อปลาทอง อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุหวัชา้ง ต าบลตะขบ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแฟบ(วุฒริฐัประชาสรรค)์ ต าบลสะแกราช 

อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขี้เหลก็ ต าบลสะแกราช อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโกรกหวา้ ต าบลดอน อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นส่อง ต าบลดอน อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองนมนาง ต าบลตะคุ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอ่างเกบ็น า้หว้ยยาง ต าบลธงชยัเหนือ อ าเภอปกั

ธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนแหลมรวกบ ารุง ต าบลธงชยัเหนือ อ าเภอปกัธงชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นพรา้ว ต าบลดอน อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศีรษะกระบอื ต าบลโคกไทย อ าเภอปกัธงชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผกัไร ต าบลดอน อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองประดู่ ต าบลส าโรง อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัไมเ้สีย่ว ต าบลดอน อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อปลา ต าบลบ่อปลาทอง อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ซบั ต าบลวงัน า้เขยีว อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองทราย ต าบลวงัน า้เขยีว อ าเภอวงัน า้เขยีว ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองบง ต าบลวงัน า้เขยีว อ าเภอวงัน า้เขยีว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองกุ่ม ต าบลระเริง อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัน า้เขยีว ต าบลอดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัเต่า ต าบลอดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโสมง ต าบลอดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองหนิร่อง ต าบลระเริง อ าเภอวงัน า้เขยีว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยน า้เค็ม ต าบลอดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสนัติสุข ต าบลวงัหม ีอ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองใบพดั ต าบลวงัหม ีอ าเภอวงัน า้เขยีว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อลงิประชาสรรค ์ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเสงิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าเยีย่ม ต าบลกดุโบสถ ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นราษฎรส์ามคัคี ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเสงิสาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกโจด ต าบลกดุโบสถ ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไผ่ใหญ่ ต าบลเสงิสาง อ าเภอเสงิสาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นประชาสนัต ์ต าบลเสงิสาง อ าเภอเสงิสาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองไผ่วทิยา ต าบลเสงิสาง อ าเภอเสงิสาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหลกัศิลา ต าบลเสงิสาง อ าเภอเสงิสาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสกดันาควทิยา ต าบลสุขไพบูลย ์อ าเภอเสงิสาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นล าไซกง ต าบลบา้นราษฎร ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางไม ้ต าบลบา้นราษฎร ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนา้กลองวทิยา ต าบลสุขไพบูลย ์อ าเภอเสงิสาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนแขวนประชานุกูล ต าบลสุขไพบูลย ์อ าเภอเสงิ

สาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาจนัทนห์อม ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบุญบนัดาลวทิยานุสรณ์ ต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง ชดุ 1 20,000                        



164 / 363

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาแกว้ ต าบลวงักะทะ อ าเภอปากช่อง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัหวาย ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่ามะนาว ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสายชนวน ต าบลจนัทกึ อ าเภอปากช่อง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองอเีหลอ ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งววัแดง ต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคุม้วทิยา ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตอ ต าบลจนัทกึ อ าเภอปากช่อง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัน า้เยน็ ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงักะทะ ต าบลวงักะทะ อ าเภอปากช่อง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุ่งเตย ต าบลหมูส ีอ าเภอปากช่อง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับนัไดมา้ ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัสสีด ต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองเสอื ต าบลหมูส ีอ าเภอปากช่อง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประชารฐัวทิยา ต าบลวงักะทะ อ าเภอปากช่อง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองล าตะคอง 2 ต าบลวงัไทร อ าเภอปาก

ช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งตาลอง ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อทอง ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโศกนอ้ย ต าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองมะค่าหนิ ต าบลวงักะทะ อ าเภอปากช่อง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าไผ่ ต าบลจนัทกึ อ าเภอปากช่อง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองจอก ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสระน า้ใสวทิยา ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองเดื่อ ต าบลหมูส ีอ าเภอปากช่อง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัขนงพระเหนือ ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห ์ต าบลหนองสาหร่าย 

อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นล าทองหลาง ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห ์ต าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่ากลว้ย ต าบลวงักะทะ อ าเภอปากช่อง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนเสลา ต าบลกดุนอ้ย อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขาม ต าบลมติรภาพ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยตะแคง ต าบลหนองบวันอ้ย อ าเภอสคีิ้ว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเที่ยงธรรมวทิยา ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาดศีรีสะอาด ต าบลสคีิ้ว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางโก ต าบลดอนเมอืง อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหว้ยทรายวทิยาคม ต าบลหนองบวันอ้ย อ าเภอสคีิ้ว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถนนคด(ศรีวทิยาคาร) ต าบลสคีิ้ว อ าเภอสคีิ้ว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัชมุพล ต าบลหนองหญา้ขาว อ าเภอสคีิ้ว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโอง ต าบลบา้นหนั อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนรงั ต าบลกฤษณา อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสนัติพฒันา ต าบลสคีิ้ว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนถนนมติรภาพ ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกก ต าบลหนองบวันอ้ย อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเจซ.ี โคราชนุสรณ์ 1 ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสคีิ้ว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงักระสวย ต าบลกฤษณา อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยลงุ ต าบลวงัโรงใหญ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนคลองแจง้วทิยา ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนประดู่ ต าบลวงัโรงใหญ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัราง ต าบลวงัโรงใหญ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสลกัได ต าบลกดุนอ้ย อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยตะแคงใต ้ต าบลหนองบวันอ้ย อ าเภอสคีิ้ว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุนอ้ย ต าบลกดุนอ้ย อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนซบัศรีจนัทร ์ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนรามวทิยาประชานุสรณ์ ต าบลดอนเมอืง อ าเภอสคีิ้ว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนาหวา้ไตรประชาคม ต าบลดอนเมอืง อ าเภอสคีิ้ว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองตะแบก ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองห่าน (ประชาสามคัค)ี ต าบลหนองหญา้ขาว 

อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองห่าน (ประชาสามคัค)ี ต าบลนากลาง อ าเภอ

สูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุหวัชา้ง ต าบลโนนค่า อ าเภอสูงเนิน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนแหลมทองวทิยานุสรณ์ ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนอ้ยกดุคลา้ ต าบลเสมา อ าเภอสูงเนิน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนค่าวทิยา ต าบลโนนค่า อ าเภอสูงเนิน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุขมิ้น ต าบลหนองตะไก ้อ าเภอสูงเนิน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดักดุเวยีน ต าบลบุ่งขี้เหลก็ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองพยอม ต าบลหนองตะไก ้อ าเภอสูงเนิน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่โคกสูง ต าบลมะเกลอืเก่า อ าเภอสูงเนิน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุใหญ่ ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนจตุรคามสามคัคี ต าบลกดุจกิ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตะไก ้ต าบลหนองตะไก ้อ าเภอสูงเนิน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบอน ต าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสนัติวทิยา ต าบลบุ่งขี้เหลก็ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนกริิวฒันศกัดิ์ ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเลา ต าบลมะเกลอืเก่า อ าเภอสูงเนิน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเสมาวทิยา ต าบลเสมา อ าเภอสูงเนิน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุปลาแขง็เหมอืงลี ่ต าบลโนนค่า อ าเภอสูงเนิน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทะเล (เสมาประชาสรรค)์ ต าบลเสมา อ าเภอสูงเนิน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสม้กบงาม ต าบลเสมา อ าเภอสูงเนิน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกหนิเหลก็ไฟ ต าบลโนนค่า อ าเภอสูงเนิน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยไผ่ ต าบลมะเกลอืเก่า อ าเภอสูงเนิน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบงึออ้(ปุ่ นอปุถมัภ)์ ต าบลบงึออ้ อ าเภอขามทะเล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุระไหว ต าบลบงึออ้ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกแขวน ต าบลพนัดุง อ าเภอขามทะเลสอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตะครอง ต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเล

สอ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกระโดนดอนมะเกลอืสามคัคี ต าบลบงึออ้ 

อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขามทะเลสอ ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโตนดพูนผลวทิยา ต าบลพนัดุง อ าเภอขามทะเลสอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกแฝก ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนน ต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโกรกกระหาด ต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุตะโก ต าบลเมอืงเกษตร อ าเภอขามสะแกแสง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหญา้คาโนนแจง ต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขาม

สะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชวีกึ(สงัฆประชาสรรค)์ ต าบลชวีกึ อ าเภอขาม

สะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        



168 / 363

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลเมอืงเกษตร อ าเภอขามสะแกแสง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนุก ต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคู(ประชาอปุถมัภ)์ ต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขาม

สะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเมอืงนาท ต าบลเมอืงนาท อ าเภอขามสะแกแสง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเสมา ต าบลเมอืงนาท อ าเภอขามสะแกแสง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสระแจง ต าบลโนนเมอืง อ าเภอขามสะแกแสง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโจด(ทา้วสุรนารีอนุสรณ์4) ต าบลหนองหวัฟาน 

อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนเมอืง(เยีย่มประชาสรรค)์ ต าบลโนนเมอืง 

อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่มสระอโนดาต ต าบลชวีกึ อ าเภอขาม

สะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนมะเกลอื ต าบลหนองหวัฟาน อ าเภอขาม

สะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยโนนพฤกษ ์ต าบลเมอืงนาท อ าเภอขาม

สะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นงิ้ว ต าบลโนนเมอืง อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นครึมม่วง ต าบลโนนเมอืง อ าเภอขามสะแกแสง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัยาง ต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกราดนอ้ย ต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปราสาท ต าบลหนิดาด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่ศรีสุข ต าบลหนองกราด อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิหลอ่ง ต าบลตะเคียน อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนมกุมนั ต าบลหนองบวัตะเกยีด อ าเภอด่าน

ขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกระเทยีมใต ้ต าบลหนองบวัตะเกยีด อ าเภอ

ด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        



169 / 363

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดักดุน า้ใส ต าบลหนองบวัตะเกยีด อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ย ต าบลหนองบวัตะเกยีด อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคง้ตะครอ้ ต าบลหนองบวัละคร อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งสวา่ง ต าบลหนิดาด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแหน ต าบลหนองกราด อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าขี้เหลก็ ต าบลหนิดาด อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่ารงังาม ต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไชยณรงคว์ทิยา ต าบลตะเคียน อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิลาด ต าบลตะเคียน อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งกระสงั ต าบลพนัชนะ อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขือ่น(ท่าพระประชาสรรค)์ ต าบลหนองบวัละคร 

อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมาบกราด ต าบลพนัชนะ อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอน ต าบลพนัชนะ อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฝายโบสถ ์ต าบลบา้นแปรง อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบง ต าบลด่านใน อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสะแก ต าบลหนองไทร อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมะเริง ต าบลบา้นเก่า อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นส านกัพมิาน ต าบลกดุพมิาน อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกระเทยีมเหนือ ต าบลกดุพมิาน อ าเภอด่าน

ขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสาร ต าบลสระจรเข ้อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจะบู ต าบลหนองบวัตะเกยีด อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนระเวยีง ต าบลหนองบวัตะเกยีด อ าเภอด่าน

ขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเมอืงตะโก ต าบลหนองบวัตะเกยีด อ าเภอด่านขนุ

ทด จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสระขี้ตุ่น ต าบลหนองบวัตะเกยีด อ าเภอด่านขนุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแดง ต าบลหนองไทร อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นละเลงิพมิาน ต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัสนวน ต าบลหนองกราด อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นประดู่งาม ต าบลบา้นแปรง อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดักดุพมิาน ต าบลกดุพมิาน อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิเพงิ ต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่ชยัพฤกษ ์ต าบลหนองกราด อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหนั ต าบลหนองกราด อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองพลวง ต าบลพนัชนะ อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุโดก ต าบลบา้นเก่า อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะลอย ต าบลหนองกราด อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขยุคูเมอืง ต าบลหนองกราด อ าเภอด่านขนุ

ทด จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองขามป้อม ต าบลวงัยายทอง อ าเภอเทพารกัษ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่เจริญผล ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารกัษ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท านบเทวดา ต าบลส านกัตะครอ้ อ าเภอเทพารกัษ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัหลวง ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารกัษ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหงิหอ้ย ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกกระบอื ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารกัษ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบลัลงักส์ะอาด ต าบลบลัลงัก ์อ าเภอโนนไทย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมะค่าดอนทะยงิ ต าบลมะค่า อ าเภอโนนไทย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบุ่งสะอาดวฒันา ต าบลบา้นวงั อ าเภอโนนไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกลางดอน ต าบลบา้นวงั อ าเภอโนนไทย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแจง ต าบลบลัลงัก ์อ าเภอโนนไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกระดาน(รฐัประชาสรรค)์ ต าบลบลัลงัก ์อ าเภอโนน

ไทย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมะเกลอืโกรกกระสงั ต าบลมะค่า อ าเภอโนนไทย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนสระจนัทร ์ต าบลถนนโพธิ์ อ  าเภอโนนไทย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเมอืงเก่า ต าบลบลัลงัก ์อ าเภอโนนไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนศรีชลสนิธุ ์ต าบลก าปงั อ าเภอโนนไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทรงธรรม ต าบลส าโรง อ าเภอโนนไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสระตอง ต าบลสายออ อ าเภอโนนไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกะพี้ ต าบลคา้งพลู อ าเภอโนนไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนหวาย ต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนพทุรา ต าบลด่านจาก อ าเภอโนนไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นส าโรง ต าบลส าโรง อ าเภอโนนไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนศิริบา้นไร่ ต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพธิ์ตาส ีต าบลบลัลงัก ์อ าเภอโนนไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองประดู่ ต าบลส าโรง อ าเภอโนนไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นก าปงั ต าบลก าปงั อ าเภอโนนไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุสายออ(บุญเขตบริหาร) ต าบลสายออ อ าเภอโนน

ไทย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบวัปุ่ นสนัเทยีะอนุสรณ์ ต าบลก าปงั อ าเภอโนนไทย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกหนองไผ่ ต าบลสายออ อ าเภอโนนไทย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสระตะเฆ่ ต าบลบลัลงัก ์อ าเภอโนนไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเทพคงคา ต าบลบลัลงัก ์อ าเภอโนนไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนขวาง ต าบลทพัร ัง้ อ าเภอพระทองค า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        



172 / 363

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตะเคียนงาม ต าบลทพัร ัง้ อ าเภอพระทองค า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโกรกชา้งนอ้ย ต าบลพงัเทยีม อ าเภอพระทองค า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนงิ้ว ต าบลทพัร ัง้ อ าเภอพระทองค า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุไผ่ ต าบลทพัร ัง้ อ าเภอพระทองค า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหอย ต าบลหนองหอย อ าเภอพระทองค า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุจกิหนองแหว้ ต าบลพงัเทยีม อ าเภอพระทองค า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทองหลาง ต าบลพงัเทยีม อ าเภอพระทองค า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถนนหกั ต าบลหนองหอย อ าเภอพระทองค า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกกตลกุผกัไร ต าบลพงัเทยีม อ าเภอพระ

ทองค า จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าเพกา ต าบลพงัเทยีม อ าเภอพระทองค า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์ ต าบลพงัเทยีม อ าเภอพระทองค า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตลกุช ัง่โค ต าบลหนองหอย อ าเภอพระทองค า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกสนวน ต าบลสสุีก อ าเภอแกง้สนามนาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสูง ต าบลสสุีก อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาแค ต าบลโนนส าราญ อ าเภอแกง้สนามนาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัหนองฯ ต าบลบงึส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอทุยัทอง ต าบลแกง้สนามนาง อ าเภอแกง้สนาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมูกมนัโนนอดุมสามคัคี ต าบลบงึส าโรง อ าเภอแกง้

สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแกง้สนามนาง ต าบลโนนส าราญ อ าเภอแกง้สนาม

นาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกน า้ขุน่ ต าบลโนนส าราญ อ าเภอแกง้สนามนาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขามนอ้ย ต าบลบงึพะไล อ าเภอแกง้สนาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกอก ต าบลโนนส าราญ อ าเภอแกง้สนามนาง ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิลาดหนองโดน ต าบลโนนส าราญ อ าเภอแกง้

สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสะเดา ต าบลแกง้สนามนาง อ าเภอแกง้

สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลหนองบวั อ าเภอคง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตะหนอด ต าบลขามสมบูรณ์ อ าเภอคง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกระถนิ ต าบลเทพาลยั อ าเภอคง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมะค่า ต าบลขามสมบูรณ์ อ าเภอคง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกเสีย่ว ต าบลคูขาด อ าเภอคง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดักู่สามคัคี ต าบลคูขาด อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไทรโยง ต าบลดอนใหญ่ อ าเภอคง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตลกุหนิปูน ต าบลเมอืงคง อ าเภอคง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสีเ่หลีย่ม ต าบลดอนใหญ่ อ าเภอคง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแขม ต าบลดอนใหญ่ อ าเภอคง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนอ้ยหนองหนาด ต าบลคูขาด อ าเภอคง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นหนองกก ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทองหลาง ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีนิมติ ต าบลดอนใหญ่ อ าเภอคง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตะครอ้(มติรภาพ4) ต าบลเทพาลยั อ าเภอคง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหว้ยไหวฒันา ต าบลหนองบวั อ าเภอคง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนถ ัว่แปบพฒันา ต าบลบา้นปรางค ์อ าเภอคง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกตะพาบ ต าบลตาจ ัน่ อ าเภอคง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหญา้ขาว ต าบลหนองบวั อ าเภอคง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวนาประชารฐับ ารุง ต าบลหนองบวั อ าเภอคง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทพัมะขาม ต าบลบา้นปรางค ์อ าเภอคง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตะโกทุ่ง(คุรุราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลตาจ ัน่ อ าเภอคง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสะแก ต าบลหนองบวั อ าเภอคง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัสามคัคี ต าบลเทพาลยั อ าเภอคง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขาม(ส านกังานสลากกนิแบ่งสมทบ) ต าบลขาม

สมบูรณ์ อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเพด็นอ้ย ต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนหนองแวงสุวทิย ์ต าบลหนองหวา้ อ าเภอบวัลาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวงัโพน ต าบลบวัลาย อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยม่วง ต าบลโนนจาน อ าเภอบวัลาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแสง ต าบลบวัลาย อ าเภอบวัลาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นศาลาดนิ ต าบลโนนจาน อ าเภอบวัลาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าหวาย ต าบลบวัลาย อ าเภอบวัลาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองจาน ต าบลหนองหวา้ อ าเภอบวัลาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฝาผนงั ต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคึมมะอ ุต าบลหนองหวา้ อ าเภอบวัลาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผอื ต าบลหนองหวา้ อ าเภอบวัลาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนกระพี้วทิยา ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบวั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นดอนชมุชา้ง ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบวัใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแจง้นอ้ย ต าบลเสมาใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นหนองตะไก ้ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเมก็(สถาพรประชานุเคราะห)์ ต าบลด่านชา้ง 

อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าตองท่าเนินสามคัคี ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนทองหลาง(ตุป๊ระสทิธิ์ประชาสรรค)์ ต าบลโนน

ทองหลาง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นออ้ยชา้ง ต าบลกดุจอก อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นงิ้ว ต าบลกดุจอก อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกนอ้ย ต าบลดอนตะหนิน อ าเภอบวัใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนคนทา ต าบลขนุทอง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง ต าบลขนุทอง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหญา้คาประชาเนรมติ ต าบลขนุทอง อ าเภอบวัใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต าบลหว้ยยาง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นหนองแวง ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบวัใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกู่ ต าบลดอนตะหนิน อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนหนัโนนเพด็ ต าบลด่านชา้ง อ าเภอบวัใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาดอนบก ต าบลเสมาใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนฆ่าเสอื ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกส ีต าบลขนุทอง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสะอาดสามคัคี ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบวั

ใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกงูเหลอืม ต าบลขนุทอง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแจง้ใหญ่ ต าบลหนองแจง้ใหญ่ อ าเภอบวั

ใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นเก่างิ้ว ต าบลหว้ยยาง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกระพี้ ต าบลหนองบวัสะอาด อ าเภอบวัใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลหว้ยยาง อ าเภอบวัใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นหนองหวัชา้ง ต าบลเสมาใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขามหนองแวง ต าบลด่านชา้ง อ าเภอบวัใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไทยรฐัวทิยา18 ต าบลขนุทอง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตะครอ้โนนทอง ต าบลด่านชา้ง อ าเภอบวัใหญ่ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยโจด ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนัดอนดู่(วจิติรอปุถมัภ)์ ต าบลโนนทองหลาง 

อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นหนองไขผ่  า ต าบลหนองแจง้ใหญ่ อ าเภอบวั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นกระเบื้อง ต าบลดอนตะหนิน อ าเภอบวัใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนมะเฟือง ต าบลหนองแจง้ใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนทองหลาง ต าบลวงัโพธิ์ อ  าเภอบา้นเหลือ่ม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาคุรุราษฎรว์ฒันา ต าบลวงัโพธิ์ อ  าเภอบา้น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโตน้สามคัคีวทิยา ต าบลบา้นเหลือ่ม อ าเภอบา้น

เหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัโพธิ์ ต าบลวงัโพธิ์ อ  าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโจด ต าบลโคกกระเบื้อง อ าเภอบา้นเหลือ่ม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนเพด็ ต าบลช่อระกา อ าเภอบา้นเหลือ่ม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขามเวยีน ต าบลช่อระกา อ าเภอบา้นเหลือ่ม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนเปลา้ ต าบลบา้นเหลือ่ม อ าเภอบา้นเหลือ่ม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองม่วงช่างพมิ ต าบลโคกกระเบื้อง อ าเภอบา้น

เหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหญา้คา ต าบลโพนทอง อ าเภอสดีา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิแห่ ต าบลสดีา อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นเมอืงสูง ต าบลหนองตาดใหญ่ อ าเภอสดีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวันาค า ต าบลหนองตาดใหญ่ อ าเภอสดีา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเบญจราษฎรศึ์กษา ต าบลโนนประดู่ อ าเภอสดีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นโนนประดู่ ต าบลโนนประดู่ อ าเภอสดีา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นมะค่า ต าบลโพนทอง อ าเภอสดีา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นดอนเต็ง ต าบลหนองตาดใหญ่ อ าเภอสดีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นสดีา ต าบลสดีา อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นดอนโก่ย ต าบลสดีา อ าเภอสดีา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแฝก ต าบลสามเมอืง อ าเภอสดีา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเสว(ราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลโนนประดู่ อ าเภอสดีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นสามเมอืง ต าบลสามเมอืง อ าเภอสดีา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหญา้คา ต าบลโพนทอง อ าเภอสดีา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสองหอ้งแวงนอ้ยวทิยา ต าบลตลาดไทร อ าเภอชมุพวง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลงุประดู่ ต าบลท่าลาด อ าเภอชมุพวง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตะคลอง ต าบลท่าลาด อ าเภอชมุพวง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกหนิชา้ง ต าบลสาหร่าย อ าเภอชมุพวง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎรป์การ) ต าบลสาหร่าย อ าเภอ

ชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขา่วทิยานุสรณ์ ต าบลโนนรงั อ าเภอชมุพวง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนขยุสามคัคี ต าบลหนองหลกั อ าเภอชมุพวง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนล าดวน ต าบลประสุข อ าเภอชมุพวง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแวงสามคัคี ต าบลตลาดไทร อ าเภอชมุพวง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสวา่งนาด ีต าบลโนนตูม อ าเภอชมุพวง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเมอืงไผ่ ต าบลหนองหลกั อ าเภอชมุพวง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประโดกสามคัคี ต าบลหนองหลกั อ าเภอชมุพวง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่พฒันา ต าบลโนนรงั อ าเภอชมุพวง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโดนรกฟ้า ต าบลโนนตูม อ าเภอชมุพวง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกเพชร ต าบลโนนรงั อ าเภอชมุพวง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโกรกส าโรง ต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบง ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนแดง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นตะเภาหนุน ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนแดง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นทุ่งรี ต าบลวงัหนิ อ าเภอโนนแดง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฝาง ต าบลส าพะเนียง อ าเภอโนนแดง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองม่วง ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนแดง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนคูเตยราษฎรส์ามคัคี ต าบลส าพะเนียง อ าเภอโนนแดง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจาบ ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนแดง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นหนิต ัง้ ต าบลวงัหนิ อ าเภอโนนแดง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนแกส าโรงวทิยา ต าบลวงัหนิ อ าเภอโนนแดง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหญา้ขาว ต าบลส าพะเนียง อ าเภอโนนแดง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าตะแบง ต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนตาเถร ต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาด ีต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นหนองเดิ่น ต าบลกระทุ่มราย อ าเภอประทาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนดอนใหญ่พฒันา ต าบลดอนมนั อ าเภอประทาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฝาผนงั ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอประทาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคอกควาย(คุรุประชานุสรณ์) ต าบลโนนเพด็ 

อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนคมเพชรวทิยาคาร ต าบลหนัหว้ยทราย อ าเภอประทาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นละเลงิหนิ ต าบลโคกกลาง อ าเภอประทาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นประทาย ต าบลตลาดไทร อ าเภอประทาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ต าบลเมอืงโดน อ าเภอประทาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามคัคี ต าบลหนองพลวง 

อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองกงุวนัชาติ ต าบลหนองพลวง อ าเภอประทาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอมัพวนัวทิยา ต าบลหนัหว้ยทราย อ าเภอประทาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนสามคัคี ต าบลเมอืงโดน อ าเภอประทาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองพลวงนอ้ย ต าบลวงัไมแ้ดง อ าเภอประทาย ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสมัพนัธมติรวทิยา ต าบลหนัหว้ยทราย อ าเภอประทาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนภบิาลโคกกลาง ต าบลวงัไมแ้ดง อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองกรดวทิยา ต าบลโคกกลาง อ าเภอประทาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นหนองกก ต าบลตลาดไทร อ าเภอประทาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคึมหญา้นาง ต าบลวงัไมแ้ดง อ าเภอประทาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งมนวทิยาคาร ต าบลหนองค่าย อ าเภอประทาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัม่วง ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอประทาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนปราสาทหนินางร า ต าบลนางร า อ าเภอประทาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นหนองสะแบง ต าบลนางร า อ าเภอประทาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นสีเ่หลีย่ม ต าบลกระทุ่มราย อ าเภอประทาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกลา่มขี้เหลก็ ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอประทาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นขี้เหลก็ ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอประทาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นหนองขาม ต าบลหนองพลวง อ าเภอประทาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นโคกเพด็ ต าบลหนองค่าย อ าเภอประทาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแสง ต าบลโคกกลาง อ าเภอประทาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนเพด็วทิยา ต าบลโนนเพด็ อ าเภอประทาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนัเตย ต าบลประทาย อ าเภอประทาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนววั ต าบลเมอืงโดน อ าเภอประทาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นหนองคู ต าบลเมอืงโดน อ าเภอประทาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นถนนโพธิ์ ต าบลประทาย อ าเภอประทาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองห่าง ต าบลโนนเพด็ อ าเภอประทาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นนางิ้ว ต าบลประทาย อ าเภอประทาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นโคกสโีนนรงั ต าบลวงัไมแ้ดง อ าเภอประทาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไตรราษฎรส์ามคัคี ต าบลหนองค่าย อ าเภอประทาย ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนหวาย ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโสน ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสะแกงาม ต าบลนิคมสรา้งตนเอง อ าเภอพมิาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองพมิาย 6 ต าบลนิคมสรา้งตนเอง 

อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศาลา ต าบลดงใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าแดง ต าบลสมัฤทธิ์ อ  าเภอพมิาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัค า ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขามใต ้ต าบลดงใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองบวัลอย ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถนน ต าบลท่าหลวง อ าเภอพมิาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซาด ต าบลชวีาน อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วงขามประชารกัษ ์ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลา้ ต าบลสมัฤทธิ์ อ  าเภอพมิาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนม่วง ต าบลท่าหลวง อ าเภอพมิาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทบัควาย ต าบลชวีาน อ าเภอพมิาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชวีาน ต าบลชวีาน อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกระเบื้อง ต าบลกระชอน อ าเภอพมิาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองพมิาย 5 ต าบลรงักาใหญ่ อ าเภอพมิาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฉกาจช่องโค ต าบลรงักาใหญ่ อ าเภอพมิาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตลาดประดู่ ต าบลกระชอน อ าเภอพมิาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตะครอ้ ต าบลโบสถ ์อ าเภอพมิาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนตะแบก ต าบลกระชอน อ าเภอพมิาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนพทุรา ต าบลกระชอน อ าเภอพมิาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนเพชรพทิยาคม ต าบลละหานปลาคา้ว อ าเภอ

เมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนตาสุดวทิยาสรรค ์ต าบลเมอืงยาง อ าเภอเมอืง

ยาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนปีบ ต าบลโนนอดุม อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนต าหนกั ต าบลเมอืงยาง อ าเภอเมอืงยาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนจตุคามพทิยาคม ต าบลกระเบื้องนอก อ าเภอเมอืงยาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนไมง้าม ต าบลเมอืงยาง อ าเภอเมอืงยาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกดู่ ต าบลบา้นยาง อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโป่ง(ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมน

ชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมาบป่าแดง ต าบลช่องแมว อ าเภอล าทะเมนชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิแร่หนองนกเป็ดวทิยา ต าบลบา้นยาง อ าเภอล า

ทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไผ่พทิยาคม ต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองยาง ต าบลบา้นยาง อ าเภอล าทะเมนชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองออ้วทิยาคม ต าบลบา้นยาง อ าเภอล าทะเมนชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองดู่ ต าบลบา้นยาง อ าเภอล าทะเมนชยั ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 606,467,340              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 4,724,640                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 4,724,640                 

งบลงทนุ 4,724,640                 

ครุภณัฑ์ 4,724,640                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,724,640                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โสกน า้ขุน่ ต าบลโนนส าราญ อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองบวั (ชาลรีาษฎรส์ามคัคี) ต าบลบงึส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดั ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กดุปลาฉลาดหนองปรือ ต าบลบงึส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดั ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กุ่มพะยาหนองกระทุ่มวทิยา ต าบลบงึออ้ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดั ชดุ 31 45,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยโนนพฤกษ ์ต าบลเมอืงนาท อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 26 38,480                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองแขม ต าบลดอนใหญ่ อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

บา้นตลกุสาหร่าย ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

บา้นตลกุหนิปูน ต าบลเมอืงคง อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองม่วง ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ใหญ่ ต าบลครบุรี อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สระผกัโพด ต าบลครบุรีใต ้อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 4,440                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกกระชายโนนกุ่ม ต าบลโคกกระชาย อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 59 87,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนกรูด ต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

พระนารายณ์ ต าบลคลองเมอืง อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนลงุ

ถอ่นราษฎรอ์ทุศิ ต าบลศรีละกอ อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เจริญราษฎรบ์  ารุง ต าบลตลาดไทร อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 31 45,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองแวงสามคัคี ต าบลตลาดไทร อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองนกคู่ ต าบลท่าลาด อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

หนองปรือแกว้ ต าบลท่าลาด อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สาหร่ายวทิยา ต าบลโนนตูม อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนโชค

ชยัพรหมบุตรบริหาร ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 100 148,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ถนนหกัใหญ่ ต าบลกดุพมิาน อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 80 118,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

มะเริง ต าบลบา้นเก่า อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองพลวง ต าบลพนัชนะ อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนพทุรา ต าบลด่านจาก อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สระจรเข ้ต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนเทพ

คงคา ต าบลบลัลงัก ์อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นารายณ์ ต าบลส าโรง อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 51 75,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ออ้ยชา้ง ต าบลกดุจอก อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 10 14,800                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองหวา้เอน ต าบลขนุทอง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนทองหลาง (ตุป๊ระสทิธิ์ประชาสรรค)์ ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบวัใหญ่ 

จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 9 13,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองปรือคึมม่วง ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองแจง้นอ้ย ต าบลเสมาใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

บา้นหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลหว้ยยาง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองโน (คุรุราษฎรพ์ฒันา) ต าบลประทาย อ าเภอประทาย จงัหวดั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

บา้นนางิ้ว ต าบลประทาย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนัเตย ต าบลประทาย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนเมอืง

โดนส าโรง (รฐัประชานุกูล) ต าบลเมอืงโดน อ าเภอประทาย จงัหวดั ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

บา้นโคกเพด็หนองไมต้ายพทิยา ต าบลหนองค่าย อ าเภอประทาย จงัหวดั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นางเหริญ ต าบลเกษมทรพัย ์อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นอ้ย ต าบลตะขบ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนั (คุรุราษฎรอ์ทุศิ) ต าบลตะคุ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองนมนาง ต าบลตะคุ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

อ่างเกบ็น า้หว้ยยาง ต าบลธงชยัเหนือ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หงษ ์ต าบลนกออก อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

โคกสระนอ้ย ต าบลนกออก อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บ่อปลา ต าบลบ่อปลาทอง อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

โพธนิิมติร ต าบลสะแกราช อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ใหม่ส าโรง ต าบลส าโรง อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

โพนทราย ต าบลส าโรง อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 21 31,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

หนองชมุแสงศรทัธาคาร ต าบลสุขเกษม อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองจอก ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เขาแกว้ ต าบลวงักะทะ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 15 22,200                        



184 / 363

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัวชิ

ราลงกรณวราราม ต าบลหนองน า้แดง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โกรกชา้งนอ้ย ต าบลพงัเทยีม อ าเภอพระทองค า จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนพงั

เทยีม (คุรุสามคัคี 2) ต าบลพงัเทยีม อ าเภอพระทองค า จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 38 56,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โพนไพล ต าบลพงัเทยีม อ าเภอพระทองค า จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตลาดประดู่ ต าบลกระชอน อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 4 5,920                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนตะแบก ต าบลกระชอน อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ราษฎรส์โมสร ต าบลกระชอน อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองปรือ (รฐัราษฎรพ์ฒันา) ต าบลโบสถ ์อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โป่งแมลงวนั (จริาธวิฒันอ์ปุถมัภ)์ ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกสูง ต าบลโคกสูง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กรูดหนองออก ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บงึทบัชา้ง ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนอ่าง

หว้ยยาง ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนิแร่หนองนกเป็ดวทิยา ต าบลบา้นยาง อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดั ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองบง ต าบลวงัน า้เขยีว อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ซบัไทรทอง ต าบลวงัน า้เขยีว อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

บา้นบะใหญ่ ต าบลอดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัน า้เขยีว ต าบลอดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองโสมง ต าบลอดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนพร

พทิยาคม ต าบลกดุนอ้ย อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ประชาราษฎรส์ามคัคี ต าบลดอนเมอืง อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาดศีรีสะอาด ต าบลสคีิ้ว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

หนองน า้ใส ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 65 96,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนทบั6

วทิยาคาร ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 25 37,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

บา้นดอนโก่ย ต าบลสดีา อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกหนิเหลก็ไฟ ต าบลโนนค่า อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ใหม่สนัติ (พระครูสุตกจิสารวมิลอปุถมัภ)์ ต าบลมะเกลอืใหม่ อ าเภอสูงเนิน ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกโจด ต าบลกดุโบสถ ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนสมบูรณ์ ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 69 102,120                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ราษฎรส์ามคัคี ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บ่อลงิประชาสรรค ์ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

สามคัคีประชาสรรค ์ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ประชาสนัต ์ต าบลเสงิสาง อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ลงุเขวา้ ต าบลลงุเขวา้ อ าเภอหนองบุนมาก จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองไทร ต าบลหนองบุนมาก อ าเภอหนองบุนมาก จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองไมไ้ผ่ ต าบลหนองไมไ้ผ่ อ าเภอหนองบุนมาก จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หนองนา ต าบลงิ้ว อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าลี ่ต าบลเมอืงพลบัพลา อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 60 88,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนส าราญ ต าบลเมอืงพลบัพลา อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หลุง่ตะเคียน ต าบลหลุง่ตะเคียน อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สวนหอม ต าบลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลมณีราษฏรค์ณาลยั ต าบลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดั ชดุ 141 208,680                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนผกัช ีต าบลชวีกึ อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยโนนพฤกษ ์ต าบลเมอืงนาท อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนคงวทิยา ต าบลเมอืงคง อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดอนแสนสุข ต าบลครบุรี อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตะกดุโนนระเวยีง ต าบลโคกกระชาย อ าเภอครบุรี จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต าบลมาบตะโกเอน อ าเภอครบุรี จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชาติวทิยา ต าบลหนองขาม อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นพชิติคเชนทร ์ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกดุจอกนอ้ย ต าบลละลมใหม่พฒันา อ าเภอโชคชยั จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเมอืงเก่า ต าบลบลัลงัก ์อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโคกนอ้ย ต าบลดอนตะหนิน อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองลา้งชา้ง ต าบลโคกไทย อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัศีรษะกระบอื ต าบลโคกไทย อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นวงัตะเคียน ต าบลล านางแกว้ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นไทยสามคัคี ต าบลไทยสามคัคี อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนหว้ยทรายวทิยาคม ต าบลหนองบวันอ้ย อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองกก (ประชาพฒันา) ต าบลหนองบวันอ้ย อ าเภอสคีิ้ว ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหวันาค า ต าบลหนองตาดใหญ่ อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองขนาก ต าบลสุขไพบูลย ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสระซาง ต าบลไทยเจริญ อ าเภอหนองบุนมาก จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองสะแก ต าบลแหลมทอง อ าเภอหนองบุนมาก จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหวัออ้ทะมวงสามคัคี ต าบลงิ้ว อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตะโก ต าบลตะโก อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 469,890,500              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 389,157,200              

งบลงทนุ 389,157,200              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 389,157,200                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,526,100                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นหนองโจด 

ต าบลล ามูล อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นทุ่งกระโดน 

ต าบลสมีมุ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นโคกพระ 

ต าบลหนองพลวง อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนวดัศีรษะกระบอื ต าบลโคกไทย 

อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 948,100                      
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รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นโคกใบบวั 

ต าบลโคกกระชาย อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นโคกส าราญ 

ต าบลตะขบ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนขนงพระใต ้

ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

บา้นซบัพลู ต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 3,978,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 284,133,800                 

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดับา้นหนองบวัศาลา ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นบุ (ประชารฐัพฒันา) ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นโป่งแมลงวนั (จริาธวิฒันอ์ปุถมัภ)์ ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นมาบมะค่า ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นทบัชา้ง ต าบลหนองระ

เวยีง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

หนองพลวงใหญ่ ต าบลไชยมงคล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

กรูดหนองออก ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

มะค่า ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

กลว้ยจอหอ ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นพะไล ต าบลหวัทะเล 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

สะพาน ต าบลล าคอหงษ ์อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

โตนด ต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นลองตอง ต าบล

บา้นโพธิ์ อ  าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นพลกรงั (เดชาติ

วงศค์งฤทธิ์อนุสรณ์) ต าบลพลกรงั อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นจอหอ ต าบลจอหอ

 อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นเหลา่พทิยาคม 

ต าบลจนัอดั อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นมะค่า (คงฤทธิ

บวัสุวรรณอนุสรณ์) ต าบลมะค่า อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนโพธารามพทิยาคม 

ต าบลใหม่ อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 510,200                      
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รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นกระถนิหนอง

เครือชดุ ต าบลล าคอหงษ ์อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนต าบลโคกกรวด (ผดุง

รฐัประชานุกูล) ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนอ่างหว้ยยาง ต าบล

สุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนไตรคามสามคัคี 

ต าบลขามเฒ่า อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นพดุซา ต าบล

พดุซา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นภูเขาลาด 

ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นหมืน่ไวย 

ต าบลหมืน่ไวย อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นหนองม่วงหวาน ต าบลงิ้ว อ าเภอหว้ยแถลง หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 6 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นท่าอ่าง ต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชยั จงัหวดั หลงั 1 6,345,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนเทยีมนครวทิยา ต าบลหนองบุนมาก อ าเภอหนอง

บุนมาก จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นโนนพะไล ต าบลหนองขาม อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

ชมุชนพลบัพลา ต าบลพลบัพลา อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นพระพทุธ ต าบล

พระพทุธ อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นสารภ ีต าบลสารภ ีอ าเภอหนองบุนมาก จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

เสมาอปุถมัภ ์ต าบลหนิโคน อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นแสนสุข ต าบลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นหนองกระทุ่ม ต าบลหนองหวัแรด อ าเภอหนองบุนนาก จงัหวดั หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนบา้นละ

กอ ต าบลศรีละกอ อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นหวัสะพาน ต าบลหนิดาด อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 12 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 6 ชัน้บน 6) โรงเรียนบา้นบุไผ่ ต าบลไทยสามคัคี อ าเภอวงัน า้เขยีว หลงั 1 7,188,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นบุหวัชา้ง ต าบลตะขบ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 8 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 4 ชัน้บน 4) โรงเรียนบา้นหนองขนาก ต าบลสุขไพบูลย ์อ าเภอเสงิ

สาง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 5,402,000                    
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 6 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 2 ชัน้บน 4) โรงเรียนบา้นคลองยาง (มูลบนอปุถมัภ)์ ต าบลจระเขห้นิ

 อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 5,073,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

ใหญ่ ต าบลครบุรี อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนบา้น

สระตะเคียน ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

คลองใบพดั ต าบลวงัหม ีอ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นคลองสะทอ้น ต าบลวงั

หม ีอ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นโนนสาวเอ ้

ต าบลวงัหม ีอ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นคลองซบันอ้ย

สามคัคี ต าบลล านางแกว้ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนหนองไผ่วทิยา 

ต าบลเสงิสาง อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นทรพัยเ์จริญ ต าบล

ล าเพยีก อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองกก ต าบลภู

หลวง อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นโคกไมง้าม ต าบล

สระตะเคียน อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นบุมะค่า (ชาวไร่

สามคัค)ี ต าบลมาบตะโกเอน อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนปกัธงชยัชณุหะวณั

วทิยาคาร ต าบลเมอืงปกั อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นเตาเหลก็-ลมุปุ๊ ก

 ต าบลกดุโบสถ ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นบุตาโฮ-โนนกลาง 

ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นเก่าปอแดง ต าบล

สะแกราช อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนสะแกราชวทิยาคม 

ต าบลสะแกราช อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 12 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 6 ชัน้บน 6) โรงเรียนบา้นท่าชา้ง ต าบลหมูส ีอ าเภอปากช่อง จงัหวดั หลงั 1 7,188,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นหนองคุม้วทิยา ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง 

จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 8 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 4 ชัน้บน 4) โรงเรียนหนองน า้ขุน่ ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว หลงั 1 5,402,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นซบัตะเคียน ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 8 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 4 ชัน้บน 4) โรงเรียนบา้นกดุหวัชา้ง ต าบลโนนค่า อ าเภอสูงเนิน หลงั 1 5,402,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นปางโก ต าบลดอนเมอืง อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 2,697,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร-หอประชมุ แบบ 100/27 โรงเรียนเติมแสงไข

ปากช่องวทิยา ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 8,071,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลหนองตะ

ไก ้อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นวงัรางใหญ่ ต าบลมะเกลอื

เก่า อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองสาหร่าย 

ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นโป่งตาลอง ต าบล

โป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนคีรีวฒันา ต าบลมติรภาพ 

อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนระดมวทิยานุสรณ์ 

ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นวงัไทร ต าบลวงั

ไทร อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นสลกัใด ต าบลกดุ

จกิ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นสลกัใด ต าบลกดุ

จกิ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 6 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 2 ชัน้บน 4) โรงเรียนบา้นหนองสรวง ต าบลหนองสรวง อ าเภอขาม

ทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 5,073,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 6 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 2 ชัน้บน 4) โรงเรียนบา้นหว้ยบง ต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด หลงั 1 5,073,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 5 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 1 ชัน้บน 4) โรงเรียนบงึค าคู ต าบลบลัลงัก ์อ าเภอโนนไทย จงัหวดั หลงั 1 4,779,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 6 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 2 ชัน้บน 4) โรงเรียนบา้นแปรง ต าบลบา้นแปรง อ าเภอด่านขนุทด หลงั 1 5,073,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นดอนขวาง ต าบลทพัร ัง้ อ าเภอพระทองค า จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 101/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน 1 หอ้ง

ธุรการ โรงเรียนบา้นโนนทอง ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดั หลงั 1 2,304,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นหนองจาน ต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขาม

สะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหาญ ต าบลด่าน

ขนุทด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนวดับา้นด่านนอก 

(เสรีธรรมวทิยา) ต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นหนองสาร 

ต าบลสระจรเข ้อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นโนนเมอืง ต าบล

โนนเมอืงพฒันา อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหว้ยจรเข ้ต าบล

หนิดาด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนเทพคงคา ต าบล

บลัลงัก ์อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 393,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นคู (ประชา

อปุถมัภ)์ ต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นจาน ต าบลก า

ปงั อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นด่านกรงกราง 

ต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นครึมม่วง ต าบล

โนนเมอืง อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นตะเคียนงาม 

ต าบลทพัร ัง้ อ าเภอพระทองค า จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นท านบพฒันา 

ต าบลหนองหอย อ าเภอพระทองค า จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นโป่งกระสงั 

ต าบลพนัชนะ อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นโคกเพด็ ต าบลกดุจอก อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นโคกนอ้ย 

ต าบลดอนตะหนิน อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง 

ต าบลขนุทอง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นตลกุหนิปูน 

ต าบลเมอืงคง อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นคอนเมอืง 

ต าบลเทพาลยั อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวนาประชารฐับ ารุง 

ต าบลหนองบวั อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองปรือโป่ง 

ต าบลโคกกระเบื้อง อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นแดงนอ้ย ต าบล

เมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นป่าหวาย ต าบล

บวัลาย อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

วดับา้นสีเ่หลีย่ม ต าบลกระทุ่มราย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 10 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 5 ชัน้บน 5) โรงเรียนจารยต์ ารา ต าบลท่าหลวง อ าเภอพมิาย หลงั 1 6,360,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

นิคมสรา้งตนเองพมิาย 5 ต าบลรงักาใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นหนองตะคลอง ต าบลท่าลาด อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นหนองตาด ต าบลตลาดไทร อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 7 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 3 ชัน้บน 4) โรงเรียนหว้ยบงวทิยา ต าบลท่าลาด อ าเภอชมุพวง หลงั 1 5,192,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

หนองม่วงหนองแวง ต าบลเมอืงโดน อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นล าทะเมนชยั ต าบลไพล อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 2,697,000                    
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รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนชมุชนประทาย ต าบล

ประทาย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัจนัทนาราม ต าบลช่องแมว อ าเภอล าทะเมนชยั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนวงัหนิ

ประชาสรรค ์ต าบลวงัหนิ อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนชมุชนประทาย ต าบล

ประทาย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นโนนกระเบื้องหนองหวัชา้งสามคัคี ต าบลนิคมสรา้ง

ตนเองพมิาย อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นหนองขาม ต าบลโบสถ ์

อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

ท่าเรือวทิยา ต าบลกระเบื้องนอก อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นพะงาดวทิยา ต าบลท่า

ลาด อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้นวงั

ม่วง ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นหนองพลวง

นอ้ย ต าบลวงัไมแ้ดง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนหนองบวัรีราษฎรอ์ทุศิ

 ต าบลชมุพวง อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นตะครอ้ ต าบล

โบสถ ์อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนเมอืงยาง (คุรุ

ราษฎรอ์ทุศิ) ต าบลเมอืงยาง อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นหญา้คา ต าบล

นางร า อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นเตยกระโตน 

ต าบลประทาย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นดอนตดัเรือ ต าบล

โนนแดง อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนวดัโพธิ์ศรีบรรจง 

ต าบลตลาดไทร อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นโกรกส าโรง 

ต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนวดับา้นหนองคู ต าบล

เมอืงโดน อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนเมอืง

จากวทิยา ต าบลโนนอดุม อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบา้นไทยสามคัคี ต าบล

ไทยสามคัคี อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 3,528,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลประชารฐั

สามคัคี ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 3,528,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 5 หอ้งเรียน

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นลงุตามนั ต าบลโบสถ ์อ าเภอพมิาย จงัหวดั หลงั 1 5,436,000                    
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รายการระดบัที1่: โรงอาหาร/หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิศษ) ปรบัปรุง

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนโชคชยัพรหมบุตรบริหาร  ต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 8,580,500                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนสะแกราชวทิยาคม  

ต าบลสะแกราช อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 11,293,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนเติมแสงไขปากช่อง

วทิยา  ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 11,446,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนท่าลาด  ต าบลท่าลาด 

อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 12,446,100                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,704,600                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

คนชมุ ต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ด่านทองหลาง ต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองตะลมุปุ๊ ก ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โคกส าโรง ต าบลศรีละกอ อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

หนองพลวงพทิยา ต าบลจกัราช อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

เหมสูง ต าบลทองหลาง อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองแดง ต าบลกดุโบสถ ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ทุ่งแขวน ต าบลเฉลยีง อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ฟ.3 พเิศษ (สนามฟตุบอล) โรงเรียนบา้นปลายดาบ ต าบล

สุขเกษม อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 1,568,000                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โคกกระชายโนนกุ่ม ต าบลโคกกระชาย อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โคกสะอาด ต าบลอรพมิพ ์อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ไชยวาล ต าบลครบุรี อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองไมต้าย ต าบลมะเกลอืเก่า อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองเลา ต าบลมะเกลอืเก่า อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ดอน ต าบลพนัชนะ อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองนาโคกไผ่ลอ้มสามคัคี ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองบวัสามคัคี ต าบลเทพาลยั อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ดอนทะแยง ต าบลบา้นปรางค ์อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

กดุปลาฉลาดหนองปรือ ต าบลบงึส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดั แห่ง 1 159,100                      
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รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองบง ต าบลแกง้สนามนาง อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนิลาดหนองโดน ต าบลโนนส าราญ อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดั แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โสกน า้ขุน่ ต าบลโนนส าราญ อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โนนส าราญ ต าบลโนนส าราญ อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองขามนาด ีต าบลแกง้สนามนาง อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โนนระเวยีง ต าบลบงึพะไล อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โพนทอง (สุวรรณราษฎรร์งัสฤษฎ)์ ต าบลโพนทอง อ าเภอสดีา จงัหวดั แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หวันาค า ต าบลหนองตาดใหญ่ อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 67,298,800                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นศีรษะละเลงิ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 417,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขามเฒ่า ต าบลขามเฒ่า อ าเภอโนนสูง จงัหวดั แห่ง 1 656,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสม้มติรภาพที่ 93 ต าบลดอนชมพู อ าเภอโนนสูง แห่ง 1 694,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองมา้ ต าบลมะค่า อ าเภอโนนสูง จงัหวดั แห่ง 1 388,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งกระโดน ต าบลสมีมุ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา แห่ง 1 109,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นส าโรง (คุรุรฐัประชาสรรค)์ ต าบลบงิ อ าเภอโนน แห่ง 1 141,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนกระทงิ-ศีรษะชา้ง ต าบลพดุซา อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 51,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโคกพรมตัง้ตรงจติร๗ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 683,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพลสงคราม (แพงรฐัราษฎรว์ทิยา) ต าบลพล

สงคราม อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 659,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวั (สหรฐัพบูิลประชาสรรค)์ ต าบลบา้น

โพธิ์ อ  าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 658,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนม่วง ต าบลใหม่ อ าเภอโนนสูง จงัหวดั แห่ง 1 305,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองนา ต าบลพลสงคราม อ าเภอโนนสูง แห่ง 1 241,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกระโดน ต าบลหนองไขน่ า้ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 588,500                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองพลอง ต าบลขามเฒ่า อ าเภอโนนสูง แห่ง 1 203,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเดิ่นหวับงึวทิยา ต าบลมะค่า อ าเภอโนนสูง แห่ง 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสูง ต าบลโคกสูง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา แห่ง 1 342,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นล าเชงิไกร ต าบลโคกสูง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา แห่ง 1 310,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสามคัคีรถไฟ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา แห่ง 1 185,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ ต าบลโคกสูง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 455,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นใหม่ (คุรุราษฎรพ์ฒันา) ต าบลใหม่ อ าเภอโนนสูง แห่ง 1 647,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบงึทบัชา้ง ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา แห่ง 1 364,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นมะรุม ต าบลพลสงคราม อ าเภอโนนสูง จงัหวดั แห่ง 1 239,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนหวาย (สงิหคุ์รุประชาสรรค)์ ต าบลดอน

หวาย อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 359,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหวา้ (ประชาสรรค)์ ต าบลด่านคลา้ อ าเภอ

โนนสูง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 923,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโกรกเดอืนหา้ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง แห่ง 1 571,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นเพชร ต าบลบงิ อ าเภอโนนสูง จงัหวดั แห่ง 1 498,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบงิ (สุประชาจูงกลางนุสสรณ์ ต าบลบงิ อ าเภอ

โนนสูง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 753,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นธารปราสาท ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง แห่ง 1 489,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองตาคง ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 377,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจอหอ ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา แห่ง 1 590,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองรงักา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 497,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองปรู ต าบลหนองจะบก อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 376,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจนัอดั ต าบลจนัอดั อ าเภอโนนสูง จงัหวดั แห่ง 1 128,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเปลาะปลอเมอืงท ี(ประชารฐัสามคัค)ี ต าบลดอน

ชมพู อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 685,400                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนขวาง ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมอืง แห่ง 1 669,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนมนัเทศ ต าบลล ามูล อ าเภอโนนสูง จงัหวดั แห่ง 1 691,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดอนทา้ววทิยา ต าบลเมอืงปราสาท อ าเภอโนนสูง แห่ง 1 461,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองยารกัษ-์ล าโพง (รฐัประชาสรรค)์ ต าบลพดุ

ซา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 800,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเสลาถ ัว่แปบ ต าบลพลสงคราม อ าเภอโนนสูง แห่ง 1 243,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองสมอประชาพฒันา ต าบลหนองระเวยีง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 181,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหลกัรอ้ย ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา แห่ง 1 623,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นด่านทองหลาง ต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง แห่ง 1 461,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 313,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัรวง ต าบลหนองงูเหลอืม อ าเภอเฉลมิพระ

เกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 151,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองสะแก ต าบลแหลมทอง อ าเภอหนอง แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองปรึก ต าบลทุ่งอรุณ อ าเภอโชคชยั จงัหวดั แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองม่วง ต าบลหว้ยแคน อ าเภอหว้ยแถลง แห่ง 1 156,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตะกดุเครือปลอก ต าบลจกัราช อ าเภอจกัราช แห่ง 1 365,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองตะไก ้ต าบลหนองตะไก ้อ าเภอหนอง แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นด่านเกวยีน ต าบลด่านเกวยีน อ าเภอโชคชยั แห่ง 1 406,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาตะคุ ต าบลงิ้ว อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดั แห่ง 1 412,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองนกคุ่ม ต าบลหนองขาม อ าเภอจกัราช แห่ง 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโนนตาวทิย ์ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ แห่ง 1 73,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบงึไทย ต าบลท่าลาดขาว อ าเภอโชคชยั จงัหวดั แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสระมะค่า ต าบลหนิดาด อ าเภอหว้ยแถลง แห่ง 1 241,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นช่องโค ต าบลศรีละกอ อ าเภอจกัราช จงัหวดั แห่ง 1 281,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสมานมติรวทิยา ต าบลหนองงูเหลอืม อ าเภอเฉลมิ

พระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 107,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองไทร ต าบลหนองบุนมาก อ าเภอหนอง แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนส าราญ ต าบลเมอืงพลบัพลา อ าเภอหว้ย แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนรฐัการุณวทิยา ต าบลทองหลาง อ าเภอจกัราช แห่ง 1 181,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองยาง ต าบลหนองยาง อ าเภอเฉลมิพระ แห่ง 1 152,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหวัแรด ต าบลแหลมทอง อ าเภอหนอง แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองสนวน ต าบลกดุโบสถ ์อ าเภอเสงิสาง แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต าบลมาบตะโกเอน อ าเภอครบุรี แห่ง 1 82,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองโสมง ต าบลอดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองตอ้ ต าบลครบุรี อ าเภอครบุรี จงัหวดั แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเมอืงปกัสามคัคี ต าบลเมอืงปกั อ าเภอปกัธงชยั แห่ง 1 59,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเมา ต าบลสระวา่นพระยา อ าเภอครบุรี แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองเตย ต าบลสะแกราช อ าเภอปกัธงชยั แห่ง 1 262,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสามคัคีประชาสรรค ์ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิ แห่ง 1 68,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองผกัไร ต าบลดอน อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั แห่ง 1 378,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองนกเขยีนสามคัคี ต าบลภูหลวง อ าเภอปกัธงชยั แห่ง 1 208,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองรงั ต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพนัธส์งวน ต าบลธงชยัเหนือ อ าเภอปกัธงชยั แห่ง 1 131,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นล านางแกว้ ต าบลล านางแกว้ อ าเภอปกัธงชยั แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหลกัศิลา ต าบลเสงิสาง อ าเภอเสงิสาง แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแฟบ (วุฒริฐัประชาสรรค)์ ต าบลสะแกราช

 อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 262,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นราษฎรส์ามคัคี ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเสงิสาง แห่ง 1 161,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเจยีรวนนทอ์ทุศิ 2 ต าบลวงัหม ีอ าเภอวงัน า้เขยีว แห่ง 1 113,200                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งสามคัคี ต าบลสะแกราช อ าเภอปกัธงชยั แห่ง 1 262,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพนาหนองหนิ ต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จงัหวดั แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองตาด ต าบลตะคุ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั แห่ง 1 81,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเสอืบอง ต าบลอรพมิพ ์อ าเภอครบุรี แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสกดันาควทิยา ต าบลสุขไพบูลย ์อ าเภอเสงิสาง แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไผ่สสุีก ต าบลตะคุ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั แห่ง 1 131,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงัวารีวนราษฎรว์ฒันา ต าบลตูม อ าเภอปกัธงชยั แห่ง 1 131,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นนารากอรพมิพ ์ต าบลอรพมิพ ์อ าเภอครบุรี แห่ง 1 410,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทา้วสุรนารี (2521) ต าบลเสงิสาง อ าเภอเสงิสาง แห่ง 1 317,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบุหวา้สามคัคี ต าบลสระวา่นพระยา อ าเภอครบุรี แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแชะ ต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นใหญ่ ต าบลครบุรี อ าเภอครบุรี จงัหวดั แห่ง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนกรูด ต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จงัหวดั แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกโจด ต าบลกดุโบสถ ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดั แห่ง 1 221,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโกรกส าโรง ต าบลครบุรี อ าเภอครบุรี จงัหวดั แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไชยวาล ต าบลครบุรี อ าเภอครบุรี จงัหวดั แห่ง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองตะแบก ต าบลตะแบกบาน อ าเภอครบุรี แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองหนิร่อง ต าบลระเริง อ าเภอวงัน า้เขยีว แห่ง 1 113,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองโดน ต าบลสุขเกษม อ าเภอปกัธงชยั แห่ง 1 131,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอน (สหรฐั-ราษฎรอ์ทุศิ) ต าบลดอน อ าเภอปกั

ธงชยั จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 262,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นมาบกราด ต าบลโคกกระชาย อ าเภอครบุรี แห่ง 1 147,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหวา้ดอนตะเกยีด ต าบลเฉลยีง อ าเภอคร แห่ง 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหลมุเงนิ ต าบลภูหลวง อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั แห่ง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นซบัสะเดา ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอครบุรี จงัหวดั แห่ง 1 90,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนจระเขห้นิ (สงัฆคุ์รุประชาฯ) ต าบลจระเขห้นิ 

อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 208,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตะกดุโนนระเวยีง ต าบลโคกกระชาย อ าเภอคร แห่ง 1 283,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัหนิ ต าบลตะคุ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั แห่ง 1 131,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสนัติสุข ต าบลวงัหม ีอ าเภอวงัน า้เขยีว แห่ง 1 113,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัมกฎุไทยาราม ต าบลงิ้ว อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั แห่ง 1 383,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสระวา่นพระยา ต าบลสระวา่นพระยา อ าเภอคร แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนางเหริญ ต าบลเกษมทรพัย ์อ าเภอปกัธงชยั แห่ง 1 262,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบุตาโฮ-โนนกลาง ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอครบุรี แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองลา้งชา้ง ต าบลโคกไทย อ าเภอปกัธงชยั แห่ง 1 378,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองโบสถ ์ต าบลโคกกระชาย อ าเภอครบุรี แห่ง 1 90,600                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต าบลครบุรี อ าเภอครบุรี จงัหวดั แห่ง 1 370,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัน า้เขยีว ต าบลอดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว แห่ง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนม่วงแกว้วทิยาคาร ต าบลงิ้ว อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั แห่ง 1 262,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอาจวทิยาคาร ต าบลตะคุ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั แห่ง 1 131,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนจตุรคามสามคัคี ต าบลกดุจกิ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดั แห่ง 1 317,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแหลมทองวทิยานุสรณ์ ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน แห่ง 1 66,100                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 5

 ต าบลด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 1,499,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสระพระขมาดไพร ต าบลสระพระ อ าเภอพระทองค า แห่ง 1 265,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัถนนหกันอ้ยดอนกลอย ต าบลด่านขนุทด อ าเภอ

ด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนด่านขนุทด ต าบลด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด แห่ง 1 232,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นใหม่เจริญสุข ต าบลด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด แห่ง 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นมาบกราด ต าบลพนัชนะ อ าเภอด่านขนุทด แห่ง 1 369,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตะเคียน ต าบลตะเคียน อ าเภอด่านขนุทด แห่ง 1 464,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นละเลงิพมิาน ต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขนุทด แห่ง 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนด่านใน ต าบลด่านใน อ าเภอด่านขนุทด แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองปรือ ต าบลบา้นแปรง อ าเภอด่านขนุทด แห่ง 1 520,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นฝายโบสถ ์ต าบลบา้นแปรง อ าเภอด่านขนุทด แห่ง 1 407,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสามคัคี ต าบลบา้นหนองไทร อ าเภอด่านขนุ แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าขี้เหลก็ ต าบลหนิดาด อ าเภอด่านขนุทด แห่ง 1 276,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค่ายทะยงิ ต าบลหนิดาด อ าเภอด่านขนุทด แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารกัษ ์ แห่ง 1 199,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุสระแกว้ ต าบลส านกัตะครอ้ อ าเภอเทพารกัษ์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนหวาย ต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย แห่ง 1 417,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขามทะเลสอ ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเล แห่ง 1 339,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองดุม ต าบลมะค่า อ าเภอโนนไทย จงัหวดั แห่ง 1 361,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสระจรเข ้ต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย จงัหวดั แห่ง 1 105,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนา ต าบลก าปงั อ าเภอโนนไทย จงัหวดั แห่ง 1 489,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นก าปงั ต าบลก าปงั อ าเภอโนนไทย จงัหวดั แห่ง 1 323,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนารายณ์ ต าบลส าโรง อ าเภอโนนไทย จงัหวดั แห่ง 1 107,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสระตอง ต าบลสายออ อ าเภอโนนไทย จงัหวดั แห่ง 1 292,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบุ่งสะอาดวฒันา ต าบลบา้นวงั อ าเภอโนนไทย แห่ง 1 497,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นหนองไขน่ า้ ต าบลพะงาด อ าเภอขาม

สะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 553,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองโพธิ์ ต าบลชวีกึ อ าเภอขามสะแกแสง แห่ง 1 232,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นงิ้ว ต าบลโนนเมอืง อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดั แห่ง 1 196,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเสมา ต าบลเมอืงนาท อ าเภอขามสะแกแสง แห่ง 1 459,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเมอืงนาท ต าบลเมอืงนาท อ าเภอขามสะแกแสง แห่ง 1 205,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโจด (ทา้วสุรนารีอนุสรณ์4) ต าบลหนองหวัฟาน 

อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 483,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตะเคียนงาม ต าบลทพัร ัง้ อ าเภอพระทองค า แห่ง 1 271,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นงิ้ว ต าบลกดุจอก อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 96,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าตองท่าเนินสามคัคี ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองปรือคึมม่วง ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทองหลางนอ้ย ต าบลดอนตะหนิน อ าเภอบวั แห่ง 1 426,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเสมา ต าบลเสมาใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 242,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นกระเบื้อง ต าบลดอนตะหนิน อ าเภอบวัใหญ่ แห่ง 1 207,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกนอ้ย ต าบลดอนตะหนิน อ าเภอบวัใหญ่ แห่ง 1 306,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแจง้นอ้ย ต าบลเสมาใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ แห่ง 1 173,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกู่ ต าบลดอนนตะหนิน อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 67,100                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหญา้คาดอนเค็ง ต าบลหนองแจง้ใหญ่ อ าเภอบวั

ใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 162,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาดอนบก ต าบลเสมาใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นเก่างิ้ว ต าบลหว้ยยาง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 237,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนคนทา ต าบลขนุทอง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม ต าบลหนองบวัสะอาด อ าเภอบวั แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตะครอ้โนนทอง ต าบลด่านชา้ง อ าเภอบวัใหญ่ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสะอาด (ประชาราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลด่าน

ชา้ง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขามหนองแวง ต าบลด่านชา้ง อ าเภอบวัใหญ่ แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนหนัโนนเพด็ ต าบลด่านชา้ง อ าเภอบวัใหญ่ แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเมก็ (สถาพรประชานุเคราะห)์ ต าบลบวั

ใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหวา้เอน ต าบลขนุทอง อ าเภอบวัใหญ่ แห่ง 1 200,400                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงบงั ต าบลหว้ยยาง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนขามเตี้ยพทิยาคม ต าบลหว้ยยาง อ าเภอบวัใหญ่ แห่ง 1 222,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกส ีต าบลขนุทอง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 198,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา18 ต าบลขนุทอง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 201,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง ต าบลขนุทอง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนกระพี้วทิยา ต าบลโนนทอหลาง อ าเภอบวั แห่ง 1 124,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นไร่ ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบวัใหญ่ แห่ง 1 298,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนทองหลาง (ตุป๊ระสทิธิ์ประชาสรรค)์ ต าบล

โนนทองหลาง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นหนองแวง ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบวัใหญ่ แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองนาโคกไผ่ลอ้มสามคัคี ต าบลโนนทองหลาง

 อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 470,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนใหญ่ ต าบลดอนใหญ่ อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศรีนิมติ ต าบลดอนใหญ่ อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 111,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแขม ต าบลดอนใหญ่ อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกเพด็ ต าบลเมอืงคง อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดักู่สามคัคี ต าบลคูขาด อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 250,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนอ้ยหนองหนาด ต าบลคูขาด อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 203,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต าบลหว้ยยาง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 199,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวัทุ่ง ต าบลตาจ ัน่ อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นวดั ต าบลเทพาลยั อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตาจ ัน่ ต าบลตาจ ัน่ อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตะโกโคก ต าบลตาจ ัน่ อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตะโกทุ่ง (คุรุราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลตาจ ัน่ แห่ง 1 103,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตะครอ้ (มติรภาพ4) ต าบลเทพาลยั อ าเภอคง แห่ง 1 99,900                        
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกตะพาบ ต าบลตาจ ัน่ อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเก่าคอ้ ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 277,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองม่วง ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 162,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นหนองกก ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 146,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตลกุสาหร่าย ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 170,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวักระจาย ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง แห่ง 1 160,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนกลาง ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทองหลาง ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 170,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหมนั ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 153,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโจด ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนคงวทิยา ต าบลเมอืงคง อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นประค า ต าบลบา้นปรางค ์อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 107,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองสะแก ต าบลหนองบวั อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 197,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตะโก ต าบลบา้นปรางค ์อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปรางค ์ต าบลบา้นปรางค ์อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองพลวง ต าบลหนองบวัสะอาด อ าเภอบวั แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกกระเบี้องสามคัคี ต าบลโคกกระเบื้อง อ าเภอ

บา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนเปลา้ ต าบลบา้นเหลือ่ม อ าเภอบา้นเหลือ่ม แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาคุรุราษฎรว์ฒันา ต าบลวงัโพธิ์ อ  าเภอบา้น แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนทองหลาง ต าบลวงัโพธิ์ อ  าเภอบา้นเหลือ่ม แห่ง 1 200,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นเหลือ่ม ต าบลบา้นเหลือ่ม อ าเภอบา้น แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุปลาฉลาดหนองปรือ ต าบลบงึส าโรง อ าเภอ

แกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 371,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวั (ชาลรีาษฎรส์ามคัค)ี ต าบลบงึส าโรง 

อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 242,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอทุยัทอง ต าบลแกง้สนามนาง อ าเภอแกง้สนาม แห่ง 1 197,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองขามนาด ีต าบลแกง้สนามนาง อ าเภอแกง้

สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 113,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนส าราญ ต าบลโนนส าราญ อ าเภอแกง้สนาม แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลหนองบวั อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกอก ต าบลโนนส าราญ อ าเภอแกง้สนามนาง แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนไผ่ ต าบลสสุีก อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดั แห่ง 1 216,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสสุีก ต าบลสสุีก อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดั แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเต่า ต าบลบงึพะไล อ าเภอแกง้สนามนาง แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองโคบาล ต าบลบงึพะไล อ าเภอแกง้สนาม แห่ง 1 205,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสระสีเ่หลีย่ม ต าบลโคกกระเบื้อง อ าเภอบา้น แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองม่วงช่างพมิ ต าบลโคกกระเบื้อง อ าเภอบา้น

เหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนตะหนิน ต าบลโคกกระเบื้อง อ าเภอบา้น แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นช่อระกา ต าบลช่อระกา อ าเภอบา้นเหลือ่ม แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกเสีย่ว ต าบลคูขาด อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนรงั ต าบลแกง้สนามนาง อ าเภอแกง้สนามนาง แห่ง 1 310,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองพรานปาน ต าบลเทพาลยั อ าเภอคง แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นมูกมนัโนนอดุมสามคัคี ต าบลบงึส าโรง อ าเภอ

แกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 231,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนทะแยง ต าบลบา้นปรางค ์อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 246,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยม่วง ต าบลโนนจาน อ าเภอบวัลาย จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นหนองบวัลาย ต าบลบวัลาย อ าเภอบวัลาย แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองคอม ต าบลโนนจาน อ าเภอบวัลาย แห่ง 1 300,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแสง ต าบลบวัลาย อ าเภอบวัลาย จงัหวดั แห่ง 1 454,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนหนองแวงสุวทิย ์ต าบลหนองหวา้ อ าเภอบวัลาย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแฝก ต าบลสามเมอืง อ าเภอสดีา จงัหวดั แห่ง 1 485,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นโนนกอก ต าบลสามเมอืง อ าเภอสดีา จงัหวดั แห่ง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสงั ต าบลโพนทอง อ าเภอสดีา จงัหวดั แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นสามเมอืง ต าบลสามเมอืง อ าเภอสดีา จงัหวดั แห่ง 1 106,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นดอนเต็ง ต าบลหนองตาดใหญ่ อ าเภอสดีา แห่ง 1 149,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนิแห่ ต าบลสดีา อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นดอนโก่ย ต าบลสดีา อ าเภอสดีา จงัหวดั แห่ง 1 102,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 23,493,900                   

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หนองบวัโคก ต าบลหนองยาง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดหนาม ขนาด 7 เสน้ โรงเรียนอนุบาลท่าชา้งเฉลมิ

พระเกยีรติ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 197,800                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้นตูม 

ต าบลด่านเกวยีน อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 588,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นยอกขาม ต าบลหนองตะไก ้อ าเภอหนองบุนมาก 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 560,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียน

บา้นเมอืงพลบัพลา ต าบลเมอืงพลบัพลา อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดั แห่ง 1 426,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

ด่านพฒันา ต าบลพระพทุธ อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 581,900                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนบา้นหนองนกกวกั ต าบลจกัราช อ าเภอจกัราช แห่ง 1 248,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หนองไผ่ ต าบลสสุีก อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 338,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนโนนตาวทิย ์ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ แห่ง 1 795,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นหนองขามนอ้ย ต าบลคลองเมอืง อ าเภอจกัราช 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 429,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนบา้นพระพทุธ ต าบลพระพทุธ อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ

 จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 251,600                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนวดั

หนองจอก ต าบลหนองพลวง อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 128,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้นโสง

 (คุรุประชาสรรค)์ ต าบลหนองยาง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั แห่ง 1 427,500                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนบา้นดงพลอง ต าบลคลองเมอืง อ าเภอจกัราช จงัหวดั แห่ง 1 539,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

พระพทุธ ต าบลพระพทุธ อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 401,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นทองหลาง ต าบลทองหลาง อ าเภอจกัราช จงัหวดั แห่ง 1 192,100                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนไทรงาม

เฉลมิพระเกยีรติ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 153,900                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนชมุชนบา้นบุสามคัคีพฒันา ต าบลหนองพลวง อ าเภอ

จกัราช จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 293,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนวดัหนองนกคุ่ม ต าบลหนองขาม อ าเภอจกัราช แห่ง 1 56,200                        

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนจกัราชราษฎรส์ามคัคี 

ต าบลจกัราช อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 418,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นสวนปอ ต าบลหนิโคน อ าเภอจกัราช จงัหวดั แห่ง 1 92,900                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นหนองจระเขห้นิ ต าบลหนิโคน อ าเภอจกัราช แห่ง 1 86,400                        

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดหนาม ขนาด 7 เสน้ โรงเรียนบา้นโนนพฤกษ ์

ต าบลจกัราช อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 350,100                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนจกัราช

ราษฎรส์ามคัคี ต าบลจกัราช อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 200,300                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้แบบรางว ี(ไม่มฝีาปิด) โรงเรียนบา้น

พระนารายณ์ ต าบลคลองเมอืง อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 147,500                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

ดอนแสนสุข ต าบลครบุรี อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 100,300                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้รูปตวั V โรงเรียนสามคัคีประชาสรรค ์

ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 166,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดหนาม ขนาด 7 เสน้ โรงเรียนบา้นกลาง ต าบลบ่อ

ปลาทอง อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 271,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หว้ยน า้เค็ม ต าบลอดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 153,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นซบักา้นเหลอืง ต าบลครบุรีใต ้อ าเภอครบุรี แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นสมบตัิเจริญ ต าบลกดุโบสถ ์อ าเภอเสงิสาง แห่ง 1 466,700                      

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดหนาม ขนาด 9 เสน้ โรงเรียนบา้นวงัตะเคียน 

ต าบลล านางแกว้ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 105,800                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

ศาลเจา้พ่อ ต าบลวงัน า้เขยีว อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 153,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นหนองโสน ต าบลครบุรีใต ้อ าเภอครบุรี จงัหวดั แห่ง 1 153,700                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

ประชาสนัต ์ต าบลเสงิสาง อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 401,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหนองหญา้ขาว ต าบลธงชยัเหนือ อ าเภอปกัธงชยั

 จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 122,200                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

โนนเหลือ่ม ต าบลอดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 153,000                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนบา้นสระประทปี ต าบล

เสงิสาง อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 418,400                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียน

บา้นบะใหญ่ ต าบลอดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 153,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หนองโสมง ต าบลอดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 153,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

คลองบง ต าบลวงัน า้เขยีว อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 153,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นคลองบง ต าบลวงัน า้เขยีว อ าเภอวงัน า้เขยีว แห่ง 1 146,600                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นตะกดุโนนระเวยีง ต าบลโคกกระชาย อ าเภอคร

บุรี จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้นองั

โกน-หว้ยทราย ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 213,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นดอนแรง้ ต าบลกดุจอก อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 87,100                        

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนวดั

บา้นหนองตะไก ้ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 84,200                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นออ้ยชา้ง ต าบลกดุจอก อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 62,200                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นหนองแจง้ใหญ่ ต าบลหนองแจง้ใหญ่ อ าเภอบวั

ใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 102,600                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนวดับา้นหนองหวัชา้ง ต าบลเสมาใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 124,600                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

กระพี้ ต าบลหนองบวัสะอาด อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 181,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หนองแจง้ใหญ่ ต าบลหนองแจง้ใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 297,900                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นคูขาด ต าบลหนองบวัสะอาด อ าเภอบวัใหญ่ แห่ง 1 189,800                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นสระครก ต าบลหนองบวัสะอาด อ าเภอบวัใหญ่ 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 249,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

ด่านชา้ง ต าบลหว้ยยาง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 201,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนวดับา้นหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลหว้ยยาง อ าเภอบวั

ใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 208,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นหนัดอนดู่ (วจิติรอปุถมัภ)์ ต าบลโนนทองหลาง 

อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 202,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นโคกสะอาดสามคัคี ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอ

บวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 201,700                      
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รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนวดับา้นดอนชมุชา้ง ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบวั

ใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 156,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนวนัครู 2502 ต าบลเมอืงคง อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 298,700                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนชมุชน

คงวทิยา ต าบลเมอืงคง อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 200,600                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียน

บา้นเมอืงคง ต าบลคูขาด อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 497,700                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หนองหวา้ ต าบลคูขาด อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 497,700                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

มะค่า ต าบลขามสมบูรณ์ อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 200,600                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

โคกตะพาบ ต าบลตาจ ัน่ อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 153,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นโนนเต็ง ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 198,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นประค า ต าบลบา้นปรางค ์อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 105,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหนองสะแก ต าบลหนองบวั อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 100,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นตากิ่ม ต าบลหนองบวั อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 100,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนหว้ยไหวฒันา ต าบลหนองบวั อ าเภอคง จงัหวดั แห่ง 1 102,600                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด โรงเรียนบา้นโนนทองหลาง 

ต าบลวงัโพธิ์ อ  าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 69,800                        

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

วงัโพธิ์ ต าบลวงัโพธิ์ อ  าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 322,100                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

ศาลาหนองขอน ต าบลบงึพะไล อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 301,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหนองบง ต าบลแกง้สนามนาง อ าเภอแกง้สนาม

นาง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 315,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหวัหนองฯ ต าบลบงึส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 158,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

โนนสูง ต าบลสสุีก อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 200,600                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

โสกสนวน ต าบลสสุีก อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 209,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

สระสีเ่หลีย่ม ต าบลโคกกระเบื้อง อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 216,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนบา้นสระสีเ่หลีย่ม ต าบลโคกกระเบื้อง อ าเภอบา้น

เหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 251,600                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นขามเวยีน ต าบลช่อระกา อ าเภอบา้นเหลือ่ม แห่ง 1 293,300                      
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02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนบา้นตลกุพลวง ต าบลโคกกระเบื้อง อ าเภอบา้นเหลือ่ม

 จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 208,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นโนนเพด็ ต าบลช่อระกา อ าเภอบา้นเหลือ่ม แห่ง 1 200,400                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

โนนดู่ ต าบลโนนจาน อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 499,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

ขามป้อม (สงัวาลยอ์นุสรณ์) ต าบลบวัลาย อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 185,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หลบุกงุ ต าบลโนนจาน อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 200,900                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนวงัโพน ต าบลบวัลาย อ าเภอบวัลาย จงัหวดั แห่ง 1 248,900                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนวดับา้นศาลาดนิ ต าบลโนนจาน อ าเภอบวัลาย แห่ง 1 149,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นหนองคอม ต าบลโนนจาน อ าเภอบวัลาย จงัหวดั แห่ง 1 202,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หนองจาน ต าบลหนองหวา้ อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 301,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หนองแสง ต าบลบวัลาย อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 169,100                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

เสว (ราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลโนนประดู่ อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 329,100                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนเบญจ

ราษฎรศึ์กษา ต าบลโนนประดู่ อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 200,600                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

แฝก ต าบลสามเมอืง อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 148,500                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนวดั

บา้นสดีา ต าบลสดีา อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 481,600                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หญา้คา ต าบลสดีา อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 313,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หนองตาด ต าบลหนองตาดใหญ่ อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 280,900                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 67,221,780                

งบลงทนุ 67,221,780                

ครุภณัฑ์ 67,221,780                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 9,096,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น โรงเรียนอนุบาลนครราชสมีา ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนดอนทา้ววทิยา ต าบลเมอืงปราสาท อ าเภอโนนสูง 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นดอนม่วง ต าบลใหม่ อ าเภอโนนสูง จงัหวดั เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนชลประทานสงเคราะห ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 18,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นหนองปรู ต าบลหนองจะบก อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นหนองสมอประชาพฒันา ต าบลหนองระเวยีง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นดอนขวาง ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นโคกนอ้ย ต าบลดอนตะหนิน อ าเภอบวัใหญ่ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นดอนเขวา้ ต าบลชวีาน อ าเภอพมิาย จงัหวดั เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นหนองตาด ต าบลตลาดไทร อ าเภอชมุพวง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนวงัหนิประชาสรรค ์ต าบลวงัหนิ อ าเภอโนนแดง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นโคกหนิชา้ง ต าบลสาหร่าย อ าเภอชมุพวง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นถนนถ ัว่ (กองทพับกประชาสามคัค)ี ต าบลใหม่ 

อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนเมอืงยาง (คุรุราษฎรอ์ทุศิ) ต าบลเมอืงยาง อ าเภอเมอืง

ยาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนบา้นถนนถ ัว่ 

(กองทพับกประชาสามคัค)ี ต าบลใหม่ อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นธารปราสาท 

ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นบงิ (สุประชาจูง

กลางนุสสรณ์ ต าบลบงิ อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นบุ (ประชารฐั

พฒันา) ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนทหารอากาศบ ารุง 

ต าบลหนองไผ่ลอ้ม อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นโตนด ต าบล

โตนด อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นยางวทิยา ต าบล

โนนยอ อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นท่าหลวง ต าบล

ท่าหลวง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นหนองทุ่มโนน

หาดวทิยา ต าบลโนนรงั อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามคัคี ต าบลหนอง

บวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนไตรคามสามคัคี ต าบลขามเฒ่า อ าเภอโนน เครื่อง 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นศรีสุข (คุรุราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลดอน

ชมพู อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นเปราะหอมพฒันา ต าบลพลสงคราม 

อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองตะไก ้(ประชาพฒันา) ต าบลมะค่า

 อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นคอหงษ ์ต าบลล าคอหงษ ์อ าเภอโนนสูง เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองเป็ดน า้ (สวสัดิ์ราษฎรว์ทิยา) 

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นล าเชงิไกร ต าบลโคกสูง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นกลว้ยจอหอ ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นพดุซา ต าบลพดุซา อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองโดน ต าบลสุขเกษม อ าเภอปกั

ธงชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นคลองมะค่าหนิ ต าบลวงักะทะ อ าเภอ

ปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นปางโก ต าบลดอนเมอืง อ าเภอสคีิ้ว เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหว้ยลงุ ต าบลวงัโรงใหญ่ อ าเภอสคีิ้ว เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นออ้ยชา้ง ต าบลกดุจอก อ าเภอบวัใหญ่ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นตะโกทุ่ง (คุรุราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลตา

จ ัน่ อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นอทุยัทอง ต าบลแกง้สนามนาง อ าเภอ

แกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นกอก ต าบลโนนส าราญ อ าเภอแกง้

สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นวงัโพธิ์ ต าบลวงัโพธิ์ อ  าเภอบา้นเหลือ่ม เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นขามเวยีน ต าบลช่อระกา อ าเภอบา้น

เหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองม่วงช่างพมิ ต าบลโคกกระเบื้อง 

อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นดอนตะหนิน ต าบลโคกกระเบื้อง 

อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นป่าหวาย ต าบลบวัลาย อ าเภอบวัลาย เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นจาบ ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนแดง เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นยางวทิยา ต าบลโนนยอ อ าเภอชมุพวง เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนคูเตยราษฎรส์ามคัคี ต าบลส าพะเนียง 

อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโนนตาเถร ต าบลโนนตาเถร อ าเภอ

โนนแดง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นละโว ้ต าบลประสุข อ าเภอชมุพวง เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นนาด ีต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนน เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นป่าตะแบง ต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอ

โนนแดง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัวงัน า้ ต าบลสมัฤทธิ์ อ  าเภอพมิาย เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนทา้วสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) ต าบลในเมอืง 

อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นถนน ต าบลท่าหลวง อ าเภอพมิาย เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นดอนแซะ ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองจานใต ้ต าบลช่องแมว อ าเภอล า

ทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองหลกัสามคัคี ต าบลหนองหลกั 

อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองมะเขอื ต าบลช่องแมว อ าเภอล า

ทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโสกดู่ ต าบลบา้นยาง อ าเภอล าทะเมน เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนพมิายสามคัคี 1 ต าบลรงักาใหญ่ อ าเภอพิ

มาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 50,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองนา ต าบลพลสงคราม อ าเภอโนน

สูง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นสวนปอ ต าบลหนิโคน อ าเภอจกัราช เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนหนองไผ่วทิยา ต าบลเสงิสาง อ าเภอเสงิสาง เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นคลองหนิร่อง ต าบลระเริง อ าเภอวงัน า้

เขยีว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโนนมะเฟือง ต าบลหนองแจง้ใหญ่ 

อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดับา้นเก่างิ้ว ต าบลหว้ยยาง อ าเภอบวัใหญ่ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองพลวง ต าบลหนองบวัสะอาด 

อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นศาลาหนองขอน ต าบลบงึพะไล อ าเภอ

แกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัโชติการาม ต าบลประสุข อ าเภอชมุพวง เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นส าพะเนียง ต าบลส าพะเนียง อ าเภอ

โนนแดง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นลงุตามนั ต าบลโบสถ ์อ าเภอพมิาย เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโจด ต าบลท่าเยีย่ม อ าเภอโชคชยั เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองหลกัศิลา ต าบลเสงิสาง อ าเภอ

เสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 40 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลสสุีก อ าเภอจกัราช เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 40 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโพนทอง (สุวรรณราษฎรร์งัสฤษฎ)์ 

ต าบลโพนทอง อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัโคกพรมตัง้ตรงจติร๗ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นดอนผวา ต าบลล าคอหงษ ์อ าเภอ

โนนสูง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นดอนชมพู (สงัฆประชานุเคราะห)์ 

ต าบลดอนชมพู อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 120,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา ต าบลโคกกรวด 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัหนิมงคล ต าบลสสุีก อ าเภอจกัราช 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโคกลา่ม

ขี้เหลก็ ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 22,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองจานใต ้

 ต าบลช่องแมว อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 45,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโนนกระเบื้อง

หนองหวัชา้งสามคัคี ต าบลนิคมสรา้งตนเองพมิาย อ าเภอพมิาย จงัหวดั เครื่อง 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นกระทุ่มราย 

ต าบลกระทุ่มราย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นเขวา้วทิยา 

ต าบลกระทุ่มราย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนหนองกงุวนัชาติ 

ต าบลหนองพลวง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองพลวง 

ต าบลหนองพลวง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นประทาย 

ต าบลตลาดไทร อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนวดับา้นดอนตะ

หนิน ต าบลกระทุ่มราย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนดอนอลีุม่ (ประชา

รฐัพฒันา) ต าบลตลาดไทร อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองบวัค า 

ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นลงุตามนั 

ต าบลโบสถ ์อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 51,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนพมิายสามคัคี 1 

ต าบลรงักาใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 51,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนชมุชนจระเขห้นิ 

(สงัฆคุ์รุประชาฯ) ต าบลจระเขห้นิ อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 4 129,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองหวา้

ดอนตะเกยีด ต าบลเฉลยีง อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนชมุชนบา้นช่อระกา

 ต าบลช่อระกา อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโนนยอ ต าบล

โนนยอ อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 3 97,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นพทุรา ต าบล

รงักาใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นดอนล าดวน 

ต าบลประสุข อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนิโคน 

ต าบลหนิโคน อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 80,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นยางกระทุง 

ต าบลตะขบ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 80,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนจอมทองวทิยา 

ต าบลจระเขห้นิ อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 3 120,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นด่านชา้ง 

ต าบลหว้ยยาง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนหนองบวัรีราษฎร์

อทุศิ ต าบลชมุพวง อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนอนุบาลชมุพวง

วทิยา ต าบลชมุพวง อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 3 120,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโนนรงั ต าบล

โนนรงั อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนอาสนาราม (เปลง่

อปุถมัภ)์ ต าบลประสุข อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นกดุปลาฉลาด

หนองปรือ ต าบลบงึส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโนนส าราญ 

ต าบลโนนส าราญ อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนนิคมสรา้ง

ตนเองพมิาย 2 ต าบลนิคมสรา้งตนเองพมิาย อ าเภอพมิาย จงัหวดั เครื่อง 1 47,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นกลว้ย ต าบล

ดงใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนิดาด 

ต าบลหนิดาด อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 4 204,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นแฝก ต าบล

สามเมอืง อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 3 153,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นใหม่ปฎรูิป 

ต าบลโนนรงั อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 53,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บทียูี. โรงเรียนวดับา้นโนนประดู่

 ต าบลโนนประดู่ อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 57,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนชมุชนล าทะเมนชยัศึกษา 

ต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนวดับา้นหนองขาม ต าบลหนอง

พลวง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนจตุคามพทิยาคม ต าบลกระเบื้อง

นอก อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนชมุชนบา้นหนองจกิ ต าบลโบสถ ์

อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองม่วงวทิยาคาร ต าบล

บา้นยาง อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนวดัเจริญราษฎรบ์  ารุง ต าบลตลาด

ไทร อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นสระประทปี ต าบลเสงิสาง 

อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นเสว (ราษฎรส์ามคัค)ี ต าบล

โนนประดู่ อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดับา้นมะค่า ต าบลโพนทอง 

อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดับา้นอุ่มจานโนนงิ้ว ต าบลวงั

ไมแ้ดง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นตะครอ้ ต าบลโบสถ ์

อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 21,000                        
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02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนชมุชนล าทะเมนชยัศึกษา 

ต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนเพชรหนองขาม ต าบลหนองระ

เวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 4 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโสกดู่ ต าบลบา้นยาง อ าเภอ

ล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามคัคี 

ต าบลหนองพลวง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นเตยกระโตน ต าบลประทาย 

อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดับา้นหนองคู ต าบลเมอืงโดน 

อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดับา้นถนนโพธิ์ ต าบลประทาย 

อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดัปลกัแรต ต าบลดอนมนั 

อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนสระประดู่ ต าบลดอนมนั อ าเภอ

ประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองจาน ต าบลช่องแมว 

อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นประสุข ต าบลประะสุข 

อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดับา้นโคกพระ ต าบลวงัไมแ้ดง 

อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดับา้นสีเ่หลีย่ม ต าบลกระทุ่ม

ราย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดับา้นหนองคึม ต าบลหนอง

พลวง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นละเลงิหนิ ต าบลโคกกลาง 

อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนหนองกรดวทิยา ต าบลโคกกลาง

 อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 21,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดับา้นโคกหนองแวง ต าบลโนน

ตาเถร อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนชมุชนบา้นหนองจกิ ต าบลโบสถ ์

อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นดอนววั ต าบลเมอืงโดน 

อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นฝาผนงั ต าบลทุ่งสวา่ง 

อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นวงัม่วง ต าบลทุ่งสวา่ง 

อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดับา้นต าแย ต าบลหนองค่าย 

อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัพะโค ต าบลกระโทก อ าเภอ

โชคชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองเสาเดยีว ต าบลท่าอ่าง

 อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นป่าตองท่าเนินสามคัคี ต าบล

บวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโคกสะอาด (ประชาราษฎร์

รงัสรรค)์ ต าบลด่านชา้ง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม ต าบลหนอง

บวัสะอาด อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโคกส ีต าบลขนุทอง อ าเภอ

บวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นเมอืงคง ต าบลคูขาด อ าเภอ

คง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโคกเสีย่ว ต าบลคูขาด 

อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นดอนไผ่ ต าบลสสุีก อ าเภอ

แกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโนนดู่ ต าบลโนนจาน อ าเภอ

บวัลาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 56,000                        



219 / 363

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นแดงนอ้ย ต าบลเมอืงพะไล 

อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนเบญจราษฎรศึ์กษา ต าบลโนน

ประดู่ อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดับา้นสดีา ต าบลสดีา อ าเภอสี

ดา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนสองหอ้งแวงนอ้ยวทิยา ต าบล

ตลาดไทร อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นขามขนุร่ม (ประชาสามคัค)ี 

ต าบลประสุข อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนตลาดไทร โนนดู่ หนองจกิวทิยา

 ต าบลตลาดไทร อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนปราสาทหนินางร า ต าบลนางร า 

อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดับา้นทุ่งสวา่ง ต าบลทุ่งสวา่ง 

อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโนนภบิาลโคกกลาง ต าบลวงั

ไมแ้ดง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 300x300 

จดุต่อตารางน้ิว โรงเรียนบา้นหนองมะเขอื ต าบลช่องแมว อ าเภอล าทะเมน

ชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้นโคก

สะอาดสามคัคี ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ใบ 1 6,400                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนเมอืงยาง 

(คุรุราษฎรอ์ทุศิ) ต าบลเมอืงยาง อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา ใบ 1 6,400                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ดอนกลาง ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนบา้น

หนองสองหอ้ง ต าบลมาบตะโกเอน อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ใบ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียน

เบญจราษฎรศึ์กษา ต าบลโนนประดู่ อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา ใบ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนบา้น

หนองหวา้ประชาสามคัคี ต าบลตลาดโทร อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ใบ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนวงั

หนิประชาสรรค ์ต าบลวงัหนิ อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา ใบ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

โคกพระ ต าบลหนองพลวง อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

วงัสนวน ต าบลหนองกราด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ใบ 2 18,400                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียน

ไทยรฐัวทิยา18 ต าบลขนุทอง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ใบ 3 27,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

โจด ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ใบ 3 27,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

มะขามเฒ่า (เปรมประชารฐัวทิยา) ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ขามเฒ่า ต าบลขามเฒ่า อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

มาบมะค่า ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียน

ชมุชนบา้นโคกสวาย ต าบลสายออ อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา ใบ 2 19,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ดอนกลาง ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

โสกสนวน ต าบลสสุีก อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

หนองคอม ต าบลโนนจาน อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา ใบ 2 19,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนวดั

บา้นขี้เหลก็ ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นเสลาถ ัว่แปบ ต าบลพลสงคราม อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นบุ (ประชารฐัพฒันา) ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ใบ 2 17,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

วดัหนิมงคล ต าบลสสุีก อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นเขาพญาปราบ ต าบลตะขบ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นโคกเพด็ ต าบลเมอืงคง อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นหญา้คา ต าบลนางร า อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ใบ 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นหนองหวา้ (ประชาสรรค)์ ต าบลด่านคลา้ อ าเภอโนนสูง จงัหวดั ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

อนุบาลขามสะแกแสง ต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดั ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นโคกตะพาบ ต าบลตาจ ัน่ อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นกระเบื้องวทิยาคาร ต าบลกระเบื้องนอก อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดั ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

หนองออ้วทิยาคม ต าบลบา้นยาง อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นทุ่งกระโดน ต าบลสมีมุ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ใบ 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นหมืน่ไวย ต าบลหมืน่ไวย อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ใบ 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นไพ ต าบลขามเฒ่า อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ใบ 1 19,500                        
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นหนองพลอง ต าบลขามเฒ่า อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ใบ 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นเดิ่นหวับงึวทิยา ต าบลมะค่า อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ใบ 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นพลสงคราม (แพงรฐัราษฎรว์ทิยา) ต าบลพลสงคราม อ าเภอโนนสูง ใบ 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นซาด ต าบลหลมุบา้ว อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ใบ 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

ต าบลโคกกรวด (ผดุงรฐัประชานุกูล) ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ใบ 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นไชยวาล ต าบลครบุรี อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ใบ 4 78,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นล าทองหลาง ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ใบ 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นขามป้อม (สงัวาลยอ์นุสรณ์) ต าบลบวัลาย อ าเภอบวัลาย จงัหวดั ใบ 2 39,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นหนองโดนรกฟ้า ต าบลโนนตูม อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 28,478,800                   

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองเป็ดน า้

(สวสัดิ์ราษฎรว์ทิยา) ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองพลวงใหญ่ 

ต าบลไชยมงคล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสะพาน ต าบล

ล าคอหงษ ์อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนโพธารามพทิยาคม 

ต าบลใหม่ อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นพระนารายณ์ 

ต าบลคลองเมอืง อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองขาม ต าบล

หนองขาม อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองบอน 

ต าบลด่านเกวยีน อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นท่าเยีย่มวทิยา 

ต าบลท่าเยีย่ม อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองปรึก ต าบล

ทุ่งอรุณ อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองม่วงใหญ่ 

ต าบลงิ้ว อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัหนองนา ต าบลงิ้ว 

อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโนนทอง ต าบล

เมอืงพลบัพลา อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสวนหอม ต าบล

หว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองสะแก 

ต าบลแหลมทอง อ าเภอหนองบุนนาก จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ 

ต าบลครบุรี อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นครบุรีนคร

ธรรมโฆสติวทิยาคาร ต าบลครบุรีใต ้อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นพนาหนองหนิ 

ต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองแคทราย 

ต าบลล าเพยีก อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสมบตัิเจริญ 

ต าบลกดุโบสถ ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองสนวน 

ต าบลกดุโบสถ ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นปางไม ้ต าบลบา้น

ราษฎร ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนสามคัคีประชาสรรค ์

ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสุขงั(ราษฎร์

สามคัค)ี ต าบลตะคุ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดู่(สหราษฎร์

วทิยา) ต าบลเมอืงปกั อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองไมส้กั 

ต าบลระเริง อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นไทรงาม ต าบล

ระเริง อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนด่านอดุมวทิยา ต าบล

อดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นบะใหญ่ ต าบล

อดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโคกมะกอก

(ก.ร.ป.กลางอปุถมัภ)์ ต าบลบุ่งขี้เหลก็ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นมะเกลอืใหม่ 

ต าบลมะเกลอืใหม่ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแก่นทา้ว(อโศก

วุฒกิรสงเคราะห)์ ต าบลเสมา อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงัโรงนอ้ย ต าบล

กฤษณา อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนประชาราษฎรส์ามคัคี

 ต าบลดอนเมอืง อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเลศิสวสัดิ(์ราษฎร์

รงัสรรคว์ทิยา) ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นลาดบวัขาว 

ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นใหม่ส าโรง ต าบล

ลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองน า้ขุน่ ต าบล

ลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม 

ต าบลวงัโรงใหญ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบล

หนองหญา้ขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นใหม่เจริญสุข 

ต าบลด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นจ ัน่โคกรกัษ ์

ต าบลด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโนนเมอืง ต าบล

โนนเมอืงพฒันา อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงัโป่ง ต าบลบา้น

เก่า อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองปรือ ต าบล

บา้นแปรง อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโนนสงา่ ต าบล

พนัชนะ อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นพนัชนะ ต าบล

พนัชนะ อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ 

ต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นศิลาร่วมสามคัคี 

ต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นด่านกรงกราง 

ต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบงึค าคู ต าบลบลัลงัก์

 อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงั(สายอนุกูล) 

ต าบลบา้นวงั อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนดอนน า้ใสวทิยา 

ต าบลบา้นวงั อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดอนพะงาด(รฐั

ราษฎรว์ทิยา) ต าบลพะงาด อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นกุ่มพะยาหนอง

กระทุ่มวทิยา ต าบลบงึออ้ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหว้ยน า้เค็ม 

ต าบลบงึปรือ อ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงัสมบูรณ์ ต าบล

หนองแวง อ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสะพานหนิ ต าบล

หนองแวง อ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นปอบดิ ต าบลคู

ขาด อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองหวา้ ต าบล

คูขาด อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นตะโกโคก ต าบล

ตาจ ัน่ อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองบวัทุ่ง 

ต าบลตาจ ัน่ อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นคอนเมอืง ต าบล

เทพาลยั อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองพรานปาน 

ต าบลเทพาลยั อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นประค า ต าบล

บา้นปรางค ์อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเก่าคอ้ ต าบล

หนองมะนาว อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองม่วง ต าบล

หนองมะนาว อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหมนั ต าบล

หนองมะนาว อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดอนตะหนิน 

ต าบลโคกกระเบื้อง อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นตลกุพลวง ต าบล

โคกกระเบื้อง อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโคกสะอาด 

(ประชาราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลด่านชา้ง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดับา้นไร่ ต าบลโนน

ทองหลาง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนขามเตี้ยพทิยาคม 

ต าบลหว้ยยาง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองโคบาล 

ต าบลบงึพะไล อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโนนดู่ ต าบลโนน

จาน อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแดงนอ้ย ต าบล

เมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโพนทอง(สุวรรณ

ราษฎรร์งัสฤษฎ)์ ต าบลโพนทอง อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองตาด ต าบล

หนองตาดใหญ่ อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนดอนอลีุม่(ประชารฐั

พฒันา) ต าบลตลาดไทร อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นตลาดไทร ต าบล

ตลาดไทร อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโนนสูง ต าบล

นางร า อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองบวันาค 

ต าบลโนนเพด็ อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองพลวง 

ต าบลหนองพลวง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนัหว้ยทราย 

(คุรุสงัฆประชาบ ารุง) ต าบลหนัหว้ยทราย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนสีแ่ยกศรีอรญัวทิยา 

ต าบลหนัหว้ยทราย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นมะกอก ต าบลดง

ใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนจารยต์ ารา ต าบลท่า

หลวง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโนนกระเบื้อง

หนองหวัชา้งสามคัคี ต าบลนิคมสรา้งตนเอง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นใหม่ฉมวก ต าบล

นิคมสรา้งตนเอง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสมัฤทธิ์ ต าบล

สมัฤทธิ์ อ  าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองนกคู่ 

ต าบลท่าลาด อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหว้ยบงวทิยา ต าบล

ท่าลาด อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสาหร่ายวทิยา 

ต าบลโนนตูม อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดอนยาว ต าบล

ดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นละหานสามคัคี 

ต าบลละหานปลาคา้ว อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชนล าทะเมนชยั

ศึกษา ต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดงหลบใหม่

สามคัคีวทิยา ต าบลช่องแมว อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นไพล ต าบลไพล 

อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนพดุซาพทิยาคม 

ต าบลพดุซา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 3,132,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

บา้นสวา่งนาด ีต าบลโนนตูม อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหลกัรอ้ย ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโนนมนัเทศ 

ต าบลล ามูล อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นสารภ ีต าบล

สารภ ีอ าเภอหนองบุนมาก จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโป่งสามคัคี 

ต าบลสะแกราช อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัหงษ ์ต าบลนก

ออก อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกจิวทิยา

 ต าบลงิ้ว อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนจตุรคามสามคัคี 

ต าบลกดุจกิ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนนิคมชลประทาน

สงเคราะห ์ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนหนองน า้ใส ต าบล

หนองน า้ใส อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนประชาราษฎรส์ามคัคี

 ต าบลดอนเมอืง อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนหนองแวงพทิยาคม 

ต าบลดอนเมอืง อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองห่าน 

(ประชาสามคัค)ี ต าบลหนองหญา้ขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองกก 

(ประชาพฒันา) ต าบลหนองบวันอ้ย อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นวงักระสวย 

ต าบลกฤษณา อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นดงบงั ต าบลหว้ย

ยาง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองหวา้เอน 

ต าบลขนุทอง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นศรีนิมติ ต าบล

ดอนใหญ่ อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองบวัสามคัคี

 ต าบลเทพาลยั อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองขามนอ้ย 

ต าบลบงึพะไล อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นลงุประดู่ ต าบล

ท่าลาด อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโนนตะแบก 

ต าบลกระชอน อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัสองพีน่อ้ง ต าบล

โนนตูม อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองจาน ต าบล

ช่องแมว อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโพธิ์งามหนอง

หญา้ขาววทิยา ต าบลนิคมสรา้งตนเองพมิาย อ าเภอพมิาย จงัหวดั เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นฉกาจช่องโค 

ต าบลรงักาใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนอรพมิวทิยา ต าบล

เมอืงยาง อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดับา้นโคกหนองแวง

 ต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนโนนตูม(รฐัราษฎร์

รงัสรรค)์ ต าบลโนนตูม อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองขา่วทิยา

นุสรณ์ ต าบลโนนรงั อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโนนตาสุดวทิยา

สรรค ์ต าบลเมอืงยาง อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโนนปีบ ต าบล

โนนอดุม อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นทุ่งมนวทิยาคาร 

ต าบลหนองค่าย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองตาคง 

ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นขามเฒ่า ต าบล

ขามเฒ่า อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นดอนขวาง 

ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นสวนปอ ต าบล

หนิโคน อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นวงัหม ีต าบลวงั

หม ีอ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นคลองสาริกา 

ต าบลตะขบ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นพปุลาไหล 

ต าบลสุขเกษม อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นบุเจา้คุณ (หลวง

พ่อกณัหา สุขกาโม อปุถมัภ)์ ต าบลวงัหม ีอ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดั เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัโพธนิิมติร ต าบล

สะแกราช อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนแหลมทองวทิยา

นุสรณ์ ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นท่าชา้ง ต าบล

หมูส ีอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นซบัตะเคียน 

ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนขามเตี้ยพทิยาคม 

ต าบลหว้ยยาง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหญา้คาประชา

เนรมติ ต าบลขนุทอง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นไทรโยง ต าบล

ดอนใหญ่ อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นคอนเมอืง ต าบล

เทพาลยั อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองขามนาด ี

ต าบลแกง้สนามนาง อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นแกง้สนามนาง 

ต าบลโนนส าราญ อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นดอนไผ่ ต าบล

สสุีก อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นโนนสูง ต าบล

สสุีก อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นแฝก ต าบลสาม

เมอืง อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหญา้คา ต าบลสี

ดา อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นกระเบื้อง ต าบล

กระชอน อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองตาด 

ต าบลตลาดไทร อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นละหานสามคัคี 

ต าบลละหานปลาคา้ว อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนสระประดู่ ต าบล

ดอนมนั อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นดอนตดัเรือ 

ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองตาด 

ต าบลตลาดไทร อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดับา้นหนองเดิ่น 

ต าบลกระทุ่มราย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวงัหนิประชาสรรค ์

ต าบลวงัหนิ อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนชมุชนบา้นวงัหนิ 

ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองไขน่ า้ ต าบล

หนองไขน่ า้ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองพลอง ต าบล

ขามเฒ่า อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นมะค่า (คงฤทธบิวั

สุวรรณอนุสรณ์) ต าบลมะค่า อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นกระโดน ต าบล

หนองไขน่ า้ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ต าบล

ธารปราสาท อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองสมอประชา

พฒันา ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นสมีมุ (ธวชัชยั

ราษฎรอ์นุสรณ์) ต าบลสมีมุ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหว้ยแคน ต าบล

หว้ยแคน อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนิโคน ต าบลหนิ

โคน อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองแมว ต าบล

หนองขาม อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นบุเจา้คุณ (หลวง

พ่อกณัหา สุขกาโม อปุถมัภ)์ ต าบลวงัหม ีอ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดั เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวงัวารีวนราษฎรว์ฒันา 

ต าบลตูม อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองลา้งชา้ง ต าบล

โคกไทย อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัม่วง ต าบลนกออก 

อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโคกส าราญ ต าบล

ตะขบ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนระดมวทิยานุสรณ์ 

ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโคกหนิเหลก็ไฟ 

ต าบลโนนค่า อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นลาดบวัขาว ต าบล

ลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนหนองน า้ใส ต าบลหนอง

น า้ใส อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนหว้ยทรายวทิยาคม 

ต าบลหนองบวันอ้ย อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองบวันอ้ย 

ต าบลหนองบวันอ้ย อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโนนประดู่ ต าบลวงั

โรงใหญ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นวงัโรงใหญ่สามคัคี 

ต าบลวงัโรงใหญ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นทองหลางนอ้ย 

ต าบลดอนตะหนิน อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโนนกระพี้วทิยา 

ต าบลโนนทอหลาง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโคกกระเบี้องสามคัคี

 ต าบลโคกกระเบื้อง อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองแสง ต าบลบวั

ลาย อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นฝาผนงั ต าบลเมอีง

พะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโนนอดุมนภดล

อปุถมัภ ์ต าบลโนนอดุม อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนหนองปรือแดง (ศิริ

ราษฎรป์การ) ต าบลสาหร่าย อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัโชติการาม ต าบลประ

สุข อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นละโว ้ต าบลประสุข 

อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นพทุรา ต าบลรงักา

ใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นศาลา ต าบลดงใหญ่

 อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนท่าเรือวทิยา ต าบล

กระเบื้องนอก อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนจตุคามพทิยาคม ต าบล

กระเบื้องนอก อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโนนไมง้าม ต าบล

เมอืงยาง อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโนนโชงโลง ต าบล

ดงใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนมะค่าสามคัคี ต าบลธาร

ละหลอด อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนชมุชนบา้นวงัหนิ ต าบล

ในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นไพล ต าบลไพล 

อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นนางโทพฒันา ต าบล

เมอืงยาง อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโนนต าหนกั ต าบล

เมอืงยาง อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนพมิายสามคัคี 1 ต าบล

รงักาใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบนัง่ขบั โรงเรียนชมุชนบา้นนารากอ

รพมิพ ์ต าบลอรพมิพ ์อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นทุ่งกระโดน 

ต าบลสมีมุ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนอ่างหนองแหน

ประชาสามคัคี ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นสม้มติรภาพ

ที่ 93 ต าบลดอนชมพู อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองแจง 

ต าบลมะค่า อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นคอนนอ้ย 

ต าบลด่านคลา้ อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองรงักา 

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนทหารอากาศ

บ ารุง ต าบลหนองไผ่ลอ้ม อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองโจด 

ต าบลล ามูล อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัสลกัได 

ต าบลหนองงูเหลอืม อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นคลองกลาง 

ต าบลพลบัพลา อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัหลมุขา้ว 

ต าบลเกษมทรพัย ์อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นดอนเมอืง 

ต าบลดอนเมอืง อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองหญา้

ขาว ต าบลหนองหญา้ขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนคลองแจง้วทิยา 

ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองไมต้าย

 ต าบลหนองบวันอ้ย อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองโอง 

ต าบลบา้นหนั อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหว้ยตะแคง

ใต ้ต าบลหนองบวันอ้ย อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโนนรงั 

ต าบลกฤษณา อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นนาดศีรี

สะอาด ต าบลสคีิ้ว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนโคง้ยางวทิยา 

ต าบลโคง้ยาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองบง 

ต าบลเมอืงคง อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นสสุีก ต าบล

สสุีก อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองจาน 

ต าบลหนองหวา้ อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโนน

กระเบื้องหนองหวัชา้งสามคัคี ต าบลนิคมสรา้งตนเองพมิาย อ าเภอพมิาย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นใหม่ฉมวก 

ต าบลนิคมสรา้งตนเอง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นคึมหญา้นาง

 ต าบลวงัไมแ้ดง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นตลาดประดู่

 ต าบลกระชอน อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นลงุประดู่ 

ต าบลท่าลาด อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนนิคมสรา้ง

ตนเองพมิาย 2 ต าบลนิคมสรา้งตนเองพมิาย อ าเภอพมิาย จงัหวดั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนนิคมสรา้ง

ตนเองพมิาย 6 ต าบลนิคมสรา้งตนเองพมิาย อ าเภอพมิาย จงัหวดั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองห่าง 

ต าบลโนนเพด็ อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัปลกัแรต 

ต าบลดอนมนั อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนช่องแมวพทิยา 

ต าบลดอนมนั อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นนาด ีต าบล

ดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นส าพะเนียง 

ต าบลส าพะเนียง อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโนนพทุรา 

ต าบลกระชอน อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นสะแกงาม 

ต าบลนิคมสรา้งตนเองพมิาย อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองโดน

รกฟ้า ต าบลโนนตูม อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนโนนตูม(รฐั

ราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลโนนตูม อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นสาหร่าย

วทิยา ต าบลโนนตูม อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นกระเบื้อง

ใหญ่ ต าบลกระเบื้องใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นสีเ่หลีย่ม 

ต าบลช่องแมว อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นดอนหวาย 

ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนโนนสมบูรณ์ฺ

หนองมะเขอื ต าบลละหานปลาคา้ว อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองพลวง

นอ้ย ต าบลวงัไมแ้ดง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนราษฎรส์โมสร 

ต าบลกระชอน อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นทุ่งมนวทิยา

คาร ต าบลหนองค่าย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 1 กอ๊ก โรงเรียนนิยม

มติรวทิยาคาร ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 1 กอ๊ก โรงเรียนเจซ.ี

โคราชอนุสรณ์ 1 ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 1 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หญา้คาประชาเนรมติ ต าบลขนุทอง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ภูเขาลาด ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

เดิ่นหวับงึวทิยา ต าบลมะค่า อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้นสี

มมุ (ธวชัชยัราษฎรอ์นุสรณ์) ต าบลสมีมุ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้นบุ

มะค่า (ชาวไร่สามคัค)ี ต าบลมาบตะโกเอน อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ป่าตองท่าเนินสามคัคี ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองบวัทุ่ง ต าบลตาจ ัน่ อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

กระถนิ ต าบลเทพาลยั อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองบวักระจาย ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองบง ต าบลแกง้สนามนาง อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดั

บา้นสดีา ต าบลสดีา อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โนนรงั ต าบลโนนรงั อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองหวา้ตาด า ต าบลสาหร่าย อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โนนอดุมนภดลอปุถมัภ ์ต าบลโนนอดุม อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โนนพทุรา ต าบลกระชอน อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ฉกาจช่องโค ต าบลรงักาใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนประ

โดกสามคัคี ต าบลหนองหลกั อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โนนต าหนกั ต าบลเมอืงยาง อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โนนโชงโลง ต าบลดงใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองขา่วทิยานุสรณ์ ต าบลโนนรงั อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 15,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองแวงสามคัคี ต าบลตลาดไทร อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นดอนคนทา ต าบล

ขนุทอง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโนนสูง ต าบลสสุีก

 อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นสสุีก ต าบลสสุีก 

อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโสกสนวน ต าบล

สสุีก อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นมาบป่าแดง 

ต าบลช่องแมว อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นสะแกงาม ต าบล

นิคมสรา้งตนเองพมิาย อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นเมอืงไผ่ ต าบล

หนองหลกั อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโคกเพชร ต าบล

โนนรงั อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองบวัค า 

ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นทองหลาง ต าบล

โนนเต็ง อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองโน (คุรุ

ราษฎรพ์ฒันา) ต าบลประทาย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดับา้นหนองสะแบง 

ต าบลนางร า อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นครบุรีศึกษา ต าบล

ละหานปลาคา้ว อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนหนองกงุวนัชาติ ต าบล

หนองพลวง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนอรพมิวทิยา ต าบล

เมอืงยาง อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองพลวง ต าบล

หนองพลวง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนหนองกรดวทิยา ต าบล

โคกกลาง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นวงัม่วง ต าบลทุ่ง

สวา่ง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 2 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนไตรราษฎรส์ามคัคี 

ต าบลหนองค่าย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นม่วงขามประชารกัษ์

 ต าบลในมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบงึสาล ีต าบลพดุซา 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนภูทองวทิยา ต าบลพระ

พทุธ อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นองัโกน-หว้ยทราย 

ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 9,400                         
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นไผ่ ต าบลจระเขห้นิ

 อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโป่งตาลอง ต าบล

โป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นทองหลางนอ้ย 

ต าบลดอนตะหนิน อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหญา้คาดอนเค็ง 

ต าบลหนองแจง้ใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นกู่ ต าบลดอนนตะ

หนิน อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต าบล

หว้ยยาง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองจาน ต าบล

หนองหวา้ อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองบวันาค 

ต าบลโนนเพด็ อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นดอนเขวา้ ต าบลชี

วาน อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองไผ่พทิยาคม 

ต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นศาลา ต าบลดง

ใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโนนไมง้าม ต าบล

เมอืงยาง อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นทบัควาย ต าบลชี

วาน อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนตลาดไทร โนนดู่ หนอง

จกิวทิยา ต าบลตลาดไทร อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นมะค่า (คงฤทธบิวั

สุวรรณอนุสรณ์) ต าบลมะค่า อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นบงึตะโก ต าบลพล

กรงั อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองโจด ต าบล

ล ามูล อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นพนัธส์งวน ต าบล

ธงชยัเหนือ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นไทรงาม ต าบล

ระเริง อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองซอ่มตะเคียน

งาม ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นนา (ประสทิธิ์วทิยา

คาร) ต าบลหนองน า้แดง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโคกสะอาดสามคัคี

 ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นคึมหญา้นาง ต าบล

วงัไมแ้ดง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนหนองปรือแดง (ศิริ

ราษฎรป์การ) ต าบลสาหร่าย อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 15,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองพมิาย 

6 ต าบลนิคมสรา้งตนเองพมิาย อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนช่องแมวพทิยา ต าบล

ดอนมนั อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองตะคลอง 

ต าบลท่าลาด อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นออ้ประชาสามคัคี 

ต าบลไพล อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองโสน ต าบล

หนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนัหว้ยทราย (คุรุ

สงัฆประชาบ ารุง) ต าบลหนัหว้ยทราย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนหนองออ้วทิยาคม 

ต าบลบา้นยาง อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองดู่ ต าบลบา้น

ยาง อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นท่าแดง ต าบล

สมัฤทธิ์ อ  าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนจารยต์ ารา ต าบลท่า

หลวง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 6,003,600                    

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นซบัตะครอ้ ต าบลไทยเจริญ อ าเภอหนองบุนนาก จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนหนองนกเขยีนสามคัคี ต าบลภูหลวง อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนอาจวทิยาคาร ต าบลตะคุ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนชมุชนคงวทิยา ต าบลเมอืงคง อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นบงึตะโก ต าบลพลกรงั อ าเภอเมอืงนครราชสมีา

 จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นคลองกุ่ม ต าบลระเริง อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดั ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นบะใหญ่ ต าบลอดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกจิวทิยา ต าบลงิ้ว อ าเภอปกัธงชยั ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองตะคลอง ต าบลท่าลาด อ าเภอชมุพวง ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองหวา้ประชาสามคัคี ต าบลตลาดโทร 

อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองโดนรกฟ้า ต าบลโนนตูม อ าเภอชมุพวง 

จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นพะงาดวทิยา ต าบลท่าลาด อ าเภอชมุพวง ตวั 1 13,600                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองขาม ต าบลโบสถ ์อ าเภอพมิาย จงัหวดั ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นสีเ่หลีย่ม ต าบลช่องแมว อ าเภอล าทะเมนชยั ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัเหมสูง ต าบลทองหลาง อ าเภอจกัราช จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดับา้นเก่างิ้ว ต าบลหว้ยยาง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโคกสะอาดสามคัคี ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอ

บวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นดอนไผ่ ต าบลสสุีก อ าเภอแกง้สนามนาง ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นตะครอ้ ต าบลโบสถ ์อ าเภอพมิาย จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นป่าตะแบง ต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง 

จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นไพล ต าบลไพล อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัหนองจอก ต าบลหนองพลวง อ าเภอจกัราช ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นเฉลยีง (คุรุราษฎรบ์  ารุง) ต าบลเฉลยีง 

อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหมูส ีต าบลหมูส ีอ าเภอปากช่อง จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นป่าตองท่าเนินสามคัคี ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวั

ใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นดอนแรง้ ต าบลกดุจอก อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นคอนเมอืง ต าบลเทพาลยั อ าเภอคง จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นตะโกทุ่ง (คุรุราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลตาจ ัน่ 

อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโนนดู่ ต าบลโนนจาน อ าเภอบวัลาย จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองทุ่มโนนหาดวทิยา ต าบลโนนรงั อ าเภอ

ชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นขามใต ้ต าบลดงใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นยางวทิยา ต าบลโนนยอ อ าเภอชมุพวง จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดับา้นทุ่งรี ต าบลวงัหนิ อ าเภอโนนแดง จงัหวดั ตวั 1 19,300                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนหว้ยบงวทิยา ต าบลท่าลาด อ าเภอชมุพวง จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นฉกาจช่องโค ต าบลรงักาใหญ่ อ าเภอพมิาย ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลตลาดไทร อ าเภอชมุพวง ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนดอนมนั ต าบลโคกกลาง อ าเภอประทาย จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโคกหนิชา้ง ต าบลสาหร่าย อ าเภอชมุพวง ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหวายโนนโพธิ์ ต าบลธารละหลอด อ าเภอพมิาย

 จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นดอนกระทงิ-ศีรษะชา้ง

 ต าบลพดุซา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นเขาวง ต าบลหนองน า้

แดง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นปางโก ต าบลดอนเมอืง

 อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นโนนสงา่ ต าบลหนอง

หญา้ขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นหนองหญา้ขาว ต าบล

หนองหญา้ขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นป่าตองท่าเนินสามคัคี 

ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นสระสีเ่หลีย่ม ต าบล

โคกกระเบื้อง อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นตลกุพลวง ต าบลโคก

กระเบื้อง อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นหนองปรือโป่ง ต าบล

โคกกระเบื้อง อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นโนนเพด็ ต าบลช่อ

ระกา อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นหนองโจด ต าบลโคก

กระเบื้อง อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นขยุวทิยา ต าบลขยุ 

อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนกลุโน ต าบลในเมอืง 

อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นดอนเขวา้ ต าบลชวีาน 

อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นเตยประชาบ ารุง ต าบล

กระเบื้องใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นหนองม่วงวทิยาคาร 

ต าบลบา้นยาง อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นกระเบื้องวทิยาคาร 

ต าบลกระเบื้องนอก อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนคมเพชรวทิยาคาร ต าบล

หนัหว้ยทราย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 20,800                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นเตยประชาบ ารุง ต าบล

กระเบื้องใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนเมอืงยาง (คุรุราษฎรอ์ทุศิ) 

ต าบลเมอืงยาง อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นโนนภบิาลโคกกลาง 

ต าบลวงัไมแ้ดง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นตลาดไทร ต าบลตลาด

ไทร อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นหนองยาง ต าบลบา้น

ยาง อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นโนนสูง ต าบลนางร า 

อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนดอนใหญ่พฒันา ต าบล

ดอนมนั อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองไมต้าย ต าบลมะเกลอืเก่า อ าเภอสูงเนิน

 จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดับา้นอุ่มจานโนนงิ้ว ต าบลวงัไมแ้ดง อ าเภอ

ประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองม่วงวทิยาคาร ต าบลบา้นยาง อ าเภอล า

ทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดับา้นโคกสโีนนรงั ต าบลวงัไมแ้ดง อ าเภอ

ประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนสามคัคีรถไฟ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองไผ่ลอ้ม (พยคัฆเดชบ าเพญ็) ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นลาดบวัขาว ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนหนองแวงพทิยาคม ต าบลดอนเมอืง อ าเภอสคีิ้ว 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนรามวทิยาประชานุสรณ์ ต าบลดอนเมอืง อ าเภอสี

คิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นเลศิสวสัดิ์ (ราษฎรร์งัสรรคว์ทิยา) ต าบลลาด

บวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนขามเตี้ยพทิยาคม ต าบลหว้ยยาง อ าเภอบวัใหญ่ 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง ต าบลขนุทอง อ าเภอบวัใหญ่ เครื่อง 1 27,700                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองหวา้เอน ต าบลขนุทอง อ าเภอบวัใหญ่ 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดับา้นหนองแวง ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบวั

ใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองบวันาค ต าบลโนนเพด็ อ าเภอประทาย 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดับา้นหนองสะแบง ต าบลนางร า อ าเภอประทาย 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนพกิลุทอง ต าบลชมุพวง อ าเภอชมุพวง จงัหวดั เครื่อง 5 138,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นละหานสามคัคี ต าบลละหานปลาคา้ว อ าเภอ

เมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนเพชรพทิยาคม ต าบลละหานปลาคา้ว 

อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนดอนมนั ต าบลโคกกลาง อ าเภอประทาย จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นต่างตา ต าบลหนองจะบก อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัโคกพรมตัง้ตรงจติร๗ ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นสม้มติรภาพที่ 93 ต าบลดอนชมพู อ าเภอโนน

สูง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองรงักา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหลมุเงนิ ต าบลภูหลวง อ าเภอปกัธงชยั เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นคลองใบพดั ต าบลวงัหม ีอ าเภอวงัน า้เขยีว เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองผกัไร ต าบลดอน อ าเภอปกัธงชยั เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นซบัหวาย ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง

 จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองนาโคกไผ่ลอ้มสามคัคี ต าบลโนน

ทองหลาง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองหวา้ ต าบลคูขาด อ าเภอคง จงัหวดั เครื่อง 1 28,200                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองพรานปาน ต าบลเทพาลยั อ าเภอคง เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองสะเดา ต าบลแกง้สนามนาง อ าเภอแกง้

สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนอดุมนภดลอปุถมัภ ์ต าบลโนนอดุม อ าเภอ

เมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองพมิาย 4 ต าบลหนองระเวยีง 

อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัโพธิ์ศรีบรรจง ต าบลตลาดไทร อ าเภอชมุพวง 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นดงพลอง (ส านกังานสลากกนิแบ่งฯ) ต าบล

หลมุขา้ว อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) ต าบลโคกกรวด อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นกนัผม ต าบลพระพทุธ อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ

 จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบงึพระ ต าบลท่าลาดขาว อ าเภอโชคชยั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนสวา่งวทิยา ต าบลสสุีก อ าเภอจกัราช เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกจิวทิยา ต าบลงิ้ว อ าเภอปกัธงชยั 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดับนัไดมา้ ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนคีรีวฒันา ต าบลมติรภาพ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นดอนแรง้ ต าบลกดุจอก อ าเภอบวัใหญ่ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนจารยต์ ารา ต าบลท่าหลวง อ าเภอพมิาย จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลชมุพวงวทิยา ต าบลชมุพวง อ าเภอชมุพวง 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นกระเบื้องใหญ่ ต าบลกระเบื้องใหญ่ อ าเภอพิ

มาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 60,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามคัคี ต าบลหนองบวัศาลา

 อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 42,500                        



243 / 363

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนชลประทานสงเคราะห ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนเสนานุเคราะห ์ต าบลโพธิ์กลาง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองหวัแรด ต าบลแหลมทอง อ าเภอหนอง

บุนมาก จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 4 170,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนเสมาอปุถมัภ ์ต าบลหนิโคน อ าเภอจกัราช จงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นตูมราษฎรบู์รณะ ต าบลทองหลาง อ าเภอจกั

ราช จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบุหวัชา้ง ต าบลตะขบ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัมกฎุไทยาราม ต าบลงิ้ว อ าเภอปกัธงชยั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลประชารฐัสามคัคี ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูง

เนิน จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัมติรภาพวนาราม ต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง

 จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นดงบงั (สวา่งวทิยา) ต าบลโนนรงั อ าเภอชมุ

พวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนบา้นดอน (สหรฐั-ราษฎรอ์ทุศิ) ต าบลดอน อ าเภอปกัธงชยั 

จงัหวดันครราชสมีา จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองนาโคกไผ่ลอ้มสามคัคี ต าบลโนนทองหลาง 

อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนวดับา้นหนองแวง ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบวัใหญ่ จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองพรานปาน ต าบลเทพาลยั อ าเภอคง จงัหวดั จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนดอนใหญ่พฒันา ต าบลดอนมนั อ าเภอประทาย จงัหวดั จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนด่านอดุมวทิยา ต าบลอดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองไมต้าย ต าบลมะเกลอืเก่า อ าเภอสูงเนิน จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นปางโก ต าบลดอนเมอืง อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนสงา่ ต าบลหนองหญา้ขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั จอ 1 13,100                        
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รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นขาม (ส านกังานสลากกนิแบ่งสมทบ) ต าบลขามสมบูรณ์

 อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองสะเดา ต าบลแกง้สนามนาง อ าเภอแกง้สนามนาง

 จงัหวดันครราชสมีา จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนภบิาลโคกกลาง ต าบลวงัไมแ้ดง อ าเภอประทาย จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นตลาดไทร ต าบลตลาดไทร อ าเภอประทาย จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นหญา้คาดอนเค็ง ต าบลหนองแจง้ใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ 

จงัหวดันครราชสมีา จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองพมิาย 4 ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย

 จงัหวดันครราชสมีา จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนวดัโพธิ์ศรีบรรจง ต าบลตลาดไทร อ าเภอชมุพวง จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนเมอืงยาง(คุรุราษฎรอ์ทุศิ) ต าบลเมอืงยาง อ าเภอเมอืงยาง 

จงัหวดันครราชสมีา จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนอรพมิวทิยา ต าบลเมอืงยาง อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนวดับา้นหนองเดิ่น ต าบลกระทุ่มราย อ าเภอประทาย จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนวดับา้นโคกหนองแวง ต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองแฟบ (วุฒริฐัประชาสรรค)์ ต าบลสะแกราช 

อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นลาดบวัขาว ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนอนุบาลสุริยาอทุยัพมิาย ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนวดัมติรภาพวนาราม ต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนบา้นดอนแรง้ ต าบลกดุจอก อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนระเวยีง ต าบลบงึพะไล อ าเภอแกง้สนามนาง จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนหนองบวัรีราษฎรอ์ทุศิ ต าบลชมุพวง อ าเภอชมุพวง จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนโนนขยุสามคัคี ต าบลหนองหลกั

 อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นคลองสารเพชร ต าบล

หนองหวัแรด อ าเภอหนองบุนมาก จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 26,200                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนจตุรคามสามคัคี ต าบลกดุจกิ 

อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นซบัตะเคียน ต าบลลาดบวั

ขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนระเวยีง ต าบลบงึพะไล

 อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นสสุีก ต าบลสสุีก อ าเภอแกง้

สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองทุ่มโนนหาดวทิยา 

ต าบลโนนรงั อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดับา้นนางิ้ว ต าบลประทาย 

อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นเตยกระโตน ต าบลประทาย

 อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองแสง ต าบลโคกกลาง 

อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นช่องแมว ต าบลช่องแมว 

อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นกลว้ย ต าบลดงใหญ่ 

อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นสมัฤทธิ์ ต าบลสมัฤทธิ์ 

อ  าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนไตรราษฎรส์ามคัคี ต าบลหนอง

ค่าย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 26,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนรฐัการุณวทิยา ต าบลทองหลาง 

อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นขาม (ส านกังานสลากกนิ

แบ่งสมทบ) ต าบลขามสมบูรณ์ อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นทองหลาง ต าบลโนนเต็ง 

อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นโคกกระเบี้องสามคัคี ต าบล

โคกกระเบื้อง อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,500                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองคอม ต าบลโนนจาน 

อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นช่องแมว ต าบลช่องแมว 

อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นโพธิ์งามหนองหญา้ขาว

วทิยา ต าบลนิคมสรา้งตนเองพมิาย อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 82 (โคกตองเจริญ)

 ต าบลท่าลาด อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 35,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นลงุตามนั ต าบลโบสถ ์

อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนชมุชนบา้นวงัหนิ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นออ้ประชาสามคัคี ต าบล

ไพล อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 35,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนวดับา้นขี้เหลก็ ต าบลทุ่งสวา่ง 

อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนตลาดไทร โนนดู่ หนองจกิวทิยา

 ต าบลตลาดไทร อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบงึสาล ีต าบลพดุซา อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนเพชรมาตุคลา ต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม ต าบลหนอง

หวัแรด อ าเภอหนองบุนนาก จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นดอนเกตุ ต าบลทุ่งอรุณ 

อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองแมว ต าบลหนองขาม

 อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัหนองนกคุ่ม ต าบลหนองขาม

 อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นตูมราษฎรบู์รณะ ต าบล

ทองหลาง อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,800                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นขี้เหลก็ ต าบลสะแกราช 

อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัทุ่งจาน ต าบลนกออก 

อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนเสนารฐัวทิยาคาร ต าบลจนัทกึ 

อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองจอก ต าบลโป่งตาลอง

 อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นเขาจนัทนห์อม ต าบลขนง

พระ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลหนองหญา้

ขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นเก่าคอ้ ต าบลหนองมะนาว 

อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยม่วง ต าบลโนนจาน 

อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนเมอืงจากวทิยา ต าบลโนนอดุม 

อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนเพชรหนองขาม ต าบลหนองระ

เวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองพมิาย 4 

ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนหว้ยบงวทิยา ต าบลท่าลาด 

อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 82 (โคกตองเจริญ)

 ต าบลท่าลาด อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นโสกดู่ ต าบลบา้นยาง 

อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดับา้นหนองเดิ่น ต าบลกระทุ่ม

ราย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนดอนอลีุม่ (ประชารฐัพฒันา) 

ต าบลตลาดไทร อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,800                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นเมอืงไผ่ ต าบลหนองหลกั 

อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนต าบลโคกกรวด (ผดุงรฐัประชา

นุกูล) ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัหนองพลวง ต าบลหนอง

พลวง อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นไผ่ ต าบลจระเขห้นิ 

อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นตลกุสาหร่าย ต าบลโนนเต็ง

 อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนเต็ง ต าบลโนนเต็ง 

อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนกลุโน ต าบลในเมอืง อ าเภอพิ

มาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 4 92,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนรงั ต าบลโนนรงั อ าเภอ

ชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นดอนเขวา้ ต าบลชวีาน 

อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัสองพีน่อ้ง ต าบลโนนตูม 

อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นซาด ต าบลชวีาน อ าเภอพิ

มาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนม่วง ต าบลท่าหลวง 

อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหนัหว้ยทราย (คุรุสงัฆประ

ชาบ ารุง) ต าบลหนัหว้ยทราย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นประสุข ต าบลประะสุข 

อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 60 น้ิว โรงเรียนบา้นไพ ต าบลขามเฒ่า อ าเภอ

โนนสูง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นเสลาถ ัว่แปบ ต าบลพล

สงคราม อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 23,200                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นซาด ต าบลหลมุบา้ว อ าเภอ

โนนสูง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นทองหลาง ต าบลทองหลาง 

อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นดอน (สหรฐั-ราษฎรอ์ทุศิ) 

ต าบลดอน อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นคลองเตย ต าบลสะแกราช 

อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดักลางดง ต าบลกลางดง 

อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหนัดอนดู่ (วจิติรอปุถมัภ)์ 

ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นโคกเสีย่ว ต าบลคูขาด 

อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นดอนทะแยง ต าบลบา้น

ปรางค ์อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองตาด ต าบลหนองตาด

ใหญ่ อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นพะงาดวทิยา ต าบลท่าลาด 

อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลตลาดไทร 

อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนหนองบวัรีราษฎรอ์ทุศิ ต าบล

ชมุพวง อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 20,509,680                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบงึพญาปราบ ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นหนองตาคง ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา

 จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นกระถนิหนองเครือชดุ ต าบลล าคอหงษ ์อ าเภอโนนสูง 

จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นหนองปรือ ต าบลหลุง่ประดู่ อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนพมิานประชาสนัต ์ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ ชดุ 1 130,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นหนองตะไก ้ต าบลหนองตะไก ้อ าเภอหนองบุนมาก ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัโพธิ์เมอืงสามคัคี ต าบลตูม อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นมาบกราด ต าบลโคกกระชาย อ าเภอครบุรี จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนอนุบาลประชารฐัสามคัคี ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นนา (ประสทิธิ์วทิยาคาร) ต าบลหนองน า้แดง อ าเภอปาก

ช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นโนนสงา่ ต าบลพนัชนะ อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นบงึออ้ (ปุ่ นอปุถมัภ)์ ต าบลบงึออ้ อ าเภอขามทะเลสอ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นคนชมุ ต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

สุขานารี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองบวั ต าบลหนองบวั อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นปรางค ์ต าบลบา้นปรางค ์อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดอนเมอืง ต าบลดอนเมอืง อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

วดับา้นหนิต ัง้ ต าบลวงัหนิ อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

สวนหม่อน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นนาตะคุ ต าบลงิ้ว อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นมะค่า 

ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนจกัราช

ราษฎรส์ามคัคี ต าบลจกัราช อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

เมา ต าบลสระวา่นพระยา อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

ขนาก ต าบลสุขไพบูลย ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นกดุโงง้ 

ต าบลวงัไทร อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

บวั ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนไทยวฒันา

ประชารฐั ต าบลสคีิ้ว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหวั

ทะเล ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

หวา้ (ประชาสรรค)์ ต าบลด่านคลา้ อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 43 67,940                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบงิ (สุ

ประชาจูงกลางนุสสรณ์ ต าบลบงิ อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

สูง ต าบลโคกสูง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกรูด

หนองออก ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สระแกว้ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นด่าน

ติง ต าบลจนัอดั อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโตนด

 ต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 32 50,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนสมบูรณ์

วฒันา ต าบลชา้งทอง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 38 60,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นพระ 

ต าบลสารภ ีอ าเภอหนองบุนมาก จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 77 121,660                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นขี้ตุ่น 

(แหลง่จะหลงุ) ต าบลท่าจะหลงุ อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตะโก

 ต าบลตะโก อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 88 139,040                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปรางค ์ต าบลพลบัพลา อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

นกเขา ต าบลหลุง่ตะเคียน อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 46 72,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

บอน ต าบลด่านเกวยีน อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนโคกวงัวน

วทิยา ต าบลหนองยาง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบงิ 

ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

บวักลาง ต าบลจกัราช อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 65 102,700                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นถนน

หกั ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอหนองบุนมาก จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอ านวย

ศิลป์สารกจิ ต าบลหนองงูเหลอืม อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนสมานมติร

วทิยา ต าบลหนองงูเหลอืม อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 31 48,980                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหลุง่

ตะเคียน ต าบลหลุง่ตะเคียน อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนไทรทอง 

ต าบลคลองเมอืง อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

สะอาด ต าบลหนิดาด อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

ปอแดง ต าบลทุ่งอรุณ อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 42 66,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทรพัย์

เจริญ ต าบลคลองเมอืง อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 21 33,180                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชาติวทิยา

 ต าบลหนองขาม อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 53 83,740                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบุ

ตะโก ต าบลวงัน า้เขยีว อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนม่วงแกว้

วทิยาคาร ต าบลงิ้ว อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

สะทอ้น ต าบลวงัหม่ อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 103 162,740                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นศาล

เจา้พ่อ ต าบลวงัน า้เขยีว อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นระเริง

 ต าบลระเริง อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไทย

สามคัคี ต าบลไทยสามคัคี อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 54 85,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

เหลือ่ม ต าบลอดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสระ

วา่นพระยา ต าบลสระวา่นพระยา อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 61 96,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัน า้

เขยีว ต าบลอดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 18 28,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสุข

ไพบูลย ์ต าบลสุขไพบูลย ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

หญา้ขาว ต าบลธงชยัเหนือ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนจตุรคาม

สามคัคี ต าบลกดุจกิ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

เลา ต าบลมะเกลอืเก่า อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกดุ

ขมิ้น ต าบลหนองตะไก ้อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นล า

ทองหลาง ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ไขน่ า้ (ล าพญากลาง) ต าบลจนัทกึ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสอย

ดาว ต าบลจนัทกึ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

เลือ่นสามคัคี (คส.๕ อปุถมัภ)์ ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดั ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นซบั

หวาย ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

จอก ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัวชริา

ลงกรณวราราม ต าบลหนองน า้แดง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นซบั

เศรษฐ ีต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัสี

สด ต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 30 47,400                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นใหม่

ส าโรง ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนพรพทิยา

คม ต าบลกดุนอ้ย อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นมะค่า

งาม ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเลศิ

สวสัดิ์ (ราษฎรร์งัสรรคว์ทิยา) ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนถนน

มติรภาพ ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

ตะแบก ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัราง

ใหญ่ ต าบลมะเกลอืเก่า อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท านบพฒันา ต าบลหนองหอย อ าเภอพระทองค า จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 76 120,080                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นซบั

ยาง ต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 70 110,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นพระ

มะขามสามคัคี ต าบลด่านใน อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสระ

พงั ต าบลบา้นเก่า อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นศิลา

ร่วมสามคัคี ต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นใหม่

เจริญสุข ต าบลด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 39 61,620                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

บวัละคร ต าบลหนองบวัละคร อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 47 74,260                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

กระโดนดอนมะเกลอืสามคัคี ต าบลบงึออ้ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดั ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

ทอง ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเมอืง

เก่า ต าบลบลัลงัก ์อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 29 45,820                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสระ

แจง ต าบลโนนเมอืง อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนมาบกราด

วทิยา ต าบลมาบกราด อ าเภอพระทองค า จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโกรก

กระหาด ต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนด่านขนุทด

 ต าบลด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

สามคัคี ต าบลบา้นหนองไทร อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

บวัตะเกยีด (ประชานุกูลวทิยา) ต าบลหนองบวัตะเกยีด อ าเภอด่านขนุทด 

จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

มกุมนั ต าบลหนองบวัตะเกยีด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 31,600                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

กราดนอ้ย ต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพธิ์

ตาส ีต าบลบลัลงัก ์อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

ขามสะแกแสง ต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นชวีกึ 

(สงัฆประชาสรรค)์ ต าบลชวีกึ อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสระ

แจง ต าบลโนนเมอืง อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงั

สมบูรณ์ ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนกดุตาด า 

(คงฤทธิ์คุรุราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลทพัร ัง้ อ าเภอพระทองค า จงัหวดั ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

กกตลกุผกัไร ต าบลพงัเทยีม อ าเภอพระทองค า จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงั

สนวน ต าบลหนองกราด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 45 71,100                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

ฆ่าเสอื ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ปรือคึมม่วง ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ยาง ต าบลหว้ยยาง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับา้นไร่

 ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 18 28,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

ทองหลาง (ตุป๊ระสทิธิ์ประชาสรรค)์ ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบวัใหญ่ ชดุ 7 11,060                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับา้น

ดอนชมุชา้ง ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไทร

โยง ต าบลดอนใหญ่ อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ทราย ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 18 28,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนนรงั

 ต าบลแกง้สนามนาง อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นศาลา

หนองขอน ต าบลบงึพะไล อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนิ

ลาดหนองโดน ต าบลโนนส าราญ อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแกง้

สนามนาง ต าบลโนนส าราญ อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นมูกมนั

โนนอดุมสามคัคี ต าบลบงึส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 21 33,180                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

เต่า ต าบลบงึพะไล อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนนดู่

 ต าบลโนนจาน อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 31,600                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

หนองแวงสุวทิย ์ต าบลหนองหวา้ อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 46 72,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเพด็

นอ้ย ต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับา้น

มะค่า ต าบลโพนทอง อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับา้น

ดอนโก่ย ต าบลสดีา อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

บง ต าบลแกง้สนามนาง อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นใหม่

ฉมวก ต าบลนิคมสรา้งตนเอง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นชวีาน

 ต าบลชวีาน อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 37 58,460                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แวง ต าบลกระทุ่มราย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 19 30,020                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

สามคัคี ต าบลเมอืงโดน อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ไผ่พทิยาคม ต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 8 12,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนนิคมสรา้ง

ตนเองพมิาย 3 ต าบลนิคมสรา้งตนเอง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 27 42,660                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหนองม่วง

หนองแวง ต าบลเมอืงโดน อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แสง ต าบลโคกกลาง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นพทุรา

 ต าบลรงักาใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอมัพวนั

วทิยา ต าบลหนัหว้ยทราย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนโนนเพด็

วทิยา ต าบลโนนเพด็ อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนสีแ่ยกศรี

อรญัวทิยา ต าบลหนัหว้ยทราย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนทา้วสุรนารี

 (ระดมอนุสรณ์) ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

สุริยาอทุยัพมิาย ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นซมึ 

(ศีลราษฎรนุ์เคราะห)์ ต าบลสมัฤทธิ์ อ  าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 32 50,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

หวาย ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหนองบวั

ลอย ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาง

โทพฒันา ต าบลเมอืงยาง อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนราษฎร์

สโมสร ต าบลกระชอน อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 31,600                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลา้ 

ต าบลสมัฤทธิ์ อ  าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสวา่ง

นาด ีต าบลโนนตูม อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหนองปรือ

แกว้ ต าบลท่าลาด อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 17 26,860                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แวง ต าบลไพล อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนพฤกษ ์ต าบลจกัราช อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองลูกควาย ต าบลแหลมทอง อ าเภอหนองบุนนาก จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนขี้ตุ่น ต าบลกงรถ อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโกรกหวา้ ต าบลดอน อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองโสมง ต าบลอดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนชนิวงศอ์ปุถมัภ ์ต าบลมะเกลอืใหม่ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นซบันอ้ย ต าบลวงัไทร อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเขาแกว้ ต าบลวงักะทะ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นใหม่ส าโรง ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยตะแคง ต าบลหนองบวันอ้ย อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเก่า-บา้นนอ้ย ต าบลบา้นเก่า อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดอน ต าบลพนัชนะ อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองสาร ต าบลสระจรเข ้อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองโพธิ์ ต าบลชวีกึ อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยหุงเกลอื ต าบลทพัร ัง้ อ าเภอพระทองค า จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนเมอืง (เยีย่มประชาสรรค)์ ต าบลโนนเมอืง อ าเภอขาม

สะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาแค ต าบลโนนส าราญ อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นครบุรีศึกษา ต าบลละหานปลาคา้ว อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โกรกเดอืนหา้ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ดะแลง ต าบลทุ่งอรุณ อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 43,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองโพดเพชรพทิยา ต าบลหลุง่ประดู่ อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ทุ่งแขวน ต าบลเฉลยีง อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนแหลม

ทองวทิยานุสรณ์ ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองสาหร่าย ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

คลองเดื่อ ต าบลหมูส ีอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนผ่าน

ศึกสงเคราะห ์ต าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนนาหวา้

ไตรประชาคม ต าบลดอนเมอืง อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

นาดศีรีสะอาด ต าบลสคีิ้ว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนเที่ยง

ธรรมวทิยา ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองบวัสามคัคี ต าบลเทพาลยั อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

บา้นทุ่งรี ต าบลวงัหนิ อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นภูเขาลาด ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นต่างตา ต าบลหนองจะบก อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโนนมะกอก ต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเปลาะปลอเมอืงท ี(ประชารฐัสามคัค)ี ต าบล

ดอนชมพู อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นส าโรง (คุรุรฐัประชาสรรค)์ ต าบลบงิ อ าเภอ

โนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นมะรุม ต าบลพลสงคราม อ าเภอโนนสูง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนเมอืงนครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองระเวยีง ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นสะพาน ต าบลล าคอหงษ ์อ าเภอโนนสูง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนขามสงเคราะห ์ต าบลสสุีก อ าเภอจกัราช จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นนาตาวงษ ์ต าบลหนองงูเหลอืม อ าเภอเฉลมิ

พระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นใหญ่ ต าบลครบุรี อ าเภอครบุรี จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัไมเ้สีย่ว ต าบลดอน อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนครบุรีวทิยา ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอครบุรี จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองหนิโคน ต าบลสระวา่นพระยา 

อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นราษฎรส์ามคัคี ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเสงิ

สาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นสระผกัโพด ต าบลครบุรีใต ้อ าเภอครบุรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองไทร ต าบลล าเพยีก อ าเภอครบุรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองไผ่ใหญ่ ต าบลเสงิสาง อ าเภอเสงิสาง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนไตรรตันว์ทิยาคาร ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอ

ปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นถนนคด (ศรีวทิยาคาร) ต าบลสคีิ้ว อ าเภอสี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหาญ ต าบลด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นมะเริง ต าบลบา้นเก่า อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโป่งกระสงั ต าบลพนัชนะ อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองพลวง ต าบลพนัชนะ อ าเภอด่านขนุทด ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองสะแก ต าบลหนองไทร อ าเภอด่านขนุ

ทด จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นคลองแค ต าบลโนนเมอืงพฒันา อ าเภอด่าน

ขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นนารายณ์ ต าบลส าโรง อ าเภอโนนไทย ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนกดุตาด า (คงฤทธิ์คุรุราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลทพัร ัง้

 อ าเภอพระทองค า จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นคู (ประชาอปุถมัภ)์ ต าบลขามสะแกแสง 

อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 126,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโกรกชา้งนอ้ย ต าบลพงัเทยีม อ าเภอพระ

ทองค า จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดับา้นหนองไขผ่  า ต าบลหนองแจใ้หญ่ อ าเภอบวั

ใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหมืน่ไวย ต าบลหมืน่ไวย อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองจ าปา ต าบลใหม่ อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ ต าบลโคกสูง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นดอน ต าบลกระโทก อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองโสน ต าบลครบุรีใต ้อ าเภอครบุรี จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนถนนมติรภาพ ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นบุระไหว ต าบลบงึออ้ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหลกัรอ้ย ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นลองตอง ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนชมุชนบา้นบุสามคัคีพฒันา ต าบลหนองพลวง อ าเภอจกัราช 

จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหวัสะพาน ต าบลหนิดาด อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นดอนพราหมณ์ ต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชยั จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นกรูด ต าบลชา้งทอง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นกดุโบสถ ์ต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนป่าไมอ้ทุศิ 2 ต าบลตะขบ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเก่าปอแดง ต าบลสะแกราช อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นทรพัยเ์จริญ ต าบลล าเพยีก อ าเภอครบุรี จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองหมาก ต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นซบัใต ้ต าบลกฤษณา อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 135,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหว้ยตะแคง ต าบลหนองบวันอ้ย อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนโนนไทย ต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นดอนพะงาด (รฐัราษฎรว์ทิยา) ต าบลพะงาด อ าเภอขาม

สะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นวงัโป่ง ต าบลบา้นเก่า อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนิลาด ต าบลตะเคียน อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโนนตาล ต าบลบงึออ้ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นใหม่เจริญผล ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโคกกระบอื ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโนนพทุรา ต าบลด่านจาก อ าเภอโนนไทย จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นกระดาน (รฐัประชาสรรค)์ ต าบลบลัลงัก ์อ าเภอโนนไทย

 จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหว้ยสามขา ต าบลทพัร ัง้ อ าเภอพระทองค า จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโพนไพล ต าบลพงัเทยีม อ าเภอพระทองค า จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนพงัเทยีม (คุรุสามคัคี 2) ต าบลพงัเทยีม อ าเภอพระทองค า 

จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนอนุบาลรฐัราษฎรร์งัสรรค ์ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขาม

ทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) ต าบลทพัร ัง้ อ าเภอพระ

ทองค า จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโกรกลกึ ต าบลตะเคียน อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนชมุชนประทาย ต าบลประทาย อ าเภอประทาย จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 13,163,520                

งบลงทนุ 13,163,520                

ครุภณัฑ์ 13,163,520                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 949,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสมีา เขต 6 ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสมีา เขต 3 ต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 20 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 3 ต าบลแชะ 

อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 20 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 7 ต าบลชมุพวง

 อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 5 ต าบลด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 5 ต าบลด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุ เครื่อง 4 160,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 3 ต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จงัหวดั เครื่อง 5 279,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสมีา เขต 7 ต าบลชมุพวง อ าเภอชมุพวง จงัหวดั เครื่อง 3 84,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสมีา เขต 3 ต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสมีา เขต 6 ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั ตู ้ 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสมีา เขต 2 ต าบลจกัราช อ าเภอจกัราช จงัหวดั ตู ้ 4 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสมีา เขต 4 ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสมีา เขต 6 ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั ตู ้ 8 44,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสมีา เขต 3 ต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 5 39,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสมีา เขต 6 ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั ตู ้ 13 102,700                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 7 ต าบลชมุพวง อ าเภอ

ชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ใบ 4 39,200                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,997,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสมีา เขต 2 ต าบลจกัราช อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสมีา เขต 3 ต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสมีา เขต 6 ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต

 1 ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 12 192,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต

 4 ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 4 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต

 6 ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 2 ต าบลจกัราช 

อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 8 168,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 3 ต าบลแชะ 

อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 5 ต าบลด่านขนุ

ทด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 8 168,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 6 ต าบลบวัใหญ่

 อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 7 ต าบลชมุพวง

 อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 5 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 1 ต าบลหวัทะเล อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 6 96,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 2 ต าบลจกัราช อ าเภอจกั

ราช จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 4 ต าบลลาดบวัขาว 

อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 6 ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวั

ใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 1 ต าบลหวั

ทะเล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 12 108,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 2 ต าบลจกั

ราช อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 3 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสมีา เขต 2 ต าบลจกัราช อ าเภอจกัราช จงัหวดั เครื่อง 7 55,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสมีา เขต 5 ต าบลด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสมีา เขต 6 ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั เครื่อง 4 31,600                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสมีา เขต 2 ต าบลจกัราช อ าเภอจกัราช จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสมีา เขต 4 ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสมีา เขต 5 ต าบลด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด เครื่อง 6 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสมีา เขต 6 ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสมีา เขต 4 ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 1 ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 12 69,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 2 ต าบลจกัราช อ าเภอจกัราช เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 4 ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 7 ต าบลชมุพวง อ าเภอชมุพวง เครื่อง 6 34,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 2 ต าบลจกัราช อ าเภอจกัราช เครื่อง 7 17,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 4 ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว เครื่อง 8 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 6 ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ เครื่อง 5 12,500                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 1 ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 11 34,100                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 3 ต าบลแชะ อ าเภอครบุรี 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 7 21,700                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 6 ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวั

ใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 4 12,400                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 4 

ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 6 108,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 6 

ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 7 

ต าบลชมุพวง อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 4 72,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 5 

ต าบลด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 6,200                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 6 

ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 6,200                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 5 ต าบลด่าน

ขนุทด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 5,700                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 4 ต าบลลาด

บวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 23,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 35,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 6 ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวั

ใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสมีา เขต 6 ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสมีา เขต 2 ต าบลจกัราช อ าเภอจกัราช จงัหวดั ตู ้ 1 6,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 360,300                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 

2 ต าบลจกัราช อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา ตวั 3 57,900                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 

4 ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 

6 ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต

 2 ต าบลจกัราช อ าเภอเมอืงจกัราช จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต

 4 ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต

 4 ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต

 7 ต าบลชมุพวง อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 2 

ต าบลจกัราช อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 5 

ต าบลด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา จอ 2 26,200                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 7 

ต าบลชมุพวง อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา จอ 1 40,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 9,821,120                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนดอนทา้ววทิยา ต าบลเมอืงปราสาท อ าเภอโนนสูง จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองพลวงใหญ่ ต าบลไชยมงคล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นพนัดุง ต าบลพนัดุง อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบงึค าคู ต าบลบลัลงัก ์อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียนโพ

ธารามพทิยาคม ต าบลใหม่ อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

ต าบลบา้นโพธิ์ ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นสุขงั (ราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลตะคุ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

จอมทองวทิยา ต าบลจระเขห้นิ อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นเมอืงปกัสามคัคี ต าบลเมอืงปกั อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นใหม่ (คุรุราษฎรพ์ฒันา) ต าบลใหม่ อ าเภอโนนสูง จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นพะไล ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

สะแกราชวทิยาคม ต าบลสะแกราช อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองไมส้กั ต าบลระเริง อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองโคบาล ต าบลบงึพะไล อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองปรือ (รฐัราษฎรพ์ฒันา) ต าบลโบสถ ์อ าเภอพมิาย จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นเหลา่พทิยาคม ต าบลจนัอดั อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองกระทุ่ม ต าบลวงัโรงใหญ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

กนัเกราพทิยาคม ต าบลใหม่ อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

บา้นหนองบุนนาก ต าบลหนองบุนมาก อ าเภอหนองบุนมาก จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

บา้นหนองโบสถ ์ต าบลโคกกระชาย อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัวงโยธวาทติ (Shopping List) โรงเรียน

ระดมวทิยานุสรณ์ ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัวงโยธวาทติ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นปากช่อง (คุรุสามคัคี 1) ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดั ชดุ 1 900,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

ชลประทานบา้นกอโจด ต าบลท่าเยีย่ม อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

ชนิวงศอ์ปุถมัภ ์ต าบลมะเกลอืใหม่ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

เติมแสงไขปากช่องวทิยา ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นใหม่ส าโรง ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นแก่นทา้ว (อโศกวุฒกิรสงเคราะห)์ ต าบลเสมา อ าเภอสูงเนิน จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนบา้นพลกรงั (เดชาติวงศค์งฤทธิ์อนุสรณ์) ต าบลพลกรงั อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดอนหวาย (สงิหคุ์รุประชาสรรค)์ ต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนนิยมมติรวทิยาคาร ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) ต าบลทพัร ัง้ อ าเภอพระทองค า ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นประค า ต าบลบา้นปรางค ์อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

ตะลมุปุ๊ ก ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นจอหอ 

ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนประชา

สามคัคี ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นนากลาง

 ต าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นท่าชา้ง 

ต าบลหมูส ีอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนพรพทิยาคม

 ต าบลกดุนอ้ย อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโนนกุ่ม

มติรภาพที่ 210 ต าบลมติรภาพ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นแก่น

ทา้ว (อโศกวุฒกิรสงเคราะห)์ ต าบลเสมา อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโป่ง

แมลงวนั (จริาธวิฒันอ์ปุถมัภ)์ ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ม่วงใหญ่ ต าบลงิ้ว อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 44 73,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ขาม ต าบลหนองขาม อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นสนัติสุข

 ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นบุตะโก

 ต าบลวงัน า้เขยีว อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นบุไผ่ 

ต าบลไทยสามคัคี อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 35 58,800                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

เหลือ่ม ต าบลอดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นบุหวา้

สามคัคี ต าบลสระวา่นพระยา อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 6 10,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

ยาง ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ซอ่มตะเคียนงาม ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดั

มติรภาพวนาราม ต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นซบั

เศรษฐ ีต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 15 25,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

กระทุ่ม ต าบลวงัโรงใหญ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 15 25,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ปรือ ต าบลบา้นแปรง อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นแปรง 

ต าบลบา้นแปรง อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 57 95,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นวงั

สมบูรณ์ ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 25 42,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นสระ

ตะเฆ่ ต าบลบลัลงัก ์อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดับา้นไร่ 

ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหมนั 

ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 16 26,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโนนดู่ 

ต าบลโนนจาน อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนชมุชนบา้น

หนองบวัลาย ต าบลบวัลาย อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวงัหนิ

ประชาสรรค ์ต าบลวงัหนิ อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 12 20,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

เยีย่มวทิยายล ต าบลกระเบื้องนอก อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 25 42,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นมะกอก

 ต าบลดงใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 26 43,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ขาม ต าบลโบสถ ์อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 23 38,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนทา้วสุรนารี 

(ระดมอนุสรณ์) ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนราษฎร์

สโมสร ต าบลกระชอน อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

หวา้ตาด า ต าบลสาหร่าย อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

สมบตัิเจริญ ต าบลกดุโบสถ ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

พรหมราช ต าบลตูม อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 43,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นล า

นางแกว้ ต าบลล านางแกว้ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนขนง

พระใต ้ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนคลอง

ไทรวทิยาสทิธิ์ ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนปริยตัิ

ไพศาล ต าบลขามสมบูรณ์ อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ดอนยาว ต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ดอนตดัเรือ ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ดงหลบใหม่สามคัคีวทิยา ต าบลช่องแมว อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนมะค่า

สามคัคี ต าบลธารละหลอด อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นพะไล ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นโนนกุ่มมติรภาพที่ 210 ต าบลมติรภาพ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองตะลมุปุ๊ ก 

ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นมะขามเฒ่า (เปรม

ประชารฐัวทิยา) ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นไชยมงคล (สบืสนิ

วทิยา) ต าบลไชยมงคล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นท่าตะแบก ต าบล

สารภ ีอ าเภอหนองบุนมาก จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต าบลคร

บุรี อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นราษฎรพ์ฒันา ต าบล

บา้นราษฎร ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนหนองน า้ขุน่ ต าบลลาดบวั

ขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นคูเมอืง ต าบลเมอืง

เกษตร อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นคอนเมอืง ต าบล

เทพาลยั อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนปกัธงชยัชณุหะวณัวทิยาคาร ต าบล

เมอืงปกั อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นโนนสาวเอ ้ต าบลวงัหม ีอ าเภอ

วงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนตะแบกวทิยา ต าบลบา้นราษฎร ์

อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นกดุสระแกว้ ต าบลส านกัตะครอ้

 อ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นดอนใหญ่ ต าบลดอนใหญ่ 

อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (Shopping

 List) โรงเรียนชลประทานนาตลิง่ชนั ต าบลท่าเยีย่ม อ าเภอโชคชยั จงัหวดั ชดุ 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (Shopping

 List) โรงเรียนชมุชนหนองหวัฟาน ต าบลหนองหวัฟาน อ าเภอขามสะแกแสง

 จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนา ต าบลก าปงั อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 160,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 348,000                   

งบลงทนุ 348,000                   

ครุภณัฑ์ 348,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 348,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนอบุลรตันราชกญัญาราชวทิยาลยั

 นครราชสมีา ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 15 348,000                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 116,446,300              

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 110,444,300              

งบลงทนุ 110,444,300              

ครุภณัฑ์ 476,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 235,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา เครื่อง 5 235,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 185,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 4 88,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 4 12,400                        
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รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 ต าบลโคกกรวด 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 ต าบลโคกกรวด 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 ต าบลโคกกรวด อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 46,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 31 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 31 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 31 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 109,968,100                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,896,200                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนหนองน า้ใสพทิยาคม ต าบล

หนองน า้ใส อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนเทพาลยั ต าบลเทพาลยั อ าเภอคง

 จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 95,073,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน แบบพเิศษ โรงเรียนสุรนารีวทิยา ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 9,702,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนมธัยมวชริาลงกรณวรา

ราม ต าบลหนองน า้แดง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวทิยา

 ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนสุรธรรมพทิกัษ ์ต าบล

โพธิ์กลาง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 500 ที่น ัง่ โรงเรียนสดีาวทิยา ต าบลโพนทอง 

อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 6,822,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนพมิายด ารงวทิยาคม ต าบล

รงักาใหญ่ อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงฝึกงาน 204/27 โรงเรียนปกัธงชยัประชานิรมติ ต าบล

เมอืงปกั อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 5,421,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 216 ล./57-ก โรงเรียนหว้ยแถลงพทิยาคม 

ต าบลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 4,209,600                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนราชสมีาวทิยาลยั ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 5,397,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบพเิศษ โรงเรียนสุรนารีวทิยา 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 13,131,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนโนนสูงศรีธานี  ต าบล

โนนสูง อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 13,984,400                   
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนสุรนารีวทิยา 2 ต าบล

หนองกระทุ่ม อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 14,097,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนปกัธงชยัประชานิรมติ 

 ต าบลเมอืงปกั อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 17,190,200                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,998,100                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 ต าบลโคก

กรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโคราชพทิยาคม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 499,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสมเด็จพระธรีญาณมนีุ ต าบลตะคุ อ าเภอปกัธงชยั แห่ง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพดุซาพทิยาคม ต าบลพดุซา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองบุญมากประสงคว์ทิยา ต าบลหนองหวัแรด 

อ าเภอหนองบุญมาก จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 185,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกระเบื้องนอกพทิยาคม ต าบลกระเบื้องนอก อ าเภอ

เมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 302,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมติรภาพวทิยา ต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง แห่ง 1 285,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนจระเขห้นิสงัฆกจิวทิยา ต าบลจระเขห้นิ อ าเภอครบุรี แห่ง 1 408,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปากช่อง ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง แห่ง 1 611,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบุญเหลอืวทิยานุสรณ์ 2 ต าบลหนองหอย อ าเภอ

พระทองค า จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 161,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมธัยมวชริาลงกรณวราราม ต าบลหนองน า้แดง 

อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 468,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีสุขวทิยา ต าบลดอนชมพู อ าเภอโนนสูง จงัหวดั แห่ง 1 206,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ต าบลโนนสูง อ าเภอโนนสูง จงัหวดั แห่ง 1 134,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุพวงศึกษา ต าบลชมุพวง อ าเภอชมุพวง จงัหวดั แห่ง 1 897,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองน า้ใสพทิยาคม ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอสคีิ้ว แห่ง 1 535,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพมิายด ารงวทิยาคม ต าบลรงักาใหญ่ อ าเภอพมิาย แห่ง 1 655,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหว้ยแถลงพทิยาคม ต าบลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ย แห่ง 1 493,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าชา้งราษฏรบ์  ารุง ต าบลชา้งทอง อ าเภอเฉลมิพระ

เกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 205,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลือ่มพทิยาสรรพ ์ต าบลบา้นเหลือ่ม อ าเภอบา้น

เหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 416,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองกราดวฒันา ต าบลหนองกราด อ าเภอด่านขนุ แห่ง 1 97,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมหศิราธบิด ีต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเมอืงนครราชสมีา แห่ง 1 352,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองบวัละครวทิยา ต าบลหนองบวัละคร อ าเภอ

ด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 476,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเทพาลยั ต าบลเทพาลยั อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 473,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเมอืงพลบัพลาพทิยาคม ต าบลเมอืงพลบัพลา อ าเภอ

หว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 410,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วทิยา ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเสงิสาง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโชคชยัสามคัคี ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จงัหวดั แห่ง 1 544,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบุญเหลอืวทิยานุสรณ์ ต าบลโคกสูง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราชสมีาวทิยาลยั ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 832,100                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 6,002,000                 

งบลงทนุ 6,002,000                 

ครุภณัฑ์ 6,002,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,002,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนโนน

สมบูรณ์วทิยา ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนท่าชา้ง

ราษฏรบ์  ารุง ต าบลชา้งทอง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหนองบุ

นนากประสงคว์ทิยา ต าบลหนองหวัแรต อ าเภอหนองบุญมาก จงัหวดั ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนบงึพะไล 

ต าบลบงึพะไล อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหนองน า้ใส

พทิยาคม ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเทพาลยั 

ต าบลเทพาลยั อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหนัหว้ย

ทรายพทิยาคม ต าบลหนัหว้ยทราย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนบุญเหลอื

วทิยานุสรณ์ 2 ต าบล อ าเภออ าเภอพระทองค า จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนกระเบื้อง

นอกพทิยาคม ต าบลกระเบื้องนอก อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเสงิสาง 

ต าบลเสงิสาง อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 600,200                      
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เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 14,405,900                

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 650,500                   

งบลงทนุ 650,500                   

ครุภณัฑ์ 650,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 388,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนนครราชสมีาปญัญา

นุกูล ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี โรงเรียนนครราชสมีา

ปญัญานุกูล ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 3 68,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี โรงเรียนนครราชสมีา

ปญัญานุกูล ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 57,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี โรงเรียนนครราชสมีาปญัญานุกูล ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 5 140,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร 

โรงเรียนนครราชสมีาปญัญานุกูล ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ใบ 7 68,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

นครราชสมีาปญัญานุกูล ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ใบ 3 26,100                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 129,600                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 45 คิวบกิฟตุ โรงเรียนนครราชสมีา

ปญัญานุกูล ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนนครราชสมีาปญัญานุ

กูล ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 4 37,600                        

รายการระดบัที1่: เตาอบไมโครเวฟ โรงเรียนนครราชสมีาปญัญานุกูล ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เตา 2 26,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 56,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนนครราชสมีาปญัญานุกูล ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 56,400                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 35,200                        

รายการระดบัที1่: จกัรท าลวดลาย โรงเรียนนครราชสมีาปญัญานุกูล ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา คนั 4 35,200                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 41,300                        

รายการระดบัที1่: กบไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว โรงเรียนนครราชสมีา

ปญัญานุกูล ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทราย แบบมอืถอื แบบส ัน่ ขนาด 112 x

 225 มลิลเิมตร โรงเรียนนครราชสมีาปญัญานุกูล ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 8,300                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัเหลก็ แบบมอืถอื ขนาด 2.50 มลิลเิมตร 

โรงเรียนนครราชสมีาปญัญานุกูล ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา เครื่อง 1 18,000                        

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 438,600                   

งบลงทนุ 438,600                   

ครุภณัฑ์ 438,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 299,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 11 จงัหวดั

นครราชสมีา ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 4 72,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต

การศึกษา 11 จงัหวดันครราชสมีา ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา เครื่อง 2 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต

การศึกษา 11 จงัหวดันครราชสมีา ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา เครื่อง 2 57,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต

การศึกษา 11 จงัหวดันครราชสมีา ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 11 

จงัหวดันครราชสมีา ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 4 34,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร ศูนย์

การศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 11 จงัหวดันครราชสมีา ต าบลจอหอ อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ใบ 3 45,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 65,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น-น า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนย์

การศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 11 จงัหวดันครราชสมีา ต าบลจอหอ อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 52,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต

การศึกษา 11 จงัหวดันครราชสมีา ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ตู ้ 2 13,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 74,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 11 จงัหวดันครราชสมีา

 ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต

การศึกษา 11 จงัหวดันครราชสมีา ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา เครื่อง 2 46,400                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 5,776,800                 

งบลงทนุ 5,776,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,776,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,776,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนนครราชสมีาปญัญานุกูล ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 3,847,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 11 

จงัหวดันครราชสมีา ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั แห่ง 1 1,929,100                    

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 7,540,000                 

งบอดุหนุน 7,540,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,540,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 7,540,000                    

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 1,000,000                 

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนบุญวฒันา  ต าบลหวั

ทะเล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 961,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 961,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 961,000                   

งบด าเนินงาน 961,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 961,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 961,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 2,813,000                 

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 2,813,000                 

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 572,000                   

งบด าเนินงาน 572,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 572,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 572,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 80,000                     

งบด าเนินงาน 80,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 80,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 2,161,000                 

งบด าเนินงาน 2,161,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,161,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,161,000                    

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 364,297,400              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 315,640,500              

โครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ 52,746,900                

พฒันาขดีความสามารถนกัศึกษาดา้นทกัษะกระบวนการคดิและประยกุตใ์ชอ้งค์

ความรูด้า้นวทิยาศาสตรเ์ป็นฐานในการพฒันาเทคโนโลยวีชิาชพี 52,746,900                

งบลงทนุ 52,746,900                

ครุภณัฑ์ 13,528,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,260,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโนต้บุค้  ส าหรบังานประมวลผล 

วทิยาลยัเทคนิคสุรนารี ต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 60 1,260,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 12,268,000                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งเรียนปฏบิตัิการระบบควบคุมอจัฉริยะ 4.0  

วทิยาลยัเทคนิคสุรนารี ต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา หอ้ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัขึ้นรูปดว้ยลวดไฟฟ้า พรอ้มโปรแกรม

CAD/CAM 5 axis  วทิยาลยัเทคนิคสุรนารี ต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชยั ชดุ 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการระบบควบคุมอตัโนมตัิแขนกลและหุ่นยนต์

อตุสาหกรรม  วทิยาลยัเทคนิคสุรนารี ต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชยั จงัหวดั ชดุ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกดัแนวราบแบบยูนิเวอรแ์ซลพรอ้มอปุกรณ์  

วทิยาลยัเทคนิคสุรนารี ต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งระดบั ขนาดก าลงัขยาย 30 เท่า  วทิยาลยัเทคนิคสุร

นารี ต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา ตวั 2 68,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,218,900                   
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,555,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชัน้ วทิยาลยัเทคนิคสุรนารี 

ต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 12,555,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,663,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 4,000 ตารางเมตร 

วทิยาลยัเทคนิคสุรนารี ต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 21,663,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทาสอีาคาร 3 หลงั วทิยาลยัเทคนิคสุรนารี ต าบล

ท่าอ่าง อ าเภอโชคชยั{{LF}}จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 5,000,000                    

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 262,893,600              

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 181,339,500              

งบอดุหนุน 181,339,500              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 181,339,500                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 181,339,500                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 35,600,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 8,188,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 16,020,000                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 16,910,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 104,621,500                 

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 81,554,100                

งบอดุหนุน 81,554,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 81,554,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 81,554,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 8,016,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,843,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 3,607,200                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 3,807,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 64,279,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 48,656,900                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 26,549,300                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 26,549,300                

งบลงทนุ 26,549,300                

ครุภณัฑ์ 12,575,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 12,575,000                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการบญัช ีแบบเวบ็เบสเทคโนโลย ี 

วทิยาลยัการอาชพีชมุพวง ต าบลชมุพวง อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเครื่องจกัรกล  วทิยาลยัการอาชพีบวัใหญ่ 

ต าบลหนองแจง้ใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการสาขางานอเิลก็ทรอนิกส ์ วทิยาลยัการอาชพี

ปากช่อง ต าบลจนัทกึ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องกลงึซเีอน็ซพีรอ้มอปุกรณ์  วทิยาลยัเทคนิคพิ

มาย  ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 1,500,000                    
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารใน

องคก์รและชวีติประจ าวนั  วทิยาลยับริหารธุรกจิและการท่องเที่ยว

นครราชสมีา ต าบลมะเริง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการสตัวใ์หญ่  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี

นครราชสมีา  ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 995,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอนกรีตเทคโนโลย ี 

วทิยาลยัเทคนิคปกัธงชยั ต าบลตูม อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 930,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกลงึพื้นฐานแบบความเที่ยงตรงสูงพรอ้มอปุกรณ์  

วทิยาลยัเทคนิคสุรนารี ต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัโลหะแผ่น  วทิยาลยัเทคนิคสุรนารี ต าบลท่าอ่าง

 อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 1,200,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,974,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,974,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 1,920 ตาราง

เมตร   วทิยาลยัการอาชพีบวัใหญ่ ต าบลหนองแจง้ใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ หลงั 1 13,974,300                   

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 1,500,000                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 1,500,000                 

งบลงทนุ 1,500,000                 

ครุภณัฑ์ 1,500,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรพ์รอ้มระบบ Live 

Steaming   วทิยาลยัสารพดัช่างนครราชสมีา ต าบลหมืน่ไวย อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 1,500,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 19,857,600                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 19,857,600                

งบลงทนุ 19,857,600                

ครุภณัฑ์ 6,260,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยัอาชวีศึกษานครราชสมีา ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 80 1,760,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองพื้นฐานระบบสมองกลฝงัตวัและอปุกรณ์

ประยกุตก์ารท างานพรอ้มเครื่องมอืวดั  วทิยาลยัเทคนิคนครราชสมีา  ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองเครื่องจกัรกลไฟฟ้า  วทิยาลยัเทคนิคหลวงพ่อ

คูณ ปริสุทฺโธ ต าบลด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัเทคนิค

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ต าบลด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดั ชดุ 1 1,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,597,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,930,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการพรอ้มครุภณัฑ ์พื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 5,250 ตารางเมตร (7ชัน้)  วทิยาลยัอาชวีศึกษานครราชสมีา ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 10,930,800                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,666,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคาร  วทิยาลยัเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 

ต าบลด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 2,666,800                    
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ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยแีละสายปฏบิตักิาร 750,000                   

จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏบิตักิาร 750,000                   

งบลงทนุ 750,000                   

ครุภณัฑ์ 750,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 750,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุสาธติวฏัจกัรระบบท าความเยน็แบบอดัไอพรอ้ม

โปรแกรมแสดงผล วทิยาลยัเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ต าบลด่านขนุทด 

อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา  ชดุ 1 750,000                      

มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา 658,939,800              

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 6,409,300                 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 6,409,300                 

ถา่ยทอดเทคโนโลยนีวตักรรมแปรรูปผลติภณัฑท์างการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(ขา้วและขา้วโพดเลี้ยงสตัว)์รูปแบบ

ประชารฐัพื้นทีจ่งัหวดันครราชสมีาชยัภูม ิบรุีรมัย ์และสุรินทร์ 6,409,300                 

งบรายจ่ายอื่น 6,409,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายถา่ยทอดเทคโนโลยนีวตักรรมแปรรูปผลติภณัฑ์

ทางการเกษตรแบบครบวงจรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพระบบส่งเสริมเกษตรแบบ

แปลงใหญ่รูปแบบประชารฐัในจงัหวดันครราชสมีา 0 6,409,300                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 3,510,000                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 1,350,000                 

วจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 1,350,000                 

งบอดุหนุน 1,350,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม 0 1,350,000                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 1,260,000                 

การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่น าไปสู่การพฒันาชมุชนและสงัคม และเพือ่ความเป็น

เลศิทางวชิาการ 460,000                   

งบอดุหนุน 460,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 460,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัที่สามารถน าไปใชใ้นการพฒันา

ชมุชนและสงัคม โครงการ 0 460,000                      

วจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 800,000                   

งบอดุหนุน 800,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 800,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ 0 800,000                      

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 900,000                   

การวจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอตุสาหกรรมและคลสัเตอรเ์ป้าหมายและขอ้ริเริ่ม

ของรฐับาล 900,000                   

งบอดุหนุน 900,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 900,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบั

อตุสาหกรรมและคลสัเตอรเ์ป้าหมายและขอ้ริเริ่มของรฐับาล โครงการ 0 900,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 16,157,000                
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โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่วอารยธรรมอสีานใต ้ 16,157,000                

ขบัเคลือ่นศกัยภาพอทุยานธรณีโคราชสู่การเป็นอทุยานธรณีโลกของยูเนสโก 

(UNESCO Global Geopark) 16,157,000                

งบรายจ่ายอื่น 16,157,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการขบัเคลือ่นศกัยภาพอทุยานธรณีโคราชสู่การ

เป็นอทุยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geopark) 0 16,157,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 31,742,300                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 1,975,500                 

สรา้งและขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติอยา่ง

ท ัว่ถงึและมคุีณภาพ 1,975,500                 

งบอดุหนุน 1,975,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,975,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 1,975,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 298,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 182,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 198,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 1,034,500                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 0 261,400                      

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 29,766,800                

บูรณาการพฒันากจิสมัพนัธเ์พือ่พฒันาสงัคมทอ้งถิน่ 29,766,800                

งบรายจ่ายอื่น 29,766,800                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ โครงการ 9 29,766,800                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 304,868,900              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 304,868,900              

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 304,868,900              

งบบคุลากร 116,679,600              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 108,340,800                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 170 87,770,400                   

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 95 7,328,400                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 95 7,328,400                    

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 84 6,434,400                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 84 6,434,400                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 22 6,422,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า 0 385,300                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 8,338,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 6 1,424,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 26 6,913,900                    

งบด าเนินงาน 12,475,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,475,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 17 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 5 1,524,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษส าหรบัครูการศึกษาพเิศษ 4 120,000                      

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 31 3,927,600                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ อตัรา 31 2,935,200                    
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รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 14 992,400                      

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 26 3,591,600                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 26 2,599,200                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มี

วาระ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 14 992,400                      

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 12 993,600                      

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ อตัรา 12 859,200                      

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 2 134,400                      

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 11 926,400                      

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 11 792,000                      

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 2 134,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 26 288,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของพนกังานราชการ อตัรา 26 234,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของลูกจา้งช ัว่คราว อตัรา 6 54,000                        

งบอดุหนุน 175,714,100              

เงนิเดอืน 175,714,100                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 529 172,907,300                 

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 41 2,806,800                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 41 2,806,800                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 296,252,300              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 140,597,400              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 140,597,400              

งบด าเนินงาน 9,777,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,777,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 3215 9,777,000                    

งบลงทนุ 130,820,400              

ครุภณัฑ์ 27,678,500                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27,678,500                   

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบการตกตะกอนน า้ (Jar Test)  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 190,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศแ์บบสเตอริโอ (Stereo Microscope) 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 10 750,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรีย ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องออสซโิลสโคปความถีสู่ง  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 642,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองการขบัเคลือ่นเซอรโ์วมอเตอรแ์บบสามแกน 

(CNC Model)  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองการขบัเคลือ่นเซอรโ์วมอเตอรแ์บบสองแกน 

(Plotter Model)  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองการขบัเคลือ่นเซอรโ์วมอเตอรแ์บบแกนเดยีว 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 580,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่สารละลายแบบควบคุมอณุหภูม ิ(Shaking 

Incubator)   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 898,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3,600 

ANSI Lumens  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 8 284,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุดูดจ่ายสารละลายอตัโนมตัิ (Autopipette)  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 5 221,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหนืด (Brookfield  )  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: ซอฟตแ์วรท์ี่ใชส้รา้งจ าลองสถานการณ์ FlexSim   ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถติิวศิวกรรม MINITAB 

Academic  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 173,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกลงึ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 10 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองปรากฏการณ์โฟโตอ้เิลก็ทริก  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 10 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกล ัน่น า้  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 240,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดจิทิลัมลัติมติเตอรแ์บบเชือ่มต่อคอมพวิเตอร ์

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 10 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโพลาริมเิตอร ์(Polarimeter)  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 727,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าจดัไอสารเคม ี/ สารก่อมะเร็ง  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 3 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มต่อสายใยแกว้ (Fusion Splicer)    ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 325,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ทดลองทางไฟฟ้าพรอ้มคอนโซล  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 40 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมอณุหภูมแิละความชื้น  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 370,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเกบ็ตวัอยา่งน า้  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา

 จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 244,200                      

รายการระดบัที1่: เกทวาลว์สุญญากาศ  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 256,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศส าหรบัก าจดัสารเคม ีต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูมแิบบเขยา่ (Shaking Water Bath)

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัชิ้นงานดว้ยเลเซอร ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบการทะลวงของวสัดุบทูิเมน  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 376,900                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบหาจดุวาบไฟและจดุติดไฟ  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 107,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบความหนืดแบบคิเนแมติค  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 818,200                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องตีบดผสมตวัอยา่ง (Stomacher)   ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณออกซเิจนละลาย (Do meter)  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 261,900                      

รายการระดบัที1่: ปัม๊สุญญากาศชนิดโรตารี  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 385,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพสารพนัธุกรรม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 901,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ผสมอาหาร (Laboratory Blender) ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 3 171,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองไฟฟ้าสถติ  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 4 540,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าความขุน่ (Turbidimeter)  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 170,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3,500 

ANSI Lumens ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 11 333,300                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องทดสอบวเิคราะหท์างกายภาพของวสัดุพรอ้ม

อปุกรณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 454,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องควบคุมอณุหภูมแิละความชื้น ขนาด 800 ลติร 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ่งแสดงผลแบบดจิติอล ส าหรบัเครื่องกดคอนกรีต

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 48,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองอเิลก็ทรอนิกสแ์บบหลายโมดูล ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 4 800,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องมอืวดัไฟฟ้า ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 5 82,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุอากาศยานไรค้นขบั (Drone) ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 1,400,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 103,141,900                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,085,000                   

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์

อาคาร 32 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา งาน 1 5,974,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัสตัวท์ดลอง(สาขาวชิาเทคนิคการสตัวแพทย)์ 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา งาน 1 2,411,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงต่อเติมคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา งาน 1 1,700,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 93,056,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารปฏบิตัิการรวม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดั

นครราชสมีา หลงั 1 93,056,900                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 143,956,900              

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 143,956,900              

งบด าเนินงาน 17,738,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,571,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด บาท 0 950,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 9527 7,621,600                    

ค่าสาธารณูปโภค 9,166,800                    
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รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 585,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 1,456,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 7,124,900                    

งบลงทนุ 124,418,500              

ครุภณัฑ์ 19,751,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 19,751,000                   

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนไรส้ายชนิดมอืถอื  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 3 50,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบโวลตล์ายขนาด 240 วตัต ์ ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 43,500                        

รายการระดบัที1่: ล าโพงส าหรบัติดผนงั  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 6 36,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพขนาด 120 น้ิวชนิดมอเตอร ์พรอ้มรีโมท   

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 26,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติเมยีเดยีโปรเจคเตอร ์XGA 3,000 ANSI 

Lumens  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 3 84,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพขนาด 160 น้ิวชนิดมอเตอร ์พรอ้มรีโมท  ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส่งสญัญาณภาพ HDMI บน STP (wall plate) 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 7 103,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส่งสญัญาณภาพ HDMI บน STP (box)  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 7 80,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัสญัญาณภาพ HDMI บน STP (box) ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 8 106,400                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็อปุกรณ์ขนาดเลก็  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 3 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงขนาด 120 วตัต ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 4 67,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัแต่งสญัญาณเสยีงแบบดจิติอล  ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: แผงปุ่ มปรบัความดงั  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 14,600                        

รายการระดบัที1่: แผงปุ่ มปรบัโปรแกรม  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 29,200                        

รายการระดบัที1่: ล าโพงส าหรบัหอ้งควบคุม  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 28,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องแปลงสญัญาณ RGBเป็นสญัญาณ HDMI ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 4 78,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสลบัสญัญาณภาพแบบ Matrix  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 205,900                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้าขนาดไม่นอ้ยกวา่ 150 น้ิว 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา จอ 3 65,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมคป์ระชมุ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 1,180,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุพรอ้มอปุกรณ์  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึ DVD/HDD ฮารด์ดสิก ์ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 40,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 2{{LF}}

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 5 150,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวงจรปิดชนิดกระบอก แบบไอพ ีติดต ัง้ภายในและ

ภายนอกอาคาร พรอ้มระบบ  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ตวั 24 708,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึภาพแบบเครือขา่ยคอมพวิเตอรพ์รอ้ม

ฮารด์ดสิกข์นาด 16 TH  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 4 820,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ 24 ช่อง ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 19,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,800 

ANSI Lumens ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพสามมติิ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า 120 น้ิว  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมพรอ้มขยายสญัญาณเสยีง ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนไรส้าย ชนิดมอืถอื ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 29,800                        

รายการระดบัที1่: ล าโพง 2 ทาง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 4 72,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ร็คขนาด 27 U พรอ้มอปุกรณ์  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ส าหรบัผูส้อน  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา

 จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุค าส ัง่คอมพวิเตอรส์  าหรบัการเขา้ถงึทรพัยากร

สารสนเทศหอ้งสมดุผ่านอปุกรณ์เคลือ่นที่  (Mobile Application)  ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ระบบงาน 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคืนหนงัสอือตัโนมตัิแบบกระจายศูนย ์(Book 

Return) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 900,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุระบบและจอประชาสมัพนัธป์ระเภทดจิทิลั (Digital 

Signage) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 800,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบเผยแพร่สือ่ภาพเคลือ่นไหวออนไลน ์ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ขนาด 3,200 ANSI 

Lumens ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 15 441,000                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพแบบแขวนชนิดมอืดงึ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 120 น้ิว

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา จอ 5 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบัประมวลผล ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 5 145,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ สาหรบังานประมวลผล ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล 20 ลา้นพกิเซล ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์3,600 ANSI 

Lumen ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 22 715,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์บบตัง้โตะ๊ ALL IN ONE ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 23,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุโทรทศันว์งจรปิด ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) 1920 x 1080 พกิเซล 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระจายสญัญาณอนิเตอรเ์น็ต ชนิด Gigabit ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 6 119,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสลบัจอภาพ (KVM Spriter) ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 14,900                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ถา่ยภาพน่ิงและวดีโีอ  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 912,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถอดรหสัสญัญาณเสยีง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 4 118,000                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพขนาด 113 น้ิว ชนิดมอเตอร ์ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา จอ 4 42,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,200 

ANSI Lumens ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 4 200,000                      

รายการระดบัที1่: จอแอลอดีแีสดงภาพ ขนาด 32 น้ิว ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา จอ 4 36,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งสชีนิดโดม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ตวั 8 77,600                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็อปุกรณ์ขนาดกลาง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศขนาด 38,000 บทียูี ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 5 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศขนาด 12,000 บทียูี ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 3 59,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บทียูี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 53,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงขนาดไม่ต า่กวา่ 120 วตัต ์ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 26 390,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง DSLR ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 3 339,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี พรอ้มติดต ัง้ ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 7 329,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 8 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 5 138,500                      

รายการระดบัที1่: ตูใ้ส่จดหมาย 80 ช่อง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 71,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการแบบ TB18 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 210 1,134,000                    

รายการระดบัที1่: เกา้อี้แบบ CH10 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ตวั 600 1,155,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดจิติอล DSLR Full Frame ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 150,000                      
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รายการระดบัที1่: กลอ้งดจิติอล DSLR Mirrorless ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 7 350,000                      

รายการระดบัที1่: เลนสท์างยาวโฟกสัเดี่ยว ระยะเวเลโฟโต ้ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 137,800                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์แฟลชแยก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา

 จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 6 108,000                      

รายการระดบัที1่: ขาต ัง้กลอ้ง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 5 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดความชื้นส าหรบัอปุกรณ์ DSLR (Dry Cabinet) 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 3 19,500                        

รายการระดบัที1่: ตูบ้ริการคน้หนงัสอืดว้ยตนเอง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ท็ปเลต็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 15 283,500                      

รายการระดบัที1่: กระดาน E-Board แบบ Touch Screen พรอ้ม

โปรแกรมจดัการหนา้จอ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 2 1,252,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุสตูดโิอ (Studio Fad 2) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 998,500                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีSmart TV ขนาด 55 น้ิว ต าบลในเมอืง  

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไฟตกแต่ง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 4 30,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 104,667,500                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 104,667,500                 

รายการระดบัที1่: สนามฟตุบอลพรอ้มลูว่ิง่ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง 

จงัหวดันครราชสมีา งาน 1 57,067,500                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารหอพกันกัศึกษา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 47,600,000                   

งบรายจ่ายอื่น 1,800,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 0 1,800,000                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 290,000                   

สบืสานศิลปวฒันธรรม ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 290,000                   

งบรายจ่ายอื่น 290,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 290,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 11,408,000                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 11,408,000                

งบด าเนินงาน 6,600,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,600,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 972 6,600,000                    

งบลงทนุ 4,808,000                 

ครุภณัฑ์ 4,808,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,808,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองอุง้เชงิกรานเพศหญงิ ขนาดเท่าจริงแยกชิ้นส่วน

ได ้ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 12,300                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองอุง้เชงิกรานเพศชาย ขนาดเท่าจริงแยกชิ้นส่วนได ้

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 12,300                        
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รายการระดบัที1่: โมเดลระบบขบัถา่ยปสัสาวะเพศหญงิ ขนาดเท่าจริง  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 47,500                        

รายการระดบัที1่: โมเดลระบบยอ่ยอาหาร แยกชิ้นส่วนได ้5 ชิ้น ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 23,100                        

รายการระดบัที1่: หุ่นแสดงตบัพรอ้มถงุน า้ด ีต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 5,900                         

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองไตพรอ้มหลอดเลอืด  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 7,600                         

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองไตพรอ้มอวยัวะของทอ้งช่วงบน ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 12,400                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลอง Malpighian Corpuscle ของไตขยาย 700 

เท่า ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 6,000                         

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองหน่วยไตและหลอดเลอืดขยาย 120 เท่า ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 5,400                         

รายการระดบัที1่: หุ่นแขนส าหรบัฝึกเยบ็แผล ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 17,700                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองขาส าหรบัฝึกเยบ็แผล ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 21,200                        

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกหดัเยบ็แผล ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา

 จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 27,400                        

รายการระดบัที1่: หุ่นฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือสะโพกพรอ้มเสยีงสญัญาณ  ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 2 183,200                      

รายการระดบัที1่: แผ่นฝึกฉีดยาอเนกประสงค ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 23,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการฉีดยากลา้มเน้ือแขนแบบมสีญัญาณไฟและเสยีง

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 144,500                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการใส่ NG Tube ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 63,600                        

รายการระดบัที1่: โมเดลเบาหวาน 8 ชิ้น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 12,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าความเป็นกรด-ด่างและรีดอกซ ์ แบบตัง้โตะ๊ 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัความขุน่ชนิดต ัง้โตะ๊ ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัการดูดกลนืแสง (Spectrophotometer) 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัความเร็วลม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 177,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัการร ัว่ไหลของกา๊ซ ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัระดบัความดงัเสยีง (Sound Level 

Meter){{LF}}พรอ้มเครื่องปรบัเทยีบมาตรฐานเสยีง (Acoustical 

Calibrator) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 736,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสดัส่วนร่างกาย  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแรงบบีมอืแบบเขม็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 15,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุเตรียมชิ้นเน้ืองานพยาธ ิ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 995,700                      
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รายการระดบัที1่: ชดุวดัความเร่งส าหรบัการวเิคราะหก์ารเคลือ่นไหว ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็เกบ็สารเคม ี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา

 จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 3 240,000                      

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ (Biological Safety Cabinet Class II 

Type A2) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดกัจบัไอกรด (Scrubber)  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 267,500                      

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 1,415,545,600            

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 1,482,000                 

โครงการพฒันาบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 1,482,000                 

พฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 1,482,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,482,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว กฬีา 

และวฒันธรรม โครงการ 0 1,482,000                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 79,822,200                

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 13,814,100                

วจิยัและพฒันานโยบายหรือนวตักรรมดา้นสงัคมฯ 13,814,100                

งบอดุหนุน 13,814,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 13,814,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันานโยบายหรือ

นวตักรรมดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โครงการ 0 13,814,100                   

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 19,608,600                

วจิยัและนวตักรรมเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ 19,524,600                

งบอดุหนุน 19,524,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 19,524,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ความเป็นเลศิ

ทางวชิาการ โครงการ 1 19,524,600                   

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกไ้ขปญัหาหรือพฒันาศกัยภาพการท างานของ

หน่วยงาน 84,000                     

งบอดุหนุน 84,000                     

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 84,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือ

พฒันาศกัยภาพการท างานของหน่วยงาน โครงการ 1 84,000                        

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 46,399,500                

วจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัภาคอตุสาหกรรมฯ 46,399,500                

งบอดุหนุน 46,399,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 46,399,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความ

เขม้แขง็ใหก้บัภาคอตุสาหกรรมเป้าหมาย โครงการ 0 46,399,500                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 120,411,600              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาล จนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 3,321,600                 การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 3,321,600                 

งบอดุหนุน 3,321,600                 
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,321,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการจดัการเรียนการสอนข ัน้พื้นฐาน 0 3,321,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 1,933,500                    

รายการระดบัที2่: หนงัสอืเรียน คน 0 648,000                      

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์การเรียน บาท 0 146,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 302,200                      

รายการระดบัที2่: เครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 291,600                      

โครงการพฒันาและผลติก าลงัคนของประเทศ เพือ่รองรบันโยบาย Thailand 4.0 117,090,000              

การพฒันาและผลติก าลงัคนของประเทศ เพือ่รองรบันโยบาย Thailand 4.0 117,090,000              

งบรายจ่ายอื่น 117,090,000              

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการระบบต่อพ่วง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 5 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกโบกี้รถไฟฟ้า ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา

 จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการรางและระบบสบัรางของรถไฟ ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 5,700,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเบรกรถไฟฟ้าเพือ่การเรียน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการซอ่มหนา้สมัผสัลอ้และบงัใบ ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิตรวจเช็คและซอ่มเครื่องยนต ์ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกระบบการขนส่งและการควบคุมรถไฟฟ้าความเร็วสูง

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 48,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องยนตแ์บบเทอรโ์บ (Turbine Engine Mini) 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการระบบสือ่สารการบนิและอเิลก็ทรอนิกสก์าร

บนิ (Avionics Trainer) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 1 7,450,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืวดัประกอบการบนิ (Cockpit 

Instrumentation Trainer) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 4,550,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกหอ้งอบรมไฟฟ้าดา้นอากาศยาน (Aircraft Electric

 Trainer Laboratory) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 1 4,950,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกช่างซอ่มบ ารุงอากาศยานพื้นฐาน (Basic Skill 

Trainer) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 7,740,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการระบบการท างานฐานลอ้เครื่องบนิ 

(Aircraft Hydraulic Landing Gear System Trainer) ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุระบบน าทางและการติดต่อสือ่สาร ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาก าลงัคนดา้นช่างอากาศยานตาม

มาตรฐาน ICAO เพือ่รองรบัอตุสาหกรรมการบนิ โครงการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรก์ารพฒันาและผลติ

ก าลงัคนดา้นระบบขนส่งทางราง โครงการ 1 10,000,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 789,742,300              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 789,742,300              

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 789,742,300              

งบบคุลากร 283,783,700              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 270,376,400                 
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รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 471 226,093,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 239 16,834,800                   

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการของขา้ราชการ อตัรา 239 16,834,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 206 14,410,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการของขา้ราชการ อตัรา 206 14,410,800                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 43 13,037,000                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 13,407,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 55 13,407,300                   

งบด าเนินงาน 17,763,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,763,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 9 209,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 9 209,300                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารมวีาระ อตัรา 50 11,194,800                   

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ อตัรา 50 9,313,200                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 14 1,881,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ อตัรา 14 3,062,400                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ อตัรา 14 1,987,200                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารไม่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 8 1,075,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 9 2,820,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 55 477,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของพนกังานราชการ อตัรา 55 477,000                      

งบอดุหนุน 488,195,100              

เงนิเดอืน 488,195,100                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1260 485,036,700                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 47 3,158,400                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 47 3,158,400                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 424,087,500              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 350,327,300              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 350,327,300              

งบด าเนินงาน 132,043,300              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 107,716,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 871,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 15,511,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,544,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ บาท 0 604,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 399,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 309,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 9,644,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาครุภณัฑ์ บาท 0 1,737,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัภยัรถราชการ บาท 0 362,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,287,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 508,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 345,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 764,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 4,276,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 55,500,000                   
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รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 8,643,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 3,404,700                    

ค่าสาธารณูปโภค 24,327,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 6,065,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 2,904,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 49,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 15,306,900                   

งบลงทนุ 202,284,000              

ครุภณัฑ์ 55,000,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 55,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ระจ าอาคารปฏบิตัิการพื้นฐานท ัว่ไปและ

วชิาชพี (ช่างอตุสาหกรรม) ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ระจ าอาคารปฏบิตัิการพื้นฐานท ัว่ไปและ

วชิาชพี (นวตักรรมและเทคโนโลยวีชิาชพี) ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ระจ าอาคารปฏบิตัิการพื้นฐานท ัว่ไปและ

วชิาชพี (พื้นฐานวชิาชพี) ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ระจ าอาคารปฏบิตัิการพื้นฐานท ัว่ไปและ

วชิาชพี (ส านกัศึกษาท ัว่ไป) ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 0 20,000,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 147,284,000                 

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 127,284,000                 

รายการระดบัที1่: อาคารปฏบิตัิการพื้นฐานท ัว่ไปและวชิาชพี ต าบลหนองระ

เวยีง อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 127,284,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ รายการ 1 20,000,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงภูมทิศันอ์าคารปฏบิตัิการพื้นฐานท ัว่ไปและ

วชิาชพี ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 20,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 16,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บาท 0 10,000,000                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 66,219,100                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 66,219,100                

งบด าเนินงาน 23,070,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,070,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 387,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 8,186,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ บาท 0 787,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 419,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 335,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 4,695,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาครุภณัฑ์ บาท 0 386,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 942,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 54,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 58,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 179,400                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 4,952,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 1,318,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 367,000                      

งบลงทนุ 40,148,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,148,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 25,148,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารกจิการนกัศึกษาและนนัทนาการ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 25,148,500                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเอนกประสงค ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 15,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 3,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาดา้น บาท 0 3,000,000                    

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 3,278,100                 

จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรือปฏบิตักิาร 3,278,100                 

งบรายจ่ายอื่น 3,278,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการบริการวชิาการ โครงการ 0 3,278,100                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 4,263,000                 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 4,263,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,263,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม โครงการ 0 4,263,000                    

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 2,184,922,100            

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 54,547,000                

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการแปรรูปสนิคา้เกษตร 12,367,000                

การจดัต ัง้ Northeastern Agri-Food Technopolis 12,367,000                

งบอดุหนุน 12,367,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 12,367,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการจดัต ัง้ Northeastern Agri-Food รายการ 0 12,367,000                   

โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 4,000,000                 

การพฒันาศกัยภาพศูนยเ์รียนรูด้า้นการเกษตรในชมุชน 4,000,000                 

งบอดุหนุน 4,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการพฒันาศกัยภาพศูนยเ์รียนรูด้า้นการเกษตร รายการ 0 4,000,000                    

โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 18,180,000                

มทส. ฟารม์อจัฉริยะ (SUT Smart Farm) 18,180,000                

งบอดุหนุน 18,180,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 18,180,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุน มทส. ฟารม์อจัฉริยะ (SUT Smart Farm) รายการ 0 18,180,000                   

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 15,000,000                

ระบบส่งเสริมการเกษตรสมยัใหมเ่พือ่พฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนืและเพิม่ศกัยภาพใน

การแขง่ขนัทางเศรษฐกจิ 15,000,000                

งบอดุหนุน 15,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนระบบส่งเสริมการเกษตรสมยัใหม่ เพือ่พฒันา

เกษตรกรรมย ัง่ยนืและเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิ รายการ 0 15,000,000                   
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โครงการพฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื 5,000,000                 

เกษตรอนิทรีย ์ 5,000,000                 

งบอดุหนุน 5,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเกษตรอนิทรีย ์ รายการ 0 5,000,000                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 131,965,500              

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 1,996,300                 

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 1,996,300                 

งบอดุหนุน 1,996,300                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,996,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม โครงการ 0 1,996,300                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 3,732,200                 

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 3,732,200                 

งบอดุหนุน 3,732,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,732,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ โครงการ 0 3,732,200                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 126,237,000              

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 126,237,000              

งบอดุหนุน 126,237,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 126,237,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทาง โครงการ 0 126,237,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 115,160,000              

โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติโคเน้ือและโคนมคุณภาพสูง 95,160,000                

การพฒันาฟารม์โคนมอนิทรียต์น้แบบ 6,700,000                 

งบอดุหนุน 6,700,000                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุรีดนมโคแบบลงท่อ (Pipeline) ต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 2,000,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,700,000                    

รายการระดบัที1่: โรงเรือนเลี้ยงโคนม ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั หลงั 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: โรงเรือนรีดนม ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั หลงั 1 1,700,000                    

การพฒันาฟารม์โคนมอจัฉริยะ 35,600,000                

งบอดุหนุน 35,600,000                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 26,600,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบรีดนมอตัโนมตัิ  ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 10,800,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบผลติกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทติย ์ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบผลติกระแสไฟฟ้าจากไบโอแกส๊ ต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจกัรอปุกรณ์ส าหรบัผลติอาหารโคนม ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบชลประทาน ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 1,800,000                    
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ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเรือนโคนม ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 9,000,000                    

การพฒันาฟารม์อจัฉริยะตน้แบบส าหรบัการเลี้ยงโคขนุพนัธุโ์คราชวากวิ มาตรฐาน 

GMP และฮาลาล เพือ่การส่งออก 52,860,000                

งบอดุหนุน 52,860,000                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,860,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมอาหารแบบผสมครบส่วน หรือ ท ีเอม็ อาร ์

(Total Mixed Ration : TMR) พรอ้มติดต ัง้อปุกรณ์ส าหรบัจ่ายอาหาร

อตัโนมตัิ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ตาชัง่ไฟฟ้าแบบดจิติอล ขนาด 1,000 กโิลกรมั พรอ้มซอง

คดัโค (Carrol) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: โครุ่นพนัธุโ์คราชวากวิ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 60 3,510,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอร ์และ Server พรอ้มโปรแกรมสบื

ยอ้นกลบั ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 1,000,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: ฟารม์อจัฉริยะตน้แบบส าหรบัการเลี้ยงโคขนุพนัธุโ์คราชวา

กวิ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารปฏบิตัิการช าแหละและตดัแต่งเน้ือโคมาตรฐาน 

GMP และฮาลาล เพือ่การส่งออก ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา รายการ 1 33,000,000                   

โครงการส่งเสริมการผลติเศรษฐกจิชวีภาพจากพชืพลงังาน 20,000,000                

โรงงานตน้แบบผลติพลาสตกิชวีภาพจากมนัส าปะหลงัโดยหลกัไบโอรีไฟนารี ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 20,000,000                

งบอดุหนุน 20,000,000                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องระเหยแบบ Falling Film Evaporation ต าบลสุร

นารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกล ัน่ Short Part Distillation ต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตกผลกึ PLA แบบต่อเน่ือง ต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถงัปฏกิรณ์ชวีภาพ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ถงั 1 5,500,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 131,612,300              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 2,761,900                 

ขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติอยา่งท ัว่ถงึและมี

คุณภาพ 2,761,900                 

งบอดุหนุน 2,761,900                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,761,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 2,761,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 1,482,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอื คน 0 501,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน คน 0 178,700                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 371,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน คน 0 228,000                      
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โครงการพฒันาและผลติก าลงัคนของประเทศ เพือ่รองรบันโยบาย Thailand 4.0 128,850,400              

การผลติและเพิม่ศกัยภาพก าลงัคนดา้นการผลติซอ่มบ ารุง ชิ้นส่วนการบนิและครื่อง

ยนตอ์ากาศยานรวมถงึระบบการขนส่งทางอากาศเพือ่เป็นศูนยก์ลางของภูมภิาคอาเซยีน 24,484,600                

งบอดุหนุน 24,484,600                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 13,750,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการซอ่มบ ารุงเครื่องบนิพาณิชยด์ว้ยเครื่องบนิ

พาณิชยเ์สมอืนจริง (Airbus)  ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสอบแบบไม่ท  าลายดว้ย Eddy Current 

ส าหรบัอากาศยาน ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสอบแบบไม่ท  าลายดว้ย Ultrasonic ส าหรบั

อากาศยาน ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืทดสอบงานดา้น NDT ดว้ยผงแม่เหลก็และ

สารแทรกซมึ ส าหรบัอากาศยาน ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 350,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,734,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนศูนยค์วามเป็นเลศิในการเพิม่ศกัยภาพการ

ซอ่มบ ารุง และ การผลติชิ้นส่วนอากาศยานเพือ่เป็นศูนยก์ลางของภูมภิาค รายการ 0 10,734,600                   

การพฒันาเทคโนโลยกีารผลติเชื้อเพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพทดแทนการน าเขา้

เทคโนโลยจีากต่างประเทศ 20,784,200                

งบอดุหนุน 20,784,200                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 12,773,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพื้นผวิและความพรุนของอนุภาค   ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 4,610,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปฏกิรณ์ทางเคมชีนิดแบบถงักวนต่อเน่ือง 

(Continuous Stirred Tank Reactor : CSTR)ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหห์าค่าพลงังานความรอ้น ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมปฏกิรณ์เคม ี(Computer Controlled 

Chemical Reactors) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดักา๊ซชวีภาพ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 312,800                      

รายการระดบัที1่: กระบอกท าปฏกิริิยาทนแรงดนัสูง (High Pressure 

Reactor) ขนาด 100 ml. ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 2 232,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องปฏกิรณ์เคมขีนาด 300 ml. ต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแยก CO2 ออกจาก CH4 ดว้ยการดูดซบัแบบสลบั

ความดนั (Pressure Swing Adsorpion, PSA) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 2,047,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกล ัน่ Short Part Distillation ต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 751,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอตัราการไหลของไบโอแกส๊ (Gas Flow Meter)

 ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 349,900                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,011,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติเชื้อเพลงิชวีภาพ

และเคมชีวีภาพทดแทนการน าเขา้เทคโนโลยจีากต่างประเทศ รายการ 0 8,011,200                    

การสรา้งวศิวกรเชี่ยวชาญข ัน้สูงดา้น{{LF}}การออกแบบควบคุม กา๊ซชวีภาพใน

อตุสาหกรรม{{LF}}เชื้อเพลงิชวีภาพ 3,650,500                 
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งบอดุหนุน 3,650,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,650,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการสรา้งวศิวกรเชีย่วชาญข ัน้สูงดา้นการ

ออกแบบควบคุม กา๊ซชวีภาพในอตุสาหกรรมเชื้อเพลงิชวีภาพ รายการ 0 3,650,500                    

การเสริมสรา้งสมรรถนะบณัฑติ ตดิอาวุธผูป้ระกอบตดิอาวุธผูป้ระกอบอาชพีใน

อตุสาหกรรมสื่อสรา้งสรรคแ์ละแอนิเมชนั 14,120,600                

งบอดุหนุน 14,120,600                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 11,805,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุระบบฝึกออกแบบสือ่มลัติมเีดยีข ัน้สูงพรอ้มซอฟทแ์วร์

 ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 36 5,400,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครือขา่ยประมวลผลภาพกราฟฟิก (Render Farm) 

ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: โปรแกรมออกแบบ Adobe Creative Cloud for 

education ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา License 36 345,500                      

รายการระดบัที1่: แวน่ตรวจจบัการกลอกตา (แวน่ตา Eye Tracking) 

ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัการกลอกตา (Eye Tracker) ต าบลสุรนารี

 อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: แท็บเลต็ดจิทิลัส าหรบัการวาดภาพแอนนิเมชนั ต าบลสุร

นารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 50 495,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกน 3 มติิส าหรบัวตัถขุนาดใหญ่ ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 284,500                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,208,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการดา้นสือ่สรา้งสรรคแ์ละแอนนิเมชนั

 ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 1,208,600                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,107,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการเสริมสรา้งสมรรถนะบณัฑติ ติดอาวุธผู ้

ประกอบอาชพีในอตุสาหกรรมสือ่สรา้งสรรคแ์ละแอนนิเมชนั รายการ 0 1,107,000                    

การเพิม่ศกัยภาพก าลงัคนดา้นอเิลก็ทรอนิกสส์มยัใหมเ่พือ่ตอบโจทยอ์ตุสาหกรรม

อจัฉริยะ 26,152,300                

งบอดุหนุน 26,152,300                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 22,101,500                   

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืและอปุกรณ์ปฏบิตัิการเรียนรูก้ระบวนการ

ออกแบบสรา้งลายวงจรอเิลก็ทรอนิกสแ์ละการประกอบอปุกรณ์ลงบน

แผ่นวงจรพมิพแ์บบอตัโนมตัิ  ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 8,101,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืและอปุกรณ์ปฏบิตัิการเรียนรูก้ระบวนการ

ออกแบบสรา้งวงจรรวมที่มขีนาดเลก็ (Microelectronic) และระบบสมอง

กลฝงัตวั (Embedded system) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืและอปุกรณ์ปฏบิตัิการเรียนรูก้ระบวนการ

ออกแบบสรา้งวงจรอเิลก็ทรอนิกสข์ ัน้สูงดา้นโทรคมนาคม ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืและอปุกรณ์ปฏบิตัิการเรียนรูก้ระบวนการ

ออกแบบระบบอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะที่สามารถเชือ่มต่อเครือขา่ย

อนิเตอรเ์น็ตได ้(IOT) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืและอปุกรณ์ปฏบิตัิการเรียนรูเ้ทคโนโลยตีวั

ตรวจรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 1 2,000,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,050,800                    
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการเพิม่ศกัยภาพก าลงัคนดา้นอเิลก็ทรอนิกส์

สมยัใหม่เพือ่ตอบโจทยอ์ตุสาหกรรมอจัฉริยะ รายการ 0 4,050,800                    

การเพิม่ศกัยภาพความสามารถดา้นอตุสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพข ัน้สูง

ใหก้บันกัศึกษาและบคุลากร เพือ่ผลติผูป้ระกอบการเกษตรอจัฉริยะ 20,201,400                

งบอดุหนุน 20,201,400                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติน า้บริสุทธิ์ Grade II  ต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอบลมรอ้น ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนแ์บบสเตอริโอ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 2 150,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 2 ตา ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 6 300,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 19,201,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการเพิม่ศกัยภาพความสามารถดา้น

อตุสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพข ัน้สูงใหก้บันกัศึกษาและบุคลากร

เพือ่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และเพือ่ผลติผูป้ระกอบการเกษตรอจัฉริยะ รายการ 0 19,201,400                   

การยกระดบับคุลากรดา้นอตุสาหกรรมการผลติหุ่นยนต์ 19,456,800                

งบอดุหนุน 19,456,800                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิหุ่นยนตแ์ขนกลอตัโนมตัิเพือ่การพฒันารูปแบบ

การผลติในภาคอตุสาหกรรม   ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกระบบการผลติในโรงงานอตุสาหกรรม 4.0  (Smart

 Factory 4.0) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการสรา้งหุ่นยนตต์น้แบบ ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 2,000,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,456,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการยกระดบับุคลากรดา้นอตุสาหกรรมการ รายการ 0 1,456,800                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 467,245,900              

โครงการผลติแพทยเ์พิม่ 12,000,000                

เร่งรดัจดัการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ 12,000,000                

งบอดุหนุน 12,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติแพทยเ์พิม่ คน 0 12,000,000                   

โครงการผลติพยาบาลเพิม่ 11,915,700                

เร่งรดัจดัการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 11,915,700                

งบอดุหนุน 11,915,700                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,046,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพฒันาหอ้งฝึกปฏบิตัิทกัษะการพยาบาล 

(Nursing Skill Lab) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั รายการ 1 6,046,900                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,868,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ อตัรา 0 5,868,800                    

โครงการเพิม่ศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 443,330,200              

ด าเนินการก่อสรา้งอาคารศูนยค์วามเป็นเลศิทางการแพทย์ 353,330,200              

งบอดุหนุน 353,330,200              
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ครุภณัฑก์ารศึกษา 74,102,100                   

รายการระดบัที1่: ตูข้า้งเตียง ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั

นครราชสมีา ตู ้ 100 450,000                      

รายการระดบัที1่: ชัน้วางยาชนิดเหลก็ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 163 x 50 x 200 

cm (ชดุพ่วง) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ช ัน้ 30 165,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊คร่อมเตียง (Over Bed) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 100 600,000                      

รายการระดบัที1่: ชัน้วางยาชนิดเหลก็ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 163 x 50 x 200 

cm (ชดุตน้) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ช ัน้ 30 189,000                      

รายการระดบัที1่: ชัน้แขวนหมอ้นอนและกระบอกปสัสาวะ ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ช ัน้ 4 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติปรอทชนิดตัง้โตะ๊ ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 7 63,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็แช่ยา 1 ประตู ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 5 คิว ต าบลสุรนารี

 อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 11 132,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจภายใน ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 15 225,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุส่องหลอดลมชนิดดา้มส ัน้ (Short Handle 

Laryngoscopy) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้น า้เดอืด (Water boiler ) ขนาด 28 ซม.ความจ ุ

18 ลติร ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หมอ้ 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดเสมหะ (Suction Continuos) ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 49 833,000                      

รายการระดบัที1่: รถท าแผล 2 ชัน้ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา คนั 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัออกซเิจนอลูมเินียมขนาด 4.5 คิว ต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ถงั 4 78,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางเครื่องมอืแบบมลีอ้ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ช ัน้ 6 120,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เวชภณัฑ ์ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจ ตา หู คอ จมูก (Opthamoscope) ต าบลสุร

นารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 5 125,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องนบัแยกชนิดเมด็เลอืด (Differential counter) 

ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 3 83,700                        

รายการระดบัที1่: รถรบัของสกปรก ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา คนั 8 224,000                      

รายการระดบัที1่: รถเกบ็ถาดอาหาร ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา คนั 7 196,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 29,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุส่องหลอดลมใส่ท่อช่วยหายใจส าหรบัผูใ้หญ่ (Adult 

Laryngoscope) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 6 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัและวดัส่วนสูง ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 7 210,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ชนิดตรวจตาเขและภาพซอ้น ต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ฉากกัน้รงัส ีต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา อนั 1 35,000                        



299 / 363

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: ตูจ้ดัเรียงยา ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 25 875,000                      

รายการระดบัที1่: หวัดูดเสมหะชนิด 2 ระบบ (Continuos & 

Intermittent) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หวั 6 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาตรความอิม่ตวัของออกซเิจนในเลอืดชนิด

พกพา (Oxygen Saturation) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา เครื่อง 8 304,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องช่วยหายใจแรงดนัสูงชนิดควบคุมเอง ต าบลสุร

นารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องใหอ้าหารทางสายยางและน า้แบบต่อเน่ือง ต าบลสุร

นารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 5 215,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุส่องหลอดลมใส่ท่อช่วยหายใจส าหรบัเด็กแรกคลอดถงึ

เด็กโต (Pediatric Laryngoscope) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 44,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุควบคมอุณุหภูมสิารละลายทางสายน า้เกลอื (Blood 

and Infusion Warmmer) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 2 90,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุส่องหลอดลมชนิดปลายกระดก ต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 48,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็เกบ็ยาแบบมช่ีองแช่แขง็ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 14 คิว 

ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัการไหลเวยีนของเสน้เลอืด (Vascular Dropper)

 ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ฉุกเฉินช่วยชวีติ (Emergency Cart) ต าบลสุรนารี

 อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา คนั 5 325,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็จ่ายยาผูป่้วยใน  (Medicine Cart) ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา คนั 2 130,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ตดักอ้นที่ต่อมลูกหมาก (Active Titanium 

Working Elemant) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 1 68,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนสาร 8-12 ช่องบรรจหุลอด

ทดลอง (Centrifuge) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติดจิติอลแบบสอดแขน  ต าบลสุร

นารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 4 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่แยกค่าเมด็เลอืดแดง (Hematocrit 

Centrifuge) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: รถอปุกรณ์หตัถการ (Procedure Cart) ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็จ่ายยาผูป่้วยวกิฤต (Medicine Cart) ต าบลสุรนารี

 อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา คนั 12 960,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องใหส้ารน า้อยา่งรวดเร็ว (Rapid Infuser) ต าบลสุร

นารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 93,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แช่ไขพาราฟิน ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมอณุหภูมผูิป่้วยดว้ยแรงลมรอ้น (Warmer) 

ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 96,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็เกบ็ยาควบคุมอณุหภูม ิ(2-8 องศาเซลเซยีส)แบบ2 

ประตู ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 2 200,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงผูป่้วยชนิดควบคุมดว้ยไฟฟ้า ต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เตียง 54 5,400,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดัตาฉุกเฉิน ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดักา๊ซคารบ์อนไดออกไซในผูสู้งอาย ุEntidal CO2

 ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงเขน็ยา้ยผูป่้วย ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา

 จงัหวดันครราชสมีา เตียง 27 3,645,000                    

รายการระดบัที1่: รถดมยา ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั คนั 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องใหก้ารรกัษาดว้ยคลืน่เสยีงอลัตรา้ซาวด ์ต าบลสุร

นารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืตรวจตา ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืตรวจหูคอจมูก ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 ลติร ต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 2 460,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องใหอ้อกซเิจนดว้ยอตัราการไหลอากาศสูง ต าบลสุร

นารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจและบนัทกึคลืน่หวัใจไฟฟ้าชนิดวเิคราะหผ์ล

แบบ 12 ลดี พรอ้มแปลผล (EKG  12  Leads) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 4 1,200,000                    

รายการระดบัที1่:  เครื่องปัน่ตกตะกอนส าหรบังานธนาคารเลอืด (Serofuge)

 ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: หวัตรวจส าหรบัเครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่

ความถีสู่ง ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หวั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามสญัญาณชพี (Vital signs monitor) ต าบล

สุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 10 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผูป่้วยชนิดควบคุมดว้ยไฟฟ้าส าหรบัผูป่้วยวกิฤต 

ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เตียง 12 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องใหก้ารรกัษาดว้ยคลืน่เสยีงร่วมกบักระแสไฟฟ้าและ

เครื่องพ่วงอเิลคโทรดแบบสูญญากาศ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา

 จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 365,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็เกบ็เลอืด ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 ลติร (Blood Bank

 Refrigerator) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืส าหรบัผ่าตดักลอ่งเสยีง ต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 440,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดัโพรงไซนสัพื้นฐาน ต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 440,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้หา้มเลอืดดว้ยไฟฟ้า ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวดีทิศันแ์บบพกพา

 ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจชนิด 2 เฟส และสามารถติดตามการ

ท างานของหวัใจพรอ้มอปุกรณ์ (Defibrillator) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 3 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจ (Defibrillator) ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามคลืน่ไฟฟ้าหวัใจและระบบไหลเวยีนโลหติ 

(Monitor) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอุ้่นน า้เกลอื ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 750,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุส่องหลอดลมใส่ท่อช่วยหายใจ (Fiberoptic 

Bronchoscopy) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งส่องตรวจในโพรงจมูกและกลอ่งเสยีงชนิดปรบั

โคง้งอได ้ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 1,115,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจและผ่าตดัน่ิวในท่อไตพรอ้มเครื่อง

กระแทกน่ิวดว้ยพลงังานลม  ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั กลอ้ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดักระดูกสนัหลงั (Spine Set)   ต าบล

สุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งส่องตรวจกระเพาะปสัสาวะชนิดวดีทิศัน ์

(Cystovideoscope) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบพรอ้มเครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) 

ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัแบบ 3 โคม  ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา โคม 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัเลนสแ์กว้ตาเทยีมดว้ยเลเซอร ์( IOL Master) 

ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง (Ultrasound)

 แบบเคลือ่นที่ได ้ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยเ์คลือ่นที่ชนิดมตีวัรบัภาพ 2 ขนาด 

(Portable)ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยท์ ัว่ไปแบบดจิทิลัมตีวัรบัภาพ 2 ขนาด 

(Digital Radiography) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องศูนยก์ลางเฝ้าติดตามการท างานของหวัใจ (Central 

 Monitor) และเครื่องติดตามคลืน่ไฟฟ้าหวัใจและระบบไหลเวยีนชนิดขา้ง

เตียง (Bed Side Monitor) อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 8,000,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 279,228,100                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าก่อสรา้งศูนยค์วามเป็นเลศิทางการแพทย์ รายการ 1 180,778,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งสถานีไฟฟ้ายอ่ย ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 98,449,600                   

จดัต ัง้หน่วยปฏบิตักิารฝึกทกัษะทนัตแพทย์ 90,000,000                

งบอดุหนุน 90,000,000                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 90,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดน า้ลายกลางพรอ้มอปุกรณ์ประกอบ  ต าบลสุร

นารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ปฏบิตัิการทนัตกรรมประดษิฐแ์ละทนัตกรรมจดัฟนั

 พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ  ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 3 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: หน่วยปฏบิตัิการการเรียนการสอนชัน้คลนิิกทนัตกรรม

แบบครบวงจร ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หน่วย 6 25,440,000                   

รายการระดบัที1่: หน่วยปฏบิตัิการการเรียนการสอนชัน้คลนิิกศลัยกรรม

ช่องปากแบบครบวงจร ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั หน่วย 1 3,170,000                    

รายการระดบัที1่: หน่วยปฏบิตัิการการเรียนการสอนชัน้คลนิิกทนัตกรรมผู ้

สูงวยัแบบครบวงจร  ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั หน่วย 1 2,170,000                    

รายการระดบัที1่: หน่วยปฏบิตัิการการเรียนการสอนชัน้คลนิิกทนัตกรรม

ผูป่้วยพเิศษแบบครบวงจร ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั หน่วย 1 4,040,000                    

รายการระดบัที1่: หน่วยปฏบิตัิการการเรียนการสอนชัน้คลนิิกทนัตกรรม

ส าหรบัอาจารยแ์บบครบวงจร  ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา หน่วย 2 9,280,000                    
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รายการระดบัที1่: หน่วยปฏบิตัิการการเรียนการสอนชัน้คลนิิกศลัยกรรม

ช่องปากส าหรบัอาจารยแ์บบครบวงจร   ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หน่วย 1 1,470,000                    

รายการระดบัที1่: หน่วยปฏบิตัิการการเรียนการสอนชัน้คลนิิกทนัตกรรม

ส าหรบัเด็ก ส าหรบัอาจารยแ์บบครบวงจร   ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หน่วย 1 1,470,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องท าความสะอาดและบ ารุงรกัษาดา้มกรอฟนัชนิด 3 

ช่อง ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 4 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อหวักรอความเร็วสูง ต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 380,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่อมลักมั ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 7 131,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้ตดัแต่งเน้ือเยือ่ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็แบบ 2 ประตู ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา

 จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งท าความสะอาดเครื่องมอืระบบอลัตรา้โซนิค 

ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปัม้ลมระบบดูดน า้ลายกลางพรอ้มอปุกรณ์ประกอบ ต าบล

สุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 3 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายคลองรากฟนั ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 3 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความยาวคลองรากฟนั ต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 6 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืฉีดและตดัวสัดุคลองรากฟนั ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความมชีวีติของโพรงประสาทฟนั ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 5 150,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งบนัทกึภาพภายในช่องปากระยะใกล ้ต าบลสุรนารี

 อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายแสงส าหรบังานอดุฟนั ต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 10 320,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอลัตรา้โซนิคระบบเพยีโซอเิลค็ทริก ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องลบัเครื่องมอืขูดหนิน า้ลาย ต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 4 76,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุหวัขูดหนิน า้ลาย พรอ้มกลอ่งบรรจ ุต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 24 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผ่าตดัระบบ Piezo ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัเน้ือเยือ่ไฟฟ้า ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความขนานของฟนัพรอ้มอปุกรณ์ (Surveyor) 

ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 10 280,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุหมอ้หลอมขี้ผึ้งส าหรบัท าฐานฟนัเทยีม  ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเรซนิอะคริลกิชนิดบ่มดว้ยความรอ้นส าหรบังานหอ้ง

ปฏบิตัิทางทนัตกรรม ระบบดจิติอล (Digital Heat Curing Acrylic Resin

 for Detal Laboratory) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 2 110,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ นส าหรบังานแลปทนัตกรรม (Vaccuam for 

Detal Laboratory) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ลงแบบฟนัปลอม พรอ้มอปุกรณ์แบบลอ็คฟนั

ปลอม ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 10 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าความสะอาดชิ้นงาน ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมปูนระบบสุญญากาศ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัไฮโดรลคิ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา

 จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัแต่งโมเดลปูน (Plaster Model Trimmer) 

ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 4 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกรอฟนัปลอมขนาดเลก็ชนิดเคลือ่นที่ ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 10 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมอณุหภูมนิ า้ส  าหรบังานทนัตกรรม (Water 

Bath) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 8 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่ปูนเพือ่ก าจดัฟองอากาศ (Vibrator) ต าบลสุร

นารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 6 138,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัฟนัเทยีมแบบ 2 หวั (ขดัเปียก-ขดัแหง้) ต าบล

สุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 3 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอือดุอมลักมั ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 120 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอือดุคอมโพสติ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 120 2,280,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืส าหรบัใส่ฟนัปลอม ต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 70 3,010,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดัคลองรากฟนั ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืรกัษาคลองรากฟนั ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 120 3,720,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืจดัฟนั ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา

 จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 40 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืรกัษาโรคปริทนัตใ์หญ่ ต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 43 653,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืรกัษาโรคปริทนัตเ์ลก็ ต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 56 730,800                      

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 940,933,800              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 940,933,800              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรจดัการเรียนการสอน 940,933,800              

งบอดุหนุน 940,933,800              

เงนิเดอืน 862,819,000                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1201 862,819,000                 

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 48,696,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 256 24,348,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 256 24,348,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 256 24,348,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ ของพนกังาน อตัรา 256 24,348,000                   

ค่าตอบแทน 29,418,800                   
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รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 126 20,328,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 126 20,328,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 1,905,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่่
่
มเีหตุพเิศษของผูป้ฏบิตัิงานดา้น

สาธารณสุข (พ.ต.ส) อตัรา 52 2,750,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 33 4,435,200                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 33 4,435,200                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 343,457,600              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 281,291,800              

จดัการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 281,291,800              

งบอดุหนุน 281,291,800              

ค่าใชส้อย 16,731,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 16,731,600                   

ค่าสาธารณูปโภค 36,536,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 36,536,500                   

ค่าวสัดุ 29,400,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 29,400,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปัม๊ลม ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 8,600                         

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนแ์บบใชแ้สงเชงิประกอบ 2 ตา ต าบลสุร

นารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 16 960,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพชนิดฉายแสงผ่านแผ่นแอลซดี ี(LCD 

Projector) พรอ้มติดต ัง้และอปุกรณ์ประกอบ  ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 16 1,568,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองแสงเชงิกายภาพและเชงิคลืน่ ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 1,160,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์เตอริโอ 2 ตา   ต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 6 480,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงและล าโพง พรอ้มติดต ัง้ ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 16 640,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ Visual Presenter ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 16 608,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันแ์บบ LED 55 น้ิว พรอ้มติดต ัง้ ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 16 608,000                      

รายการระดบัที1่: อฒัจนัทรช์นิดพบัเกบ็ไดแ้บบไม่มเีกา้อี้ (ชนิดธรรมดา) 

ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 300,000                      

รายการระดบัที1่: รางลมการทดลองการเคลือ่นที่ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 6 354,000                      

รายการระดบัที1่: การทดลองแม่เหลก็และแม่เหลก็ไฟฟ้า Magnetic and 

Electromagnetic ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 6 348,000                      

รายการระดบัที1่: ชัน้วางหนงัสอืแบบสูง แบบ 2 หนา้ 3 ช่วง ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ช ัน้ 4 145,200                      

รายการระดบัที1่: กระดานอจัฉริยะแบบสมัผสัหนา้กระดานได ้ต าบลสุรนารี

 อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารและเตาแบบแม่เหลก็ (Magnetic - 

Hotplate Stirrer) อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 4 160,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 4 160,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองถาดคลืน่  ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 6 216,000                      

รายการระดบัที1่: เตาเผาอณุหภูมสูิง (Muffle Furnace) ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เตา 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊งานช่าง พรอ้มชดุแขวนเครื่องมอืและเกา้อี้ ต าบลสุร

นารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 6 256,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสง (UV-Vis 

Spectrophotometer) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกดัอตัโนมตัิ (Mini CNC) พรอ้มอปุกรณ์   ต าบล

สุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: แป้นบาสเกตบอล ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่สาร (Vortex Mixer) ต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 4 72,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุแบบจ าลองโมเลกลุสารอนิทรียแ์ละอนินทรีย ์ต าบลสุร

นารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 30 183,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูม ิ(Water Bath) ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา อ่าง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊คอมพวิเตอร ์อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ตวั 8 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุศึกษาค่าคงที่ของแพลงค ์ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 10 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกล ัน่ระเหยระบบสุญญากาศ (Rotary Evaporator)

 อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 144,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุดูดจ่ายสารละลายปิเปตแบบชดุ (Single Channel 

Pipette Bravo) พรอ้มทบิ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการน าไฟฟ้า ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 5 100,000                      

รายการระดบัที1่: ตูถ้า่ยเชื้อ (Laminar Flow) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่น Anne จ าลองการช่วยเหลอืฟ้ืนคืนชพีแบบเร่งด่วน 

(Cardio-Pulmonary Resuscitation : CPR) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งดว้ยความถีเ่หนือเสยีง (Ultrasonic Cleaner) 

ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 188,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูมติ า่ส  าหรบัหอ้งปฏบิตัิการท ัว่ไป (Basic 

Laboratory Chest Freezer)   ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ช่าง พื้นโตะ๊ปูดว้ย PVC รบัน า้หนกั 1000 กก. ต าบล

สุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 6 90,000                        

รายการระดบัที1่: เน็ตวอลเลยบ์อลพรอ้มเสา ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกล ัน่น า้พรอ้มถงับรรจ ุ(Water Distiller with 

Storage Tank) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางวารสาร (ฉบบัใหม)่ แบบหมนุรอบตวั ต าบลสุรนารี

 อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ช ัน้ 2 80,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอน (Centrifuge) ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 80,000                        



306 / 363

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: หลอดรงัสแีคโทด แบบเบี่ยงเบน แบบกงัหนั แบบฉาก 

ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 10 80,000                        

รายการระดบัที1่: แท่นเจาะมลิลิง่ / ตา๊ป / Drilling & Milling Machine 

พรอ้มอปุกรณ์จบัยดึ  ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อดว้ยไอน า้ชนิดแนวตัง้ (Autoclave) 

ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 78,000                        

รายการระดบัที1่: โมเดลชวีวทิยา ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกหุ่นยนตเ์พือ่การศึกษา ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบัใชก้บั Software จ าลอง

ร่างกาย ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 67,000                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น (Hot Air Even) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องกรองระบบสุญญากาศ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 5 60,000                        

รายการระดบัที1่: เตาใหค้วามรอ้นแบบหลมุ (Heating Mantle) ต าบลสุร

นารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เตา 8 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรนัเจล Electrophoresis System, Mupid-EXU,

 ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 3 90,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนด์จิติอล ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งหนีศูนย ์(Centrifuge) ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เครื่องแกว้และอปุกรณ์ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 9 72,000                        

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดความชื้นแบบอตัโนมตัิ (Auto Desiccator) ต าบล

สุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคม ีตูเ้กบ็สารเคมแีบบกรองคารบ์อน ต าบลสุร

นารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อดว้ยไอน า้ (Autoclave) ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุแหลง่ก าเนิดสเปกตรมัแกส๊รอ้น ต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 4 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยี ระดบั XGA ไม่นอ้ยกวา่ 3500 

Lumens ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 42,000                        

รายการระดบัที1่: โปรเจคเตอรแ์บบพกพาได ้ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีง (Power Amp) ขนาด 150 วตัต ์พรอ้ม

ล าโพง ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ความจขุนาดไม่นอ้ยกวา่ 9.5 คิว ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เมด็เลอืดแดง (Haematocrit Centrifuge) 

ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพร์ะบบเลเซอร ์ส ี ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 25,000                        



307 / 363

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: รถเขน็ของ 3 ชัน้ แบบสเตนเลส ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา คนั 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: ตูใ้ส่กลอ่งอะไหล ่พรอ้มกลอ่งอะไหลไ่ม่นอ้ยกวา่ 100 ใบ 

ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 22,900                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊กลาง ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั

นครราชสมีา ตวั 2 21,400                        

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่สาร (Shaker) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองท่อนแขนแบบมกีลา้มเน้ือ และถอดประกอบได ้

ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองท่อนขาแบบมกีลา้มเน้ือ และถอดประกอบได ้

ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: แบบจ าลองดวงอาทติย ์โลก และดวงจนัทร ์ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 13,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทรายสายพาน (Belt & Disc Sander) 

ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 12,500                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางของ 4 ชัน้ มบีานปิด ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 12,000                        

รายการระดบัที1่: โมเดลดาวศุกร ์ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 11,500                        

รายการระดบัที1่: โมเดลดาวองัคาร ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 11,500                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางเหลก็รูปเสารูปตวัท ีต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 10,400                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางของ 4 ชัน้ ต าบลสุรนารี  อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ครูพรอ้มเกา้อี้ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งดูดาวแบบสะทอ้นแสงพรอ้มขาต ัง้กลอ้ง ก าลงัขยาย

ไม่ต า่กวา่ 90 เท่า ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: กลอ้งดูดาวแบบสะทอ้นแสงพรอ้มขาต ัง้กลอ้ง ก าลงัขยาย

ไม่ต า่กวา่ 50 เท่า ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: ตูใ้ส่กลอ่งอะไหลแ่บบชัน้เปิด จ านวนช่องไม่นอ้ยกวา่ 75 

ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลอง โครงสรา้งเชงิกรานและระบบอวยัวะสบืพนัธุ ์

(ชาย) ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: โมเดลดวงจนัทร ์ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 7,500                         

รายการระดบัที1่: กลอ้งดูดวงอาทติยแ์บบใชฉ้ากรบั ต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 7,000                         

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลอง โครงสรา้งเชงิกรานและระบบอวยัวะสบืพนัธุ ์

(หญงิ)ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ามมติิ (3D printer) พรอ้มสแกนเนอรส์าม

มติิ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดั GPS ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา

 จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 24,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องค านวณพื้นที่ Planimeter ต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูม ิเทอรโ์มกราฟ ต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องค านวณพื้นที่บนแผนที่ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมคิวามชื้น (Thermohygrometer) 

ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 14,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเร็วลมแบบคพั ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 7,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเร็วลม (Hot wire) ต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 15,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระยะทาง ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 17,400                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพแบบมอเตอรไ์ฟฟ้าพรอ้มติดต ัง้ ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา จอ 16 272,000                      

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนแบบมสีาย พรอ้มขาต ัง้ไมคแ์บบตัง้โตะ๊ ต าบล

สุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 16 80,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ชิางานโลหะ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 160,900                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ชิางานไม ้ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา

 จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 41,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ชิางานไฟฟ้า ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 110,800                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าโรงฝึกงาน ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 137,800                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านเกษตร ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา

 จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 61,600                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ชิางานอาหารและโภชนาการ ต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 171,500                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด ต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์งโยธวาทติ ชดุกลาง ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุถา่ยทอดสญัญาณภาพจากกลอ้งดูดาวเขา้โทรทศัน ์

ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ชัน้เกบ็สิง่ของ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ช ัน้ 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: โมบายระบบสุริยะ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: โซฟา 3 ที่น ัง่ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 51,600                        

รายการระดบัที1่: โซฟา 2 ที่น ัง่ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 35,900                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็หนงัสอืขนาด 3 ชัน้ แบบมสีนักลาง ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 6,400                         

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 96,250,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารปฏบิตัิการดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั ต าบลสุรนารี 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 96,250,000                   



309 / 363

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 81,461,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารหอพกันกัเรียน ต าบลสุรนารี อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 81,461,400                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,912,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายสมาชกิสมาคม 0 446,300                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตร ์

ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดวีทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย) ทุน 15 5,466,000                    

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 53,745,800                

การส่งเสริมการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืในเขตภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 9,000,000                 

งบอดุหนุน 9,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายการส่งเสริมการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืในเขตภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง รายการ 0 9,000,000                    

เผยแพร่ความรูแ้ละบริการวชิาการ 40,974,400                

งบอดุหนุน 40,974,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 40,974,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการบริการวชิาการ โครงการ 0 40,974,400                   

การอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิเพือ่สนองพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ

 สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) 3,771,400                 

งบอดุหนุน 3,771,400                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,771,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี 0 3,771,400                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,280,000                 

ส่งเสริมการสรา้งความเขม้แขง็ทนุทางสงัคมและทนุทางวฒันธรรม 1,280,000                 

งบอดุหนุน 1,280,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,280,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โครงการ 0 1,280,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 7,140,000                 

จดัการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 7,140,000                 

งบอดุหนุน 7,140,000                 

ค่าวสัดุ 7,140,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 7,140,000                    

มหาวทิยาลยัมหดิล 8,580,400                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 8,580,400                 

โครงการเพิม่ศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 8,580,400                 

พฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการดา้นสาธารณสุข 8,580,400                 

งบอดุหนุน 8,580,400                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,580,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ศูนยว์จิยัและพฒันาวชิาการดา้นสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 5,991,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งพกัอาคารสหวทิยาคารเพือ่การพฒันาอนามยั

ชนบท ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 2,588,700                    
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กระทรวงสาธารณสขุ 571,805,700               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 535,963,400              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 502,099,800              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 30,926,000                

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 30,926,000                

งบลงทนุ 30,926,000                

ครุภณัฑ์ 30,926,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 30,926,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศีรษะละเลงิ ต าบลบา้นใหม่ 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองปลงิ ต าบลหนองบวัศาลา

 อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ ศูนยสุ์ขภาพชมุชนวดับูรพ ์ (โรงพยาบาลเทพรตันน์ครราชสมีา) 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ ศูนยสุ์ขภาพชมุชนโรงพยาบาลเทพรตันน์ครราชสมีา (นอก

โรงพยาบาล) ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกไมต้าย ต าบลสระตะเคียน 

อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลด่านเกวยีน ต าบลด่านเกวยีน 

อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นใหม่ ต าบลใหม่ อ าเภอ

โนนสูง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ ศูนยสุ์ขภาพชมุชนสคีิ้ว 1 (โรงพยาบาลสคีิ้ว) ต าบลสคีิ้ว อ าเภอสี

คิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทพัร ัง้ ต าบลทพัร ัง้ อ าเภอพระ

ทองค า จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศีรษะละเลงิ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองปลงิ ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

ศูนยสุ์ขภาพชมุชนวดับูรพ(์โรงพยาบาลเทพรตันน์ครราชสมีา) ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

ศูนยสุ์ขภาพชมุชนโรงพยาบาลเทพรตันน์ครราชสมีา (นอกโรงพยาบาล) 

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 375,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกไมต้าย ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิ

สาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลด่านเกวยีน ต าบลด่านเกวยีน อ าเภอโชคชยั

 จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นใหม่    ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

ศูนยสุ์ขภาพชมุชนสคีิ้ว 1 (โรงพยาบาลสคีิ้ว) ต าบลสคีิ้ว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทพัร ัง้ ต าบลทพัร ัง้ อ าเภอพระทองค า 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลศีรษะละเลงิ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นใหม่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลสมีมุ ต าบลสมีมุ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลระกาย ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองปลงิ ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลโตนด ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลกระฉอด ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นพระ ต าบลมะเริง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า ศูนยสุ์ขภาพชมุชน

วดับูรพ(์โรงพยาบาลเทพรตันน์ครราชสมีา) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า ศูนยสุ์ขภาพชมุชน

โรงพยาบาลเทพรตันน์ครราชสมีา (นอกโรงพยาบาล) ต าบลโคกกรวด อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกไมต้าย ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิสาง จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลด่านเกวยีน ต าบลด่านเกวยีน อ าเภอโชคชยั จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าจะหลงุ ต าบลท่าจะหลงุ อ าเภอโชคชยั จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นใหม่    ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นดู่     ต าบลธงชยัเหนือ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลมะเกลอืเก่า   ต าบลมะเกลอืเก่า อ าเภอสูงเนิน จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลปลายราง ต าบลมะเกลอืเก่า อ าเภอสูงเนิน จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า ศูนยสุ์ขภาพชมุชน

สคีิ้ว 1 (โรงพยาบาลสคีิ้ว) ต าบลสคีิ้ว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนั ต าบลบา้นหนั อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า สถานีอนามยัเฉลมิ

พระเกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิ นิคมล าตะคอง ต าบลหนองสาหร่าย 

อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อทอง ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลทพัร ัง้ ต าบลทพัร ัง้ อ าเภอพระทองค า จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลท านบพฒันา ต าบลหนองหอย อ าเภอพระทองค า เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า ศูนยสุ์ขภาพชมุชน

พระทองค า (โรงพยาบาลพระทองค า) ต าบลพงัเทยีม อ าเภอพระทองค า 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลนาตาวงษ ์ต าบลหนองงูเหลอืม อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลศีรษะละเลงิ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นใหม่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนองปลงิ ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลโตนด ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลกระฉอด ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นพระ ต าบลมะเริง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า ศูนยสุ์ขภาพชมุชนวดับูรพ์

(โรงพยาบาลเทพรตันน์ครราชสมีา) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า ศูนยสุ์ขภาพชมุชน

โรงพยาบาลเทพรตันน์ครราชสมีา (นอกโรงพยาบาล) ต าบลโคกกรวด อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลโคกไมต้าย ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิสาง จงัหวดั เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลด่านเกวยีน ต าบลด่านเกวยีน อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นใหม่    ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า ศูนยสุ์ขภาพชมุชนสคีิ้ว 1 

(โรงพยาบาลสคีิ้ว) ต าบลสคีิ้ว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหนั ต าบลบา้นหนั อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 38,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลทพัร ัง้ ต าบลทพัร ัง้ อ าเภอพระทองค า จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลศีรษะละเลงิ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นใหม่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองปลงิ ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโตนด ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลกระฉอด ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นพระ ต าบลมะเริง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ ศูนยสุ์ขภาพชมุชนวดับูรพ์

(โรงพยาบาลเทพรตันน์ครราชสมีา) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ ศูนยสุ์ขภาพชมุชน

โรงพยาบาลเทพรตันน์ครราชสมีา (นอกโรงพยาบาล) ต าบลโคกกรวด อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโคกไมต้าย ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลด่านเกวยีน ต าบลด่านเกวยีน อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นใหม่    ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ ศูนยสุ์ขภาพชมุชนสคีิ้ว 1 

(โรงพยาบาลสคีิ้ว) ต าบลสคีิ้ว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นหนั ต าบลบา้นหนั อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลทพัร ัง้ ต าบลทพัร ัง้ อ าเภอพระทองค า จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ศีรษะละเลงิ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นใหม่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

หนองปลงิ ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

โตนด ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

กระฉอด ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นพระ ต าบลมะเริง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น ศูนยสุ์ขภาพชมุชนวดับูรพ์

(โรงพยาบาลเทพรตันน์ครราชสมีา) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น ศูนยสุ์ขภาพชมุชนโรงพยาบาล

เทพรตันน์ครราชสมีา (นอกโรงพยาบาล) ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หมอ้ 1 97,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

โคกไมต้าย ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ด่านเกวยีน ต าบลด่านเกวยีน อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นใหม่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น ศูนยสุ์ขภาพชมุชนสคีิ้ว 1 

(โรงพยาบาลสคีิ้ว) ต าบลสคีิ้ว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นหนั ต าบลบา้นหนั อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ทพัร ัง้ ต าบลทพัร ัง้ อ าเภอพระทองค า จงัหวดันครราชสมีา หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศีรษะ

ละเลงิ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

ใหม่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนอง

ปลงิ ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโตนด 

ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกระ

ฉอด ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

พระ ต าบลมะเริง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน ศูนยสุ์ขภาพชมุชนวดับูรพ(์โรงพยาบาล

เทพรตันน์ครราชสมีา) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน ศูนยสุ์ขภาพชมุชนโรงพยาบาลเทพรตัน์

นครราชสมีา (นอกโรงพยาบาล) ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกไม ้

ตาย ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลด่าน

เกวยีน ต าบลด่านเกวยีน อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

ใหม่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน ศูนยสุ์ขภาพชมุชนสคีิ้ว 1 (โรงพยาบาลสี

คิ้ว) ต าบลสคีิ้ว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนั

 ต าบลบา้นหนั อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทพัร ัง้ 

ต าบลทพัร ัง้ อ าเภอพระทองค า จงัหวดันครราชสมีา หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศีรษะละเลงิ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นใหม่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 130,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองปลงิ ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโตนด ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกระฉอด ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นพระ ต าบลมะเริง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) ศูนย์

สุขภาพชมุชนวดับูรพ(์โรงพยาบาลเทพรตันน์ครราชสมีา) ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) ศูนย์

สุขภาพชมุชนโรงพยาบาลเทพรตันน์ครราชสมีา (นอกโรงพยาบาล) ต าบล

โคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกไมต้าย ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิ

สาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลด่านเกวยีน ต าบลด่านเกวยีน อ าเภอโชคชยั เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นใหม่    ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) ศูนย์

สุขภาพชมุชนสคีิ้ว 1 (โรงพยาบาลสคีิ้ว) ต าบลสคีิ้ว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนั ต าบลบา้นหนั อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทพัร ัง้ ต าบลทพัร ัง้ อ าเภอพระทองค า เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลศีรษะละเลงิ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นใหม่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองปลงิ ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโตนด ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลกระฉอด ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นพระ ต าบลมะเริง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 ศูนยสุ์ขภาพชมุชนวดับูรพ์

(โรงพยาบาลเทพรตันน์ครราชสมีา) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 ศูนยสุ์ขภาพชมุชน

โรงพยาบาลเทพรตันน์ครราชสมีา (นอกโรงพยาบาล) ต าบลโคกกรวด อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโคกไมต้าย ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลด่านเกวยีน ต าบลด่านเกวยีน อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นใหม่    ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นหนั ต าบลบา้นหนั อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลทพัร ัง้ ต าบลทพัร ัง้ อ าเภอพระทองค า จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศีรษะละเลงิ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นใหม่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งกระโดน ต าบลทุ่งกระโดน อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหลกัรอ้ย ต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสมีมุ ต าบลสมีมุ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

ศูนยสุ์ขภาพชมุชนจอหอ(จอหอ 2 ทมี)(โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา) 

ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลระกาย ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองปลงิ ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโตนด ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองพะลาน    ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะเริงนอ้ย    ต าบลพะเนา อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกระฉอด ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองไขน่ า้ ต าบลหนองไขน่ า้ อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นพระ ต าบลมะเริง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

ศูนยสุ์ขภาพชมุชนวดับูรพ(์โรงพยาบาลเทพรตันน์ครราชสมีา) ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

ศูนยสุ์ขภาพชมุชน ม.ราชภฏั (ทมี1)(โรงพยาบาลเทพรตันน์ครราชสมีา) 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ ศูนย์

สุขภาพชมุชนโรงพยาบาลเทพรตันน์ครราชสมีา (นอกโรงพยาบาล) ต าบล

โคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาราก ต าบลอรพมิพ ์อ าเภอครบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนแสนสุข ต าบลครบุรี อ าเภอครบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

ศูนยสุ์ขภาพชมุชนโรงพยาบาลครบุร(ีโรงพยาบาลครบุร)ี ต าบลครบุรี 

อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกไมต้าย ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิ

สาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลราษฎรพ์ฒันา ต าบลบา้นราษฏร ์อ าเภอเสงิ

สาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกนอ้ย ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเสงิสาง เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลราษฎรส์ามคัคี ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอ

เสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลด่านเกวยีน ต าบลด่านเกวยีน อ าเภอโชคชยั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าจะหลงุ ต าบลท่าจะหลงุ อ าเภอโชคชยั เครื่อง 1 70,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลละลม    ต าบลละลมใหม่พฒันา อ าเภอ

โชคชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าอ่าง ต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชยั จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใหม่นารี ต าบลก าปงั อ าเภอโนนไทย เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสระพงั ต าบลส าโรง อ าเภอโนนไทย เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นใหม่    ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหวัฟาน ต าบลหนองหวัฟาน อ าเภอ

ขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมอืงทอง ต าบลเมอืงเกษตร อ าเภอขาม

สะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

ศูนยสุ์ขภาพชมุชนโรงพยาบาลบวัใหญ่  ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นดู่     ต าบลธงชยัเหนือ อ าเภอปกัธงชยั

 จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบุสมอ ต าบลโคกไทย อ าเภอปกัธงชยั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะคุ ต าบลตะคุ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

ศูนยสุ์ขภาพชมุชนชมุพวง(โรงพยาบาลชมุพวง) ต าบลชมุพวง อ าเภอชมุพวง 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะเกลอืเก่า   ต าบลมะเกลอืเก่า อ าเภอสูง

เนิน จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปลายราง ต าบลมะเกลอืเก่า อ าเภอสูงเนิน เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

ศูนยสุ์ขภาพชมุชนขามทะเลสอ (โรงพยาบาลขามทะเลสอ)    ต าบลขามทะเล

สอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโป่งแดง ต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

ศูนยสุ์ขภาพชมุชนสคีิ้ว 1 (โรงพยาบาลสคีิ้ว) ต าบลสคีิ้ว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนั ต าบลบา้นหนั อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกดุนอ้ย ต าบลกดุนอ้ย อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิ นิคมล าตะคอง 

ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อทอง ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปาก เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงปากช่อง  (โรงพยาบาลปากช่องนานา) ต าบลปากช่อง

 อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนยาวใหญ่ ต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอ

โนนแดง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนตาเถร ต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทพัร ัง้ ต าบลทพัร ัง้ อ าเภอพระทองค า เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท านบพฒันา ต าบลหนองหอย อ าเภอพระ

ทองค า จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

ศูนยสุ์ขภาพชมุชนพระทองค า  (โรงพยาบาลพระทองค า)    ต าบลพงัเทยีม 

อ าเภอพระทองค า จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหอย ต าบลหนองหอย อ าเภอพระ

ทองค า จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาตาวงษ ์ต าบลหนองงูเหลอืม อ าเภอ

เฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลศีรษะละเลงิ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นใหม่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนองปลงิ ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลโตนด ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลกระฉอด ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นพระ ต าบลมะเริง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์ศูนยสุ์ขภาพชมุชนวดั

บูรพ(์โรงพยาบาลเทพรตันน์ครราชสมีา) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์ศูนยสุ์ขภาพชมุชน

โรงพยาบาลเทพรตันน์ครราชสมีา (นอกโรงพยาบาล) ต าบลโคกกรวด อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลโคกไมต้าย ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิสาง จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลด่านเกวยีน ต าบลด่านเกวยีน อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นใหม่    ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์ศูนยสุ์ขภาพชมุชนสคีิ้ว

 1 (โรงพยาบาลสคีิ้ว) ต าบลสคีิ้ว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหนั ต าบลบา้นหนั อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลทพัร ัง้ ต าบลทพัร ัง้ อ าเภอพระทองค า จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืง

วดัป่าสาลวนั(โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนองปรู ต าบลหนองจะบก อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์ศูนยสุ์ขภาพชมุชน๒ 

เทศบาลบวัใหญ่ ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลกดุจกิ ต าบลกดุจกิ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลโคง้ยาง ต าบลโคง้ยาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์ศูนยสุ์ขภาพชมุชนสูง

เนิน(นอก โรงพยาบาล)  (โรงพยาบาลสูงเนิน) ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์ศูนยสุ์ขภาพชมุชน

เมอืงหนองสาหร่าย (โรงพยาบาลปากช่องนานา) ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอ

ปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์ศูนยสุ์ขภาพชมุชน

เมอืงประปา(โรงพยาบาลปากช่องนานา) ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์ศูนยสุ์ขภาพชมุชน

เมอืงหนองกะจะ (โรงพยาบาลปากช่องนานา) ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอ

ปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลโนนฝรัง่ ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลดงพลอง ต าบลคลองเมอืง อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 ศูนยสุ์ขภาพชมุชนสคีิ้ว 1 

(โรงพยาบาลสคีิ้ว) ต าบลสคีิ้ว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 120,000                      

โครงการเฉลมิพระเกยีรติ 40,699,200                

สนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริและเฉลมิพระเกยีรติ 40,699,200                

งบลงทนุ 40,699,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,699,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,705,100                    

รายการระดบัที1่: อาคารสบืสานพระราชด าริ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 379 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระทองค าเฉลมิพระเกยีรติ 

80 พรรษา ต าบลพงัเทยีม อ าเภอพระทองค า จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 5,705,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 34,994,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารอบุตัิเหตุ อ านวยการ เป็นอาคาร คสล. 3 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 2,746 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระทองค าเฉลมิพระเกยีรติ

 80 พรรษา ต าบลพงัเทยีม อ าเภอพระทองค า จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 34,994,100                   

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชพี 1,115,000                 

จดัการเรียนการสอนส าหรบัการผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 1,115,000                 
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งบลงทนุ 1,115,000                 

ครุภณัฑ์ 1,115,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,115,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกเจาะขอ้เขา่ส าหรบั Aspiration ศูนยแ์พทยศาสตร

ศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 2 200,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการช่วยชวีติข ัน้สูง (ALS) เด็กทารก พรอ้มเครื่อง

จ าลองคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาล

มหาราชนครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ตวั 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการช่วยชวีติช ัน้สูง (ALS) ผูใ้หญ่ พรอ้มชดุจ าลอง

สถานการณ์แบบโปรแกรมไดช้นิดไรส้าย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิก

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองฝึกตรวจการขยายของปากมดลูกก่อนคลอด 

ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 1 155,000                      

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 369,658,700              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 369,658,700              

งบลงทนุ 369,658,700              

ครุภณัฑ์ 76,024,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ โรงพยาบาลขามทะเล

สอ ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 2,000,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 760,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้แบบอตุสาหกรรม ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 125 

ปอนด ์โรงพยาบาลโนนแดง ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนแดง จงัหวดั เครื่อง 1 760,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 69,745,000                   

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจระบบทางเดนิอาหาร ทางเดนิน า้ด ีและตบั

อ่อน ดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง (EUS) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจระบบทางเดนิหายใจ ดว้ยคลืน่เสยีง

ความถีสู่ง (EBUS) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยฟ์ลูโอโรสโคปเคลือ่นที่แบบซอีารม์ขนาด

เลก็ ชดุรบัภาพชนิดแฟลตพาแนล ก าลงัไม่นอ้ยกวา่ 50 วตัต ์โรงพยาบาล

มหาราชนครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุผ่าตดัส่องกลอ้งความคมชดัสูงระดบั 4K โรงพยาบาล

มหาราชนครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 1 4,950,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้หา้มเลอืด เลาะเน้ือเยือ่ และเชือ่มปิดหลอดเลอืด 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกรอกระดูกสนัหลงัผ่านกลอ้ง โรงพยาบาลมหาราช

นครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งตวักรองเลอืด โรงพยาบาลบวัใหญ่ ต าบลบวั

ใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 430,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

เคลือ่นยา้ยได ้โรงพยาบาลสูงเนิน ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จงัหวดั เครื่อง 1 450,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรียด์ว้ยไอน า้ระบบอตัโนมตัิขนาดไม่

นอ้ยกวา่700 ลติร (Pre-Post Vac) หอ้งน่ึงทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู 

โรงพยาบาลโนนไทย ต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 840,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรียด์ว้ยไอน า้ระบบอตัโนมตัิขนาดไม่

นอ้ยกวา่700 ลติร (Pre-Post Vac) หอ้งน่ึงทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู 

โรงพยาบาลโนนสูง ต าบลโนนสูง อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 840,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจหวัใจดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งขนาดใหญ่ 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา เครื่อง 1 4,950,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจหวัใจดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งชนิดความ

คมชดัสูงไม่นอ้ยกวา่ 2 หวัตรวจ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจล าไสใ้หญ่แบบคมชดัสูงพรอ้มชดุควบคุม

สญัญาณภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจกระเพาะอาหารและล าไสเ้ลก็ส่วนตน้แบบ

คมชดั พรอ้มชดุควบคุมสญัญาณภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 4,120,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องหวัใจและปอดเทยีมพรอ้มเครื่องควบคุมความรอ้น

เยน็ของเลอืด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 5,350,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้หา้มเลอืดและตดัเน้ือเยือ่ดว้ยไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 200 วตัต ์โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเฉลมิพระ

เกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 370,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้หา้มเลอืดและตดัเน้ือเยือ่ดว้ยคลืน่วทิยคุวามถีสู่ง 

โรงพยาบาลพมิาย ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภส์ าหรบัตรวจเด็ก

แฝด โรงพยาบาลบวัใหญ่ ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 310,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจเน้ือเยือ่ปากมดลูก โรงพยาบาลพมิาย 

ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 730,000                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัใหญ่โคมคู่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 130,000 ลกัซ์

หลอดแอลอดี ีโรงพยาบาลปกัธงชยั ต าบลธงชยัเหนือ อ าเภอปกัธงชยั ชดุ 1 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรียด์ว้ยไอน า้ระบบอตัโนมตัิขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 890 ลติร (Pre-Post Vac) ชนิด 2 ประตู โรงพยาบาลปากช่อง

นานา ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 5,885,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดักระดูกใชแ้บตเตอรร์ี่ โรงพยาบาลเทพ

รตันน์ครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งกลอ้งส่องตรวจชนิด 2 หวั โรงพยาบาลมหาราช

นครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 2,800,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 2,235,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 400 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลล าทะเมนชยั ต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 2,235,000                    

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 1,284,000                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) Eco IIโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อทอง ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดั ชดุ 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) Eco II โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองกระทุ่ม ต าบลจนัทกึ อ าเภอปากช่อง จงัหวดั ชดุ 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) Eco II โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลส าโรง ต าบลหนองค่าย อ าเภอประทาย จงัหวดั ชดุ 1 321,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) Eco IIโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นปรางค ์ต าบลบา้นปรางค ์อ าเภอคง จงัหวดั ชดุ 1 321,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 293,634,700                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 33,250,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลบวัลาย 

ต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 9,870,600                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตะโก ต าบลตะโก อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 8-9 (1 ยูนิต) เป็นอาคาร คสล. 2

 ช ัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 162 ตารางเมตร โรงพยาบาลเทพรตัน์

นครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 2,479,200                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลหว้ยแถลง 

ต าบลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 9,870,600                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลบา้นเหลือ่ม

 ต าบลบา้นเหลือ่ม อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 9,870,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 203,772,200                 

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก-อบุตัิเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลโชคชยั ต าบลโชคชยั อ าเภอ

โชคชยั จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 78,173,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 592 ตารางเมตร โรงพยาบาลบวัลาย ต าบลเมอืงพะไล

 อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 8,995,300                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพซา่เลอืด ต าบลกงรถ 

อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 2,983,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนนระเวยีง ต าบลบงึ

พะไล อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 2,983,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองแวง ต าบลดอน

เมอืง อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 2,983,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดงนอ้ย ต าบล

กระชอน อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 2,983,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก-อบุตัิเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลปกัธงชยั ต าบลธงชยัเหนือ 

อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 71,693,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารอบุตัิเหต-ุบ าบดัรกัษาและหอ้งประชมุ เป็นอาคาร 

คสล. 6 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 9,683 ตารางเมตร โรงพยาบาลเทพรตัน์

นครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 20,828,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัคนไข ้596 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 22,766 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 12,148,300                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 56,612,100                   
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02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: อาคารโรงอาหาร ครวั พสัดุ เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 160 ตารางเมตร โรงพยาบาลสดีา ต าบลสดีา อ าเภอสดีา 

จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 1,889,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารโรงน่ึงกลาง เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 160 ตารางเมตร โรงพยาบาลเทพารกัษ ์ต าบลส านกัตะครอ้ อ าเภอ

เทพารกัษ ์จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 2,189,800                    

รายการระดบัที1่: อาคารโรงน่ึงกลาง เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 160 ตารางเมตร โรงพยาบาลบวัลาย ต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวั

ลาย จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 2,189,800                    

รายการระดบัที1่: อาคารพสัดุ เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ

 288 ตารางเมตร โรงพยาบาลสดีา ต าบลสดีา อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 1,635,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารจอดรถ 10 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 10 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 16,603 ตารางเมตร โรงพยาบาลปากช่องนานา ต าบลปากช่อง

 อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 48,708,500                   

โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม (GREEN&CLEAN Hospital) 59,700,900                

พฒันาและแกไ้ขปญัหาระบบบ าบดัน า้เสยีในหน่วยงานสงักดักระทรวงสาธารณสุข 59,700,900                

งบลงทนุ 59,700,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 59,700,900                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบบ่อบ าบดัน า้เสยี โรงพยาบาลปากช่องนานา 

ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 44,700,900                   

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยี โรงพยาบาลเทพรตันน์ครราชสมีา 

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 13,107,900                   

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยีและระบบรวบรวมน า้เสยี โรงพยาบาล

บวัใหญ่ ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 15,919,700                   

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยีคลองวนเวยีน โรงพยาบาลบา้นเหลือ่ม 

ต าบลบา้นเหลือ่ม อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 4,434,700                    

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยีและระบบรวบรวมน า้เสยีขนาด 200 

ลูกบาศกเ์มตรตต่อวนั โรงพยาบาลวงัน า้เขยีว ต าบลไทยสามคัคี อ าเภอวงัน า้

เขยีว จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 6,101,600                    

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยีและระบบรวบรวมน า้เสยี ขนาด 200 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั โรงพยาบาลประทาย ต าบลประทาย อ าเภอประทาย ระบบ 1 5,137,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 24,860,000                

โครงการพฒันาระบบการป้องกนัและควบคุมโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดใีนพื้นที่

เสี่ยง 24,860,000                

การรณรงคก์ าจดัปญัหาพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดเีพือ่ร าลกึในพระมหา

กรุณาธคุิณของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช พรอ้มท ัง้ถวายเป็น

พระราชกศุลแด่สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84

 พรรษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 24,860,000                

งบด าเนินงาน 3,940,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,940,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 244,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าคดักรองโรคพยาธใิบไมต้บั 0 2,896,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตรวจคดักรองมะเร็งท่อน า้ดี 0 800,000                      

งบลงทนุ 20,920,000                

ครุภณัฑ์ 20,920,000                   
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 19,320,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลโนนสูง ต าบลโนนสูง อ าเภอโนนสูง จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลสูงเนิน ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลโนนไทย ต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลสดีา ต าบลสดีา อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลชมุพวง ต าบลชมุพวง อ าเภอชมุพวง จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลเมอืงยาง ต าบลเมอืงยาง อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลโชคชยั ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลหนองบุญมาก ต าบลหนองหวัแรด อ าเภอหนองบุญ

มาก จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลจกัราช ต าบลจกัราช อ าเภอจกัราช จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลหว้ยแถลง ต าบลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลประทาย ต าบลประทาย อ าเภอประทาย จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลด่านขนุทด ต าบลด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลสคีิ้ว ต าบลมติรภาพ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลวงัน า้เขยีว ต าบลไทยสามคัคี อ าเภอวงัน า้เขยีว เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลครบุรี ต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลพมิาย ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลขามทะเลสอ ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะค่า ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีษะละเลงิ ต าบลบา้นใหม่ 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลแกง้สนามนาง ต าบลแกง้สนามนาง อ าเภอแกง้สนาม

นาง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลปกัธงชยั ต าบลธงชยัเหนือ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทพัร ัง้ 

ต าบลทพัร ัง้ อ าเภอพระทองค า จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคก

กระเบื้อง ต าบลโคกกระเบื้อง อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพนั

ชนะ ต าบลบา้นพนัชนะ อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

กระเบื้องนอก ต าบลกระเบื้องนอก อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไผ่

นกเขา ต าบลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

สมัฤทธิ์ ต าบลสมัฤทธิ์ อ  าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปลาย

ดาบ ต าบลสุขเกษม อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

ใหญ่ ต าบลครบุรี อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนอง

ม่วง ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

พลบัพลา ต าบลพลบัพลา อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลชมุพวง ต าบลชมุพวง 

อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคูเมอืง

 ต าบลบลัลงัค ์อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคก

นอ้ย ต าบลโนนสมบรูณ์ อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนตา

เถร ต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะค่า 

ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคูขาด 

ต าบลหนองบวัสะอาด อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเยย้

ตะแบง ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนน

ประดู่ ต าบลโนนประดู่ อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโป่ง

แดง ต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลช่อง

แมว ต าบลช่องแมว อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาตา

วงษ ์ต าบลหนองงูเหลอืม อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหวั

หนอง ต าบลบงึส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไทย

สามคัคี ต าบลไทยสามคัคี อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลอง

ไผ่ ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนา

ราดพฒันา ต าบลล ามูล อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชวีกึ 

ต าบลบา้นชวีกึ อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนอง

หวัแรต ต าบลแหลมทอง อ าเภอหนองบุญมาก จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนอง

แวง ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.วงั

กะทะ ต าบลวงักะทะ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนน

จาน ต าบลโนนจาน อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนิต ัง้

 ต าบลเสมา อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนิโคน

 ต าบลหนิโคน อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 1 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 9,003,600                 

ผลติและพฒันาบคุลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 3,000,000                 

ผลติบคุลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ครุภณัฑ์ 3,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองฝึกช่วยชวีติคืนชพีเด็กข ัน้สูง วทิยาลยัพยาบาล

บรมราชชนนี นครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ชดุ 1 3,000,000                    

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 6,003,600                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 6,003,600                 

งบลงทนุ 6,003,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,003,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,420,200                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอบวัลาย ต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 1,210,100                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอสคีิ้ว ต าบลมติรภาพ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 1,210,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,583,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสาธารณสุขอ าเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 285 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเฉลมิพระ

เกยีรติ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 3,583,400                    

กรมควบคุมโรค 2,714,600                 

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 915,000                   

โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่รองรบัการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค และภยั

สุขภาพ 915,000                   

พฒันาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่เชื่อมโยงขอ้มลูในการเฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 915,000                   

งบลงทนุ 915,000                   
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ครุภณัฑ์ 915,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 915,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เพิม่ประสทิธภิาพเครือขา่ยและการสือ่สาร 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 9 จงัหวดันครราชสมีา ต าบลหนองบวัศาลา 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 915,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,799,600                 

ผลติภณัฑด์า้นการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 350,000                   

พฒันาและสนบัสนุนกระบวนการจดัท าผลติภณัฑแ์ละจดัการความรูข้องหน่วยงานท ัง้

ภายในและภายนอกเพือ่การเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 350,000                   

งบลงทนุ 350,000                   

ครุภณัฑ์ 350,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 350,000                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเพาะเชื้อ (Incubator) ไม่นอ้ยกวา่ 790 ลติร 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 9 จงัหวดันครราชสมีา ต าบลหนองบวัศาลา 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตู ้ 1 350,000                      

การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 1,449,600                 

เสริมสรา้งศกัยภาพ พฒันาความร่วมมอืและสรา้งการมส่ีวนร่วมของเครือขา่ยในการ

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 822,600                   

งบลงทนุ 822,600                   

ครุภณัฑ์ 335,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 299,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานป้องกนัควบคุม

โรคที่ 9 จงัหวดันครราชสมีา ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา เครื่อง 5 162,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานป้องกนัควบคุม

โรคที่ 9 จงัหวดันครราชสมีา ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา เครื่อง 2 57,200                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ4,000 ลติร ส านกังาน

ป้องกนัควบคุมโรคที่ 9 จงัหวดันครราชสมีา ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ใบ 2 79,800                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 36,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัม๊น า้ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 9 จงัหวดั

นครราชสมีา ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 2 36,600                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 487,000                      

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 487,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาน า้บาดาล ส านกังานป้องกนัควบคุม

โรคที่ 9 จงัหวดันครราชสมีา ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 487,000                      

พฒันาและใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดา้นการป้องกนั ควบคุม

โรคและภยัสุขภาพ 627,000                   

งบลงทนุ 627,000                   

ครุภณัฑ์ 627,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 627,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 9 จงัหวดันครราชสมีา ต าบลหนอง

บวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 5 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 9 จงัหวดั

นครราชสมีา ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 15 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 9 จงัหวดันครราชสมีา ต าบลหนองบวัศาลา 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 10 210,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 9 จงัหวดันครราชสมีา ต าบลหนอง

บวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 42,000                        

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 15,252,300                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 15,252,300                

โครงการการพฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยใ์นการวนิิจฉยัและป้องกนัโรค

เพือ่ความม ัน่คงดา้นสุขภาพ 15,252,300                

ยกระดบัและบูรณาการฐานขอ้มลูดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์เพือ่เป็นระบบเฝ้าระวงั

พยากรณ์และเตอืนภยัสุขภาพของประเทศ 7,252,300                 

งบลงทนุ 7,252,300                 

ครุภณัฑ์ 7,252,300                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 7,252,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่ากโิลโวลตพ์คี  เวลาและปริมาณรงัสเีอกซ ์

ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 952,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องหาการละลายตวัของยาเมด็และแคปซูลแบบปัม๊

กึ่งอตัโนมตัิ  ต าบลหนองบวัศาลา  อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสทิธภิาพสูง 

(HPLC) ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 3,300,000                    

พฒันาขดีความสามารถและเครือขา่ยหอ้งปฏบิตักิารเพือ่ความม ัน่คงดา้นสุขภาพ 8,000,000                 

งบลงทนุ 8,000,000                 

ครุภณัฑ์ 8,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแกส๊โครมาโทกราฟ GC-MS, MS (GAS 

Chromatograph-Mass Spectrometer detector, Mass Spectrometer

 detector)  ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 8,000,000                    

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 3,484,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,484,400                 

สถานบริการสุขภาพภาครฐั ภาคเอกชน สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ และผูป้ระกอบ

โรคศิลปะ ไดร้บัการส่งเสริมสนบัสนุน พฒันา ควบคุม ก ากบั มมีาตรฐานตามที่

กฎหมายก าหนด และยกระดบัคุณภาพบริการสู่สากล 3,484,400                 

ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันา  ควบคุม ก ากบัสถานบริการสุขภาพภาครฐั ภาคเอกชน 

สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ ผูป้ระกอบโรคศิลปะ และ เครือขา่ยระบบบริการสุขภาพ 3,484,400                 

งบลงทนุ 3,484,400                 

ครุภณัฑ์ 3,359,400                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 3,227,400                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหก์ารท างานตูอ้บเด็ก ส านกังานสนบัสนุน

บริการสุขภาพ เขต 9 จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสรา้งอณุหภูม ิส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

เขต 9 จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 348,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสอบคุณภาพอตัรา้ซาวด ์2 มติิ ส านกังาน

สนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลหนองบวัศาลา 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมแิบบละเอยีด ส านกังานสนบัสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 9 จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความส่องสวา่ง ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ

 เขต 9 จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดักระแสไฟฟ้าแบบคลอ้งสาย ส านกังานสนบัสนุน

บริการสุขภาพ เขต 9 จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัคารบ์อนไดออกไซด ์ส านกังานสนบัสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 9 จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดักา๊ซเอธทลินีออ๊กไซด ์(EO) ส านกังานสนบัสนุน

บริการสุขภาพ เขต 9 จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุถา่ยภาพความรอ้นความละเอยีดสูง ส านกังาน

สนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลหนองบวัศาลา 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 400,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 132,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งระดบั  ขนาดก าลงัขยาย 24 เท่า ส านกังาน

สนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลหนองบวัศาลา 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดัมมุ แบบอเิลก็ทรอนิกส ์ชนิดอ่านค่ามมุได ้

ละเอยีด 5 ฟิลปิดา (ระบบอตัโนมตั)ิ ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 

9 จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 1 110,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 125,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 125,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฝ้าเพดานรอบนอกอาคารหอ้งประชมุ ส านกังาน

สนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จงัหวดันครราชสมีา  ต าบลหนองบวัศาลา 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 125,000                      

กรมสุขภาพจติ 6,693,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 6,693,300                 

ประชาชนไดร้บัการบริการเฉพาะทางดา้นสุขภาพจติ 6,693,300                 

พฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพือ่สนบัสนุนระบบบริการ

สุขภาพจติ 1,328,500                 

งบลงทนุ 1,328,500                 

ครุภณัฑ์ 1,328,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 500,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิด โรงพยาบาลจติเวชนครราชสมีา   

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ระบบ 1 500,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 828,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน * (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) โรงพยาบาลจติเวชนครราชสมีาราชนครินทร ์ ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 9 144,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) ศูนย์

สุขภาพจติที่ 9  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ ชนิดเลเซอรห์รือ LED ขาวด า (18 หนา้ต่อ

นาท)ี ศูนยสุ์ขภาพจติที่ 9 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 2,600                         

รายการระดบัที1่: ระบบสายสญัญาณ Fiber Optic โรงพยาบาลจติเวช

นครราชสมีาราชนครินทร ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั ระบบ 1 674,000                      

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจติ 5,364,800                 

งบลงทนุ 5,364,800                 

ครุภณัฑ์ 5,364,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด  24,000 บทียูี ศูนยสุ์ขภาพจติที่ 9   

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 64,800                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 5,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ระบบประสาทดว้ยสนามแม่เหลก็ชนิด

ความถีสู่ง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator) โรงพยาบาลจติ

เวชนครราชสมีาราชนครินทร ์  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา เครื่อง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรกัษาดว้ยไฟฟ้า Electro Convulsive Therapy 

(ECT) โรงพยาบาลจติเวชนครราชสมีาราชนครินทร ์  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 1,300,000                    

กรมอนามยั 7,697,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 7,697,700                 

พฒันาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบัประชาชน 

ชมุชนและภาคเีครือขา่ย 7,697,700                 

พฒันาศูนยเ์รียนรูก้ารส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้ม 7,697,700                 

งบลงทนุ 7,697,700                 

ครุภณัฑ์ 5,352,300                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 151,500                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างาน ศูนยอ์นามยัที่ 9 นครราชสมีา ต าบลโคก

กรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 35 122,500                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ศูนยอ์นามยัที่ 9 นครราชสมีา ต าบลโคกกรวด

 อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ตวั 5 29,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 3,055,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผนึกซองบรรจเุวชภณัฑช์นิดสายพาน ศูนยอ์นามยัที่

 9 นครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัแบบนัง่ พรอ้มวดัส่วนสูงและความดนั

โลหติ ศูนยอ์นามยัที่ 9 นครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 3 885,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้า ศูนยอ์นามยัที่ 9 นครราชสมีา 

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 400,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายทางหลอดเลอืดด า ศูนย์

อนามยัที่ 9 นครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั เครื่อง 1 58,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรยานนัง่ปัน่ไม่มพีนกัพงิ ศูนยอ์นามยัที่ 9 นครราชสมีา

 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 234,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องออกก าลงักายแบบพายเรือ ศูนยอ์นามยัที่ 9 

นครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 110,000                      

รายการระดบัที1่: บารโ์หนตัง้พื้น ศูนยอ์นามยัที่ 9 นครราชสมีา ต าบลโคก

กรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: มา้นัง่ฝึกกลา้มเน้ือตน้แขนดา้นหนา้ ศูนยอ์นามยัที่ 9 

นครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด ศูนยอ์นามยัที่ 9 

นครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ลูว่ ิง่ไฟฟ้า ศูนยอ์นามยัที่ 9 นครราชสมีา ต าบลโคกกรวด 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 596,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัวเิคราะหอ์งคป์ระกอบมวลสารในร่างกายแบบ

เคลือ่นที่ ศูนยอ์นามยัที่ 9 นครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 450,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 45,000                        

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูม ิศูนยอ์นามยัที่ 9 นครราชสมีา  

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 45,000                        

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี ศูนยอ์นามยัที่ 9 

นครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 2,100,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,345,400                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ทาสภีายนอกอาคารโรงพยาบาล และอาคารส านกังาน 

ศูนยอ์นามยัที่ 9 นครราชสมีา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา งาน 1 500,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรงัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ 2 ชัน้ ศูนยอ์นามยัที่ 9 

นครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา งาน 1 250,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,595,400                    

รายการระดบัที1่: รัว้คอนกรีตเสริมเหลก็ ศูนยอ์นามยัที่ 9 นครราชสมีา 

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์3 ชัน้ ศูนยอ์นามยัที่ 9 นครราชสมีา

 ศูนยอ์นามยัที่ 9 นครราชสมีา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 1,095,400                    

กระทรวงอตุสาหกรรม 6,123,000                 

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 6,123,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 4,800,000                 

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่วเชงิประเพณีวฒันธรรม 4,800,000                 

เพิม่มลูค่าผลติภณัฑ ์อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว ภายใตอ้ตัลกัษณ์จงัหวดั 4,800,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,800,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่มูลค่าผลติภณัฑ ์อตุสาหกรรม

ท่องเที่ยว ภายใตอ้ตัลกัษณ์ของจงัหวดั 0 4,800,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,323,000                 

การสรา้งความเขม้แขง็วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มและวสิาหกจิชมุชน 1,323,000                 

สนบัสนุนการส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 1,323,000                 
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งบลงทนุ 1,323,000                 

ครุภณัฑ์ 1,323,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 3 ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 35,000                        

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 151,994,100               

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 37,807,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 37,807,000                

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 37,157,000                

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 37,157,000                

งบอดุหนุน 37,157,000                

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 37,157,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสุมงัคลาราม ต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นขยุ ต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศิริชยัวทิยาราม ต าบลบา้นยาง อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าหลกัรอ้ย ต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนทะยงิ ต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัด่านจาก ต าบลด่านจาก อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีชลสนิธุ ์ต าบลก าปงั อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทรงธรรม ต าบลส าโรง อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันารายณ์ ต าบลส าโรง อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองดุม ต าบลมะค่า อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัถนนโพธิ์ ต าบลถนนโพธิ์ อ  าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยหุงเกลอื ต าบลทพัร ัง้ อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งมน ต าบลหนองค่าย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัเพด็นอ้ย ต าบลหนัหว้ยทราย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์งามหนองกงุ ต าบลหนองพลวง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 333,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนหนองกก ต าบลตลาดไทร อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองม่วง ต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นตะเภาหนุน ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนตดัเรือ ต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นเตย ต าบลวงัหนิ อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหงิหอ้ย ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับุ่ง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกพรม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัจติตสามคัคี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองพลวงนอ้ย ต าบลโพธิ์กลาง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองพะลาน ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพนมวนัท ์ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นกรูด ต าบลโคกสูง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัขามเวยีน ต าบลช่อระกา อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยชงโค ต าบลวงัโพธิ์ อ  าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองปรือโป่ง ต าบลโคกกระเบื้อง อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกกระเบื้อง ต าบลโคกกระเบื้อง อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนประดู่ ต าบลโนนประดู่ อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นเสว ต าบลโนนประดู่ อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองเต็ง ต าบลหนองตาดใหญ่ อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นหนองพลวง ต าบลโพนทอง อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัถนนหกั ต าบลสดีา อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัตะกดุขอน ต าบลสามเมอืง อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอ าภาผล ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าเขาคงคา ต าบลโคกกระชาย อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคุม้ครอง ต าบลครบุรีใต ้อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองแคทราย ต าบลล าเพยีก อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนค่าง ต าบลอดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัไทยสามคัคี ต าบลไทยสามคัคี อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคลองสมบูรณ์ ต าบลระเริง อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นคลองทราย ต าบลวงัน า้เขยีว อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมงคลสามคัคี ต าบลวงัน า้เขยีว อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัด่านอดุม ต าบลอดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนโบสถ ์ต าบลหนองงูเหลอืม อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสามคัคีธรรม ต าบลหนองยาง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เจริญสุคนัธาราม ต าบลพระพทุธ อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ทองเจริญ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองตูมสามคัคีธรรม ต าบลสุขไพบูลย ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัซบัลงักา ต าบลสุขไพบูลย ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนสมบูรณ์ ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัราษฎรพ์ฒันา ต าบลบา้นราษฎร ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกเตาเหลก็ ต าบลกดุโบสถ ์อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัไผ่นอ้ย-ดงเยน็ ต าบลเสงิสาง อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนหมนั ต าบลโนนสูง อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหญา้คา ต าบลพลสงคราม อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนหวาย ต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองโตนด ต าบลล ามูล อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัขนายด ีต าบลบงิ อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นสม้ ต าบลดอนชมพู อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสสุีก ต าบลดอนชมพู อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนตูม ต าบลโนนตูม อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองรกฟ้า ต าบลโนนตูม อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศิริมงัคลาราม ต าบลตลาดไทร อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองนกคู่ ต าบลท่าลาด อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัใหม่สุขาราม ต าบลท่าลาด อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองขามนอ้ย ต าบลบงึพะไล อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองบวัทอง ต าบลบงึพะไล อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันาแค ต าบลโนนส าราญ อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนพะไล ต าบลหนองขาม อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงัวารี ต าบลสสุีก อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกพระ ต าบลหนองพลวง อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นนา ต าบลละหานปลาคา้ว อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสระบวั ต าบลละหานปลาคา้ว อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งอารมณ์ ต าบลละหานปลาคา้ว อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนดู่ ต าบลโนนจาน อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 186,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองแสง ต าบลบวัลาย อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัใหม่สระประทุม ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นโจด ต าบลท่าเยีย่ม อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองไร่ ต าบลเมอืงนาท อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นคู ต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นหาญ ต าบลด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศาลาลอย ต าบลด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 333,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพนัชนะ ต าบลพนัชนะ อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโกรกลกึ ต าบลตะเคียน อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองพงัโพด ต าบลตะเคียน อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นแปรง ต าบลบา้นแปรง อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองบวัละคร ต าบลหนองบวัละคร อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดั วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัญาณโสภติวนาราม ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมะเกลอืใหม่ ต าบลมะเกลอืใหม่ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหลมุปูนปญัญาวาส ต าบลเสมา อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองเป็น ต าบลมะเกลอืเก่า อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมะรุม ต าบลโคง้ยาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองตะไก ้ต าบลหนองตะไก ้อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันาใหญ่ ต าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เจริญศรี ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองสะแก ต าบลหนองบวั อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นปรางค ์ต าบลบา้นปรางค ์อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนตาล ต าบลเมอืงคง อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอ่างซบัประดู่ (ธ) ต าบลมติรภาพ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เทวฤทธิ์กญุชร(ธ) ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าเวฬวุนั(ธ) ต าบลเมอืงปกั อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัถ า้ไตรรตัน(์ธ) ต าบลหนองน า้แดง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าหนองกระทุ่ม(ธ) ต าบลหนองบวัสะอาด อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าศิลาทอง(ธ) ต าบลมะเกลอืใหม่ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าเชษฐา(ธ) ต าบลกดุพมิาน อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัไร่แหลมทอง(ธ) ต าบลล าเพยีก อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าจกัราช(ธ) ต าบลจกัราช อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าประชาชืน่(ธ) ต าบลโคกกลาง อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าหนองคู(ธ) ต าบลหนัหว้ยทราย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองหญา้ขาว ต าบลหนองหญา้ขาว อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัชยัศรีคณาราม ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแกว้สมัฤทธิ์ ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัชมพูคีรีเขต ต าบลดอนเมอืง อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองจอก ต าบลมติรภาพ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักฤษณา ต าบลวงัโรงใหญ่ อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสระมะค่า ต าบลหลุง่ตะเคียน อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองม่วงตาฮงิ ต าบลหว้ยแคน อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยปอ ต าบลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสจีาน ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าอสิสริการาม ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ทอง ต าบลเมอืงปกั อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกศรีสะเกษ ต าบลนกออก อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัใหญ่สุขงั ต าบลตะคุ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองปรือ ต าบลงิ้ว อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคลองตะครอ้ ต าบลตูม อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปลายดาบ ต าบลสุขเกษม อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 146,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับุหวัชา้ง ต าบลตะขบ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 168,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปางแก ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัธารน า้ตกหลงัเหว ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เลอืดไทย ต าบลหมูส ีอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 333,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคีรีวนัต ์ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสริิธรรมคุณ ต าบลวงัไทร อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เกาะแกว้จฬุามณี ต าบลหนองน า้แดง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัไตรรตัน ์ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัตะลงุแจง ต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโกศลสติาราม ต าบลจนัทกึ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมาบประดู่ ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัใหม่ประชาราม ต าบลโบสถ ์อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าศิริวนับรรพต ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนคอ้ ต าบลโนนจาน อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัเพด็นอ้ย ต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคง้กระชาย ต าบลจนัอดั อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนต าหนกั ต าบลเมอืงยาง อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองตาโล ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนผกัช ีต าบลชวีกึ อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองแสง ต าบลหลุง่ประดู่ อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกสูง ต าบลหนองงูเหลอืม อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพระวงัหาร ต าบลหนองงูเหลอืม อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นเหลือ่ม ต าบลบา้นเหลือ่ม อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นโตน้ ต าบลบา้นเหลือ่ม อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองแวง ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยน า้เค็ม ต าบลบงึปรือ อ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดับงึ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัพายพั ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา วดั 1 330,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัพระนารายณ์มหาราช ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา วดั 1 1,330,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัวชริาลงกรณวราราม ต าบลหนองน า้แดง อ าเภอปากช่อง จงัหวดั วดั 1 660,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัสุทธจนิดา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั วดั 1 330,000                      

พระพทุธศาสนาไดร้บัการส่งเสริมและเผยแผห่ลกัธรรม 50,000                     

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 50,000                     

งบอดุหนุน 50,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการจดัสรา้งอาคารปฏบิตัิธรรมวดั

กระโตน ต าบลประทาย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 50,000                        

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 600,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 600,000                   

งบอดุหนุน 600,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 600,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมบูรพาวทิยานุสรณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมประชานิมติรวจิยัศึกษา ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดับงึกติติวทิยา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 114,152,100              

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 6,418,300                 

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 6,418,300                 

การผลติและฝึกอบรมต ารวจ 6,418,300                 

งบลงทนุ 6,418,300                 

ครุภณัฑ์ 6,418,300                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์สั 40 - 50 ที่น ัง่ ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี  ารวจกลาง 

ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 5,000,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 204,800                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ชนิดนัง่ ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี  ารวจกลาง ต าบลหนอง

สาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา คนั 2 13,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดเสมหะ ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี  ารวจกลาง   ต าบล

หนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอลพรอ้มที่วดัส่วนสูง ศูนยฝึ์ก

ยทุธวธิตี  ารวจกลาง ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี  ารวจกลาง ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดั เครื่อง 2 140,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 70,000                        

รายการระดบัที1่: วทิยสุือ่สารแบบติดต ัง้ในรถยนต ์ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี  ารวจ

กลาง ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 10 70,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,143,500                    
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รายการระดบัที1่: แท็ปเลต็พรอ้มเครื่องฉายโปรเจคเตอรใ์นตวั หนา้จอขนาด

ไม่นอ้ยกวา่ 10.1 น้ิว ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี  ารวจกลาง ต าบลหนองสาหร่าย 

อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 3 72,000                        

รายการระดบัที1่: อากาศยานไรค้นขบั พรอ้มอปุกรณ์ประกอบกลอ้ง และ

อปุกรณ์ควบคุมจากระยะไกล ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี  ารวจกลาง ต าบลหนอง

สาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัม้ลม ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3 แรงมา้ ศูนยฝึ์กยทุธวธิี

ต ารวจกลาง ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 4 26,000                        

รายการระดบัที1่: กลองใหญ่เดนิแถว ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 24 น้ิว ศูนยฝึ์ก

ยทุธวธิตี  ารวจกลาง ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ใบ 3 23,400                        

รายการระดบัที1่: ซองปืนแบบแนบล าตวั ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี  ารวจกลาง ต าบล

หนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ซอง 100 200,000                      

รายการระดบัที1่: ซองใส่แมก็กะซนี แบบผา้ ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี  ารวจกลาง 

ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ซอง 100 45,000                        

รายการระดบัที1่: ดิ้ว (กระบองยดืหด) ขนาด 21 น้ิว ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี  ารวจ

กลาง ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา อนั 100 250,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นไฟเบอรก์ลาสแบบเต็มตวั ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี  ารวจกลาง 

ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ตวั 10 35,000                        

รายการระดบัที1่: สปอรต์ไลทเ์สยีบรถ ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี  ารวจกลาง  ต าบล

หนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา อนั 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: สญัญาณไฟวบัวาบพรอ้มชดุควบคุมเสยีง (ไซเรน) ศูนย์

ฝึกยทุธวธิตี  ารวจกลาง ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดั ชดุ 10 234,000                      

รายการระดบัที1่: ลฟิทย์กรถขนาด 4 ตนั ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี  ารวจกลาง 

ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: แม่แรงยกรถ (ตะเข)้ ขนาด 3 ตนั ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี  ารวจ

กลาง ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ตวั 3 9,000                         

รายการระดบัที1่: ชดุถอดลอ้ (บลอ็กลม) ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี  ารวจกลาง ต าบล

หนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 2,500                         

รายการระดบัที1่: สามขาต ัง้รถยนต ์ขนาด 3 ตนั ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี  ารวจกลาง

 ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา คู่ 6 5,800                         

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 1,457,800                 

โครงการการวจิยัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 1,457,800                 

การวจิยัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 1,457,800                 

งบรายจ่ายอื่น 1,457,800                 

รายการระดบัที1่: การพฒันาระบบความจริงเสมอืนส าหรบัการตรวจและ

จ าลองสถานที่เกดิเหตุคดี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที2่: กลอ้งวดีโีอ 360 องศา บนัทกึภาพแบบ VR ภ.3 ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที2่: VR Headset ภ.3 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 0 15,300                        

รายการระดบัที1่: การพฒันาระบบความจริงเสมอืนส าหรบัการตรวจและ

จ าลองสถานที่เกดิเหตุคดี เครื่อง 0 13,900                        

รายการระดบัที2่: Mobile smartphone ภ.3 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 0 13,900                        

รายการระดบัที1่: การพฒันาระบบความจริงเสมอืนส าหรบัการตรวจและ

จ าลองสถานที่เกดิเหตุคดี โครงการ 0 697,200                      

รายการระดบัที1่: การพฒันาระบบรูจ้  าใบหนา้คนรา้ยโดยใชเ้ครือขา่ยเรียนรู ้ โครงการ 0 716,400                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 106,276,000              
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โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 106,276,000              

การพฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้นการศึกษา 106,276,000              

งบลงทนุ 106,276,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 106,276,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 55,700,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสนามยงิปืนแสงสงิแกว้ ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอ

สคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา งาน 1 55,700,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,576,000                   

รายการระดบัที1่: ราวเหลก็ลูกฟูก ณ สนามขบัรถยนตท์างยทุธวธิ ีศูนยฝึ์ก

ยทุธวธิตี  ารวจกลาง ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 4,668,000                    

รายการระดบัที1่: ลานฝึกขบัรถทางยทุธวธิ ีขนาด 60x120 ม. ศูนยฝึ์ก

ยทุธวธิตี  ารวจกลาง ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 7,900,000                    

รายการระดบัที1่: ลานฝึกขบัรถยนตท์างลืน่ ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 60 ม. 

ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี  ารวจกลาง ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดั แห่ง 1 3,430,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารดูแลและรกัษาบ ารุงยานยนต ์ศูนยฝึ์กยทุธวธิี

ต ารวจกลาง ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 5,616,000                    

รายการระดบัที1่: โรงจอดรถ ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี  ารวจกลาง ต าบลหนอง

สาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา หลงั 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนลาดยางภายในอาคารฝึกยทุธวธิใีนร่มและบริเวณ

โดยรอบ ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี  ารวจกลาง ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง สาย 1 5,845,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเตรียมความพรอ้มปฏบิตัิการส าหรบันกับนิ ศูนย์

ฝึกยทุธวธิตี  ารวจกลาง ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดั หลงั 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งเรียนฝึกหดัขบัรถยนต ์40 ที่น ัง่ พรอ้มครุภณัฑเ์ครื่อง

ฝึกขบัรถยนต ์(Simulator) ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี  ารวจกลาง ต าบลหนองสาหร่าย

 อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา หอ้ง 1 16,137,000                   

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 35,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 35,000                     

ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 35,000                     

ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 35,000                     

งบลงทนุ 35,000                     

ครุภณัฑ์ 35,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ

 แบบที่ 3 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 35,000                        

หน่วยงานของศาล 71,755,500                

ส านกังานศาลยตุธิรรม 44,533,600                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 44,533,600                

การอ านวยความยตุธิรรมและคุม้ครองสทิธเิสรีภาพตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 44,533,600                

เสริมสรา้งระบบการบริหารส านกังาน 44,533,600                

งบรายจ่ายอื่น 44,533,600                

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลจงัหวดัปากช่อง ขนาด 8 

บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลหนองสาหร่าย 

อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 43,280,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลจงัหวดัปากช่อง 

ขนาด 8 บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลหนอง

สาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 1,253,600                    
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ส านกังานศาลปกครอง 27,221,900                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 27,221,900                

ผลงานดา้นการอ านวยความยตุธิรรมทางปกครอง 27,221,900                

พจิารณาพพิากษาคดี 27,221,900                

งบรายจ่ายอื่น 27,221,900                

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารบา้นพกัตุลาการและขา้ราชการศาล

ปกครองนครราชสมีา ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั แห่ง 1 26,749,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารบา้นพกัตุลาการและ

ขา้ราชการศาลปกครองนครราชสมีา ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา แห่ง 1 472,800                      

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 1,999,800                 

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดันครราชสมีา ต าบลจอ

หอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดันครราชสมีา  ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา ชดุ 2 49,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) และ ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

คณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดันครราชสมีา    ต าบลจอหอ อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

ส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ 1,864,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,864,600                 

การตรวจสอบการเงนิแผน่ดนิและส่งเสริมการบริหารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี 1,864,600                 

การตรวจสอบดา้นการเงนิ 1,864,600                 

งบรายจ่ายอื่น 1,864,600                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งน า้อาคารส านกังาน สตพ.4 ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 191,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารที่พกัอาศยั 5 ชัน้ หนา้บา้นราช

สมีา สตพ.4 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 422,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารที่พกัอาศยั 5 ชัน้ ดา้นหลงั

ส านกังาน สตพ.4 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 551,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารชดุพกัอาศยั 3 ชัน้ สตพ.4 ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 700,000                      

รฐัวิสาหกจิ 220,647,400               

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 12,924,900                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 1,825,000                 

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 1,825,000                 
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ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 1,500,000                 

งบอดุหนุน 1,500,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 3000 1,500,000                    

จดัท าแปลงสาธติการปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 325,000                   

งบอดุหนุน 325,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 325,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการพฒันาป่าเศรษฐกจิ

 จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 1000 325,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 11,099,900                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 11,099,900                

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 7,420,000                 

งบอดุหนุน 7,420,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,420,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 2800 7,420,000                    

จดัท าแปลงสาธติการปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3,679,900                 

งบอดุหนุน 3,679,900                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,679,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการพฒันาป่าเศรษฐกจิ

ในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดันครราชสมีา ไร่ 850 3,679,900                    

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 4,224,500                 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 4,224,500                 

โครงการตดิต ัง้เครื่องก ัน้ถนนชนิดคานท างานอตัโนมตั ิบริเวณจดุตดัทางรถไฟ 4,224,500                 

ตดิต ัง้เครื่องก ัน้ถนนชนิดคานท างานอตัโนมตัิ 4,224,500                 

งบลงทนุ 4,224,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,224,500                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,224,500                    

รายการระดบัที1่: จดัหาและติดต ัง้เครื่องก ัน้ถนนชนิดคานท างานอตัโนมตัิ 

บริเวณจดุตดัทางรถไฟ ต าบลโคกกระเบื้อง อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดั แห่ง 1 4,224,500                    

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 457,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 457,500                   

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 457,500                   

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 457,500                   

งบอดุหนุน 457,500                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 457,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 457,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2566 คนั 1 221,400                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานนครราชสมีา ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 221,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้

 แบบดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2566 คนั 1 236,100                      
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รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 

ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานนครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 236,100                      

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 24,183,800                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 24,183,800                

การถา่ยทอดเทคโนโลยสู่ีชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 24,183,800                

การจดัการสถานีเพือ่ถา่ยทอดความรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 24,183,800                

งบลงทนุ 24,183,800                

ครุภณัฑ์ 24,183,800                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 803,400                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งสมัมนา ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอ

ปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 803,400                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,489,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,000 

ซซี ีเครื่องยนตด์เีซล แบบขบัเคลีอ่น 4 ลอ้ ต าบลอดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้

เขยีว จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 1,489,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 3,113,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัอาคารที่พกัอาศยั 2 ชัน้ ช ัน้ละ 10 หอ้ง 

ต าบลอดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 2,640,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งจานอตัโนมตัิ ระบบสายพานขนาดใหญ่ ต าบล

อดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 473,000                      

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: รถขดุขนาดเลก็ 38 แรงมา้ พรอ้มหอ้งโดยสารปรบัอากาศ

และอปุกรณ์เสริม ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 1,600,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 9,081,400                    

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้แบบนัง่ขบั ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง

 จงัหวดันครราชสมีา คนั 2 400,000                      

รายการระดบัที1่: รถเครื่องบรรทุกขนาดเลก็ ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอ

ปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา คนั 2 160,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบสูบน า้จากเขือ่นล  าเชยีงสามายงัสถานีวจิยั

สิง่แวดลอ้มสะแกราช ต าบลอดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 7,438,600                    

รายการระดบัที1่: ระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน า้ ขนาด 100KVA/22KV ต าบล

อดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 1,082,800                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 8,097,000                    

รายการระดบัที1่: ตูศึ้กษาการเจริญเติบโตของพชื ต าบลหนองสาหร่าย 

อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัและบนัทกึขอ้มูลความเขม้แสง ต าบลหนอง

สาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยรูปพชืแบบพกพาพรอ้มอปุกรณ์ ต าบลหนอง

สาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 2 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณคลอโรฟิลลใ์นใบพชื ต าบลหนองสาหร่าย

 อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหส์ใีบพชืดว้ยแสงซนีอนและซลิคิอนโฟโต ้

เซลลพ์รอ้มอปุกรณ์ ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึขอ้มูลดา้นอตุุนิยมวทิยา ต าบลอดุมทรพัย ์

อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 1 2,600,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องระบุพกิดัทางภูมศิาสตรบ์นพื้นโลก (GPS) ต าบล

อดุมทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 147,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสรีระวทิยาของพชืพรอ้มอปุกรณ์ ต าบลอดุม

ทรพัย ์อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัพื้นที่รากพชืดว้ยระบบสแกนอากาศ ต าบลหนอง

สาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เครื่อง 1 700,000                      

การประปาส่วนภูมภิาค 99,299,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 65,000,000                

โครงการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่ 65,000,000                

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 65,000,000                

งบลงทนุ 65,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 65,000,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 65,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ กปภ.สาขาสคีิ้ว - 

กปภ.สาขานครราชสมีา ตามถนนทางหลวงหมายเลข 2 เพือ่รองรบัการ

พฒันาพื้นที่รอบเมอืงนครราชสมีา อ าเภอขามทะเลสอ อ าเภอเมอืง จงัหวดั แห่ง 1 65,000,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 34,299,000                

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 34,299,000                

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 34,299,000                

งบลงทนุ 34,299,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,299,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,299,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นสีเ่หลีย่ม ต าบลใหม่ 

อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 633,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นไพลถงึถนนมติรภาพ 

ต าบลหลมุขา้ว อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 918,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นโนนอดุม ต าบลหนอง

สาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 6,161,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นแปรง หมู่ 11 บา้น

แปรงใหม่พฒันา หมู่ 4 ต าบลบา้นแปรง อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดั แห่ง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นท่างอย ต าบลจนัทกึ 

อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นโนนสะอาด หมู่ 11, 

บา้นโนนเจริญ หมู่ 15 ต าบลกดุพมิาน อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นขนงพระเหนือ ต าบล

ขนงพระ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นดอนตะหนินนอ้ย หมู่ 

10 ต าบลสระจรเข ้อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 1,160,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นนาแค หมู่ 4 ต าบล

เมอืงปกั อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 2,457,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นถนนหกัใหญ่ หมู่ 1 

ต าบลกดุพมิาน อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนโนนสูง-มติรภาพ 

ต าบลโนนสูง อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 520,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นกดุม่วง หมู่ 7 ต าบล

ตะเคียน อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 1,500,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นหว้ยใหญ่ หมู่ 2, 14 

ต าบลหนองบวัตะเกยีด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นท่ามะนาว (คุม้ผึ้ง

หลวง) ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นจะบู หมู่ 9 ต าบล

หนองบวัตะเกยีด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 3,300,000                    

การเคหะแหง่ชาติ 768,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 768,000                   

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 768,000                   

 พฒันาสภาพแวดลอ้มชมุชนเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติชมุชน 768,000                   

งบอดุหนุน 768,000                   

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 768,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรหนองบวัศาลา ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 768,000                      

การกฬีาแหง่ประเทศไทย 41,472,700                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 21,300,000                

การบริหารจดัการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกฬีา 21,300,000                

การบริหารจดัการศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารกฬีาใหม้มีาตรฐานท ัง้ในส่วนกลาง และส่วน

ภูมภิาครองรบัการพฒันากฬีาและการบริการประชาชน 21,300,000                

งบลงทนุ 21,300,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,300,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารกฬีาภาค 3 จงัหวดั

นครราชสมีา  ต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 20,000,000                   

ค่าควบคุมงาน 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารกฬีา

ภาค 3 จงัหวดันครราชสมีา ต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมอืงนครราชสมีา  แห่ง 1 1,300,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 20,172,700                

การบริหารจดัการองคก์รและการบริการทางการกฬีา 20,172,700                

ยกระดบัศูนยบ์ริการกฬีาของ กกท. ทีม่มีาตรฐานการใหบ้ริการเพือ่รองรบัการพฒันา

กฬีาและการออกก าลงักาย 20,172,700                

งบลงทนุ 20,172,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,172,700                   

ค่าควบคุมงาน 1,096,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานปรบัปรุง ต่อเติม ซอ่มแซม สนามกฬีา

เฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 จงัหวดันครราชสมีา (ภาค3) 

ต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 1,096,700                    

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,076,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ต่อเติม ซอ่มแซม สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรติ 80

 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 จงัหวดันครราชสมีา (ภาค3) ต าบลปรุใหญ่ อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 19,076,000                   

องคก์ารสวนสตัว ์ 37,317,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,000,000                 

การส่งเสริมและพฒันาสวนสตัวเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว 4,000,000                 
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พฒันาประสทิธภิาพการด าเนินงานคุณภาพบริการและระบบบริหาร 4,000,000                 

งบอดุหนุน 4,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุง ดูแล รกัษาระบบน า้บาดาล ภายใน

สวนสตัวน์ครราชสมีา 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการซอ่มแซม บ ารุง รกัษาอาคารสมัมนาและ

บา้นพกัรบัรอง ภายในสวนสตัวน์ครราชสมีา 0 2,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 28,325,000                

โครงการพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการทอ่งเทีย่วภายในสวนสตัว ์ 28,325,000                

ส่งเสริมพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการทอ่งเทีย่วภายในสวนสตัว ์ 28,325,000                

งบลงทนุ 28,325,000                

ครุภณัฑ์ 1,025,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,025,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบช่องวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) สวนสตัวน์ครราชสมีา 

ต าบลไชยมงคล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา คนั 1 821,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรยานยนต ์3 ลอ้ เครื่องยนตเ์บนซลิ ปริมาตรกระบอก

สูบ 175 ซซี ีพรอ้มกระบะ สวนสตัวน์ครราชสมีา ต าบลไชยมงคล อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา คนั 2 204,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,300,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 15,730,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งสุขา จ านวน 17 จดุ ภายในสวนสตัว ์

นครราชสมีา ต าบลไชยมงคล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 4,550,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานกลาง ภายในสวนสตัว ์

นครราชสมีา ต าบลไชยมงคล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 8,060,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารค่ายพกัแรม ภายในสวนสตัวน์ครราชสมีา 

ต าบลไชยมงคล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 3,120,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,570,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารก าจดัซากสตัวแ์ละขยะติดเชื้อ ภายในสวน

สตัวน์ครราชสมีา ต าบลไชยมงคล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั รายการ 1 6,630,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งส่วนพกัสตัวช์ ัว่คราว ภายในสวนสตัวน์ครราชสมีา

 ต าบลไชยมงคล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 4,940,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,992,000                 

ส่งเสริมการสรา้งสงัคมแหง่การเรียนรู ้การอนุรกัษแ์ละขยายพนัธุส์ตัวป่์าหายากและใกล ้

สูญพนัธุ์ 4,992,000                 

พฒันาประสทิธภิาพระบบสารสนเทศ 4,992,000                 

งบอดุหนุน 4,992,000                 

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 4,992,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบจ าหน่ายบตัรอเิลก็ทรอนิกส ์ภายในสวนสตัว ์

นครราชสมีา ต าบลไชยมงคล อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 4,992,000                    

สภากาชาดไทย 519,700                   

สภากาชาดไทย 519,700                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 519,700                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 519,700                   
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จดับริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทีเ่ป็นเลศิแบบครบวงจรใหป้ระชาชนรวมท ัง้

ผูด้อ้ยโอกาส 519,700                   

งบอดุหนุน 519,700                   

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 519,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารทนัตกรรม สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสมีา 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา งาน 1 77,700                        

รายการระดบัที1่: ต่อเติมหลงัคาทางเชือ่ม สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสมีา   

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา งาน 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ทาสรี ัว้และประตูและจดัท าป้าย สถานีกาชาดที่ 4 

นครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา งาน 1 72,000                        

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้กลอ้งวงจรปิดพรอ้มอปุกรณ์ 16 ตวั สถานีกาชาดที่ 

4  นครราชสมีา    ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั งาน 1 250,000                      

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 536,948,800               

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 1 122,652,300              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 122,652,300              

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติปศุสตัวน์ครชยับรุินทรค์รบวงจร 3,192,600                 

พฒันาศกัยภาพอาสาปศุสตัว ์ 192,600                   

งบด าเนินงาน 192,600                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 192,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 153,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 153,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 39,000                        

มหกรรมปศุสตัวน์ครชยับรุินทร์ 3,000,000                 

งบด าเนินงาน 3,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดังานมหกรรมปศุสตัวน์ครชยับุรินทร์ 0 3,000,000                    

โครงการพฒันาการเกษตรและอาหารปลอดภยั กลุ่มนครชยับรุินทร์ 9,366,100                 

ส่งเสริมการจดัท ามาตรฐานอาหารและสนิคา้เกษตรแก่เกษตรกรและผูป้ระกอบการ 

SME ในเขตนครชยับรุินทร์ 2,133,400                 

งบด าเนินงาน 2,133,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,133,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 420,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 676,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 676,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 796,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 555,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 211,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 70,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรมสรา้ง

ความรูค้วามเขา้ใจในเกณฑม์าตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร และเกณฑ์

แนวทางปฏบิตัิที่ดใีนการผลติผลติภณัฑอ์าหาร 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าเลม่รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ

ร่วมแกไ้ขในลกัษณะ on site solving ใหแ้ก่เกษตรกรและผูป้ระกอบการ

 จนสามารถยืน่ขอเครื่องหมายรบัรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งได ้ 0 10,000                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 69,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 40,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 60,000                        

ส่งเสริมการน านวตักรรมและองคค์วามรูม้าสนบัสนุนการผลติและการแปรรูปสนิคา้

ทางการเกษตรอยา่งครบวงจร 2,932,800                 

งบด าเนินงาน 2,932,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,932,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 456,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 825,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 825,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 874,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 190,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 684,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 662,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าคู่มอืการท าเกษตร 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าระบบฐานขอ้มูลเกษตรกร 0 402,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท า Application ส าหรบัการท าการเกษตร 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก คน 0 50,000                        

พฒันานวตักรรมเกษตรอาหารปลอดภยั กลุ่มนครชยับรุินทร์ 4,299,900                 

งบด าเนินงาน 4,299,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,299,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 576,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,786,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,786,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 14,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 14,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,063,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายรถตูป้รบัอากาศ จ านวน 12 ที่น ัง่ 0 16,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายพฒันาระบบ AR Code 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าหนงัสอืสงัเคราะหแ์ละรวบรวมผลงาน

การพฒันานวตักรรมเกษตรอาหารปลอดภยักลุม่นครชยับุรินทร์ 0 47,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก คน 0 380,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 380,000                      

โครงการพฒันาและส่งเสริมอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วในกลุ่มจงัหวดันครชยับรุินทร์ 73,170,100                

ยกระดบัมาตรฐานและพฒันาเสน้ทางและสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่การทอ่งเทีย่ว 61,800,000                

งบลงทนุ 61,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 61,800,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 61,800,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายแยกทาง

หลวงหมายเลข 224 – ศูนยอ์นุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริฯ (ตอน1) ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั

นครราชสมีา 4 ช่องจราจร ช่องละ 3.25 เมตร  ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.00 - 

1.50 เมตร ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 3.000 กโิลเมตร สายทาง 1 24,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายแยกทาง

หลวงหมายเลข 2 - บา้นสมัฤทธิ์ ต าบลสมัฤทธิ์ อ  าเภอพมิาย จงัหวดั

นครราชสมีา ผวิจราจรกวา้ง 3.50 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.00 - 2.00 

เมตร ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 1.500 กโิลเมตร สายทาง 1 19,800,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้น

ปราสาทเมอืงแขก อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา ผวิจราจรกวา้ง 6.00 

เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 3.000 สายทาง 1 18,000,000                   

เทศกาลภาพยนตรน์านาชาตนิครชยับรุินทร์ 5,000,000                 

งบด าเนินงาน 5,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้าย อบรมการสรา้งภาพยนตรส์ ัน้ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวใหก้บัเยาวชนในกลุม่จงัหวดันครชยับุรินทร์ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้าย จดังานเทศกาลภาพยนตรน์านาชาตินครชยั 0 2,500,000                    

พฒันาบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่วกฬีาและนนัทนาการกลุ่มนครชยับรุินทร์ 4,420,100                 

งบด าเนินงาน 4,420,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,420,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 187,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,058,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,058,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,588,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 1,512,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 76,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 217,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายรถโดยสารปรบัอากาศไม่นอ้ยกวา่ 52 ที่น ัง่ 0 214,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายรถโดยสารปรบัอากาศไม่นอ้ยกวา่ 12 ที่น ัง่ 0 3,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 104,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 136,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 128,000                      

พฒันาศกัยภาพการทอ่งเทีย่วนครชยับรุินทร์ 1,950,000                 

งบด าเนินงาน 1,950,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 42,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 42,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 62,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 21,100                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 27,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 14,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,830,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดังานมหกรรมทางวฒันธรรมยอ้นรอย

เสน้ทางชยัวรมนัต์ 0 1,830,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

โครงการการพฒันานวตักรรมการผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑไ์หมกลุ่มจงัหวดันครชยั

บรุินทรแ์บบครบวงจร 30,797,400                

การพฒันานวตักรรมเพือ่สนบัสนุนการผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑไ์หมนครชยั

บรุินทรแ์บบครบวงจร 30,797,400                



352 / 363

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02300000 จงัหวดันครราชสมีา

งบด าเนินงาน 30,797,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,797,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 8,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 437,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 437,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 13,130,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้าย เพือ่เกบ็ขอ้มูลเพือ่การวเิคราะหส์ภาพของ

กระบวนการผลติและการถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายรถ เพือ่การถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายรถ เพือ่ติดตามและประเมนิผล 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายทดสอบประสทิธภิาพตามมาตรฐานสากล 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าแผ่นฝาปิดป้องกนัความปลอดภยั 0 1,360,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายขึ้นรูปชิ้นส่วนการพฒันานวตักรรมการผลติ

และจ าหน่ายผลติภณัฑไ์หม 0 1,225,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายออกแบบสือ่นวตักรรมสนบัสนุนการขาย 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายพฒันาสือ่นวตักรรมสนบัสนุนการขาย 0 3,205,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายออกแบบระบบนวตักรรมสนบัสนุนการขาย

ผลติภณัฑไ์หม 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายพฒันาระบบนวตักรรมสนบัสนุนการขาย 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก คน 0 9,039,600                    

โครงการพฒันานวตักรรมภูมปิญัญาและวฒันธรรมทอ้งถิน่สู่การสรา้งรายไดใ้หผู้สู้งอายุ

ในชมุชน 6,126,100                 

นวตักรรมการพฒันาภูมปิญัญาและวฒันธรรมสู่การสรา้งรายไดข้องผูสู้งอายุ 1,126,100                 

งบด าเนินงาน 1,126,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,126,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 37,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 121,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 121,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 207,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 27,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 177,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 2,800                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 746,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายออกแบบนวตักรรมหลกัสูตรอาชพีชมุชน 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายพฒันานวตักรรมหลกัสูตรอาชพีชมุชน 0 509,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม

นวตักรรมการพฒันาภูมปิญัญาสู่การสรา้งรายไดข้องผูสู้งอายุ 0 17,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

การบริหารงานกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 0 5,000,000                    

จงัหวดันครราชสมีา 414,296,500              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 414,296,500              
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การพฒันาดา้นสงัคม 130,225,300              

การเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการภาครฐั 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 10,000,000                   

การพฒันาคุณภาพชวีติ ดา้นสุขภาพ อนามยั และการสาธารณสุข 8,374,700                 

งบด าเนินงาน 6,874,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,874,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,914,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 368,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 168,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,766,400                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 341,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,425,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 218,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 108,000                      

งบลงทนุ 1,500,000                 

ครุภณัฑ์ 1,500,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุขอ้เขา่เทยีม ต าบลสุรนารี อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ชดุ 50 1,500,000                    

การพฒันาการศึกษา ตลอดช่วงชวีติ 361,400                   

งบด าเนินงาน 361,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 361,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 28,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 68,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 68,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 117,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 117,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 21,400                        

การอนุรกัษ ์ศิลปะ วฒันธรรม และท านุบ ารุงศาสนา 8,534,200                 

งบด าเนินงาน 8,534,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,534,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,861,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 9,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 9,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดันิทรรศการแสดงผลงานพรอ้มประดบัตกแต่ง 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,769,400                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 5,769,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 276,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 18,000                        

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน เพือ่อ านวยความสะดวกและรองรบัความเจริญของเมอืง

น่าอยู่ 102,955,000              
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งบลงทนุ 102,955,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 102,955,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 40,329,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยาง บา้นหนองปรือโปร่ง หมู่ที่ 7 ต าบล

โคกกระเบื้อง เชือ่มบา้นหนองกงุนอ้ย หมู่ที่ 10 ต าบลโคกกระเบื้อง  อ าเภอ

บา้นเหลือ่ม จงัหวดันครราชสมีา กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (เสน้บา้นคึมมะอ ุหมู่ที่ 3

 เชือ่มบา้นหนองผอื หมู่ที่ 2) หมู่ที่ 3 ต าบลหนองหวา้ อ าเภอบวัลาย 

จงัหวดันครราชสมีา กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 1.900 กโิลเมตร สายทาง 1 6,270,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นไทรโยง หมู่ที่ 5 

เชือ่มบา้นสีเ่หลีย่ม หมู่ที่ 6 ต าบลดอนใหญ่ อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา 

กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 0.700 กโิลเมตร ไหลท่างลูกรงั ขา้ง สายทาง 1 1,869,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนผวิจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหลก็ สาย

หมู่บา้นปอหู (ศิลาทอง เชือ่มหลงัองคต์ าหนกัทพิยพ์มิาน) อ าเภอปากช่อง 

จงัหวดันครราชสมีา กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 1.270 

กโิลเมตร พรอ้มไฟฟ้าแสงสวา่งในสายทาง สายทาง 1 14,310,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นวงัม่วง เชือ่ม

บา้นกระเบื้อง (ต าบลกระชอน) ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอประทาย จงัหวดั

นครราชสมีา กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 1.534 กโิลเมตร ไหล่ สายทาง 1 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 9 ต าบลวงัน า้เขยีว

 อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ย

กวา่ 1.580 กโิลเมตร สายทาง 1 6,580,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 62,626,000                   

รายการระดบัที1่: งานไฟฟ้าและแสงสวา่ง ทางหลวงหมายเลข 2311 ที่ กม.

3+987 - กม.10+212 ต าบลวงักะทะ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 1 6,766,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้นโคกไมต้าย 

หมู่ที่ 4 เชือ่มบา้นสระตะเคียน หมู่ที่ 1 ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสงิสาง 

จงัหวดันครราชสมีา  กวา้ง 9.00 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 2.667 สายทาง 1 7,220,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางสายบา้นซบันอ้ย หมู่ที่ 7 เชือ่มบา้น

พดัทะเล หมู่ที่ 2 ต าบลล านางแกว้ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา 

กวา้ง 6.00  เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 1.150 กโิลเมตร สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้นหนองมา้ 

เชือ่มบา้นมะค่า ต าบลมะค่า อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา กวา้ง 7.00 

เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 3.000 กโิลเมตร ไหลท่าง ขา้งละ 1.00 เมตร สายทาง 1 12,140,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต สายแยก ทล.2068 -

 บา้นโตนด ต าบลพนัดุง อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา กวา้ง 6.00

 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 3.000 กโิลเมตร ไหลท่าง ขา้งละ 1.00 เมตร สายทาง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต สายแยก ทล.2 บา้น

โพธิ์นอ้ย ต าบลหนองงูเหลอืม อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา 

กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 3.000 กโิลเมตร ไม่มไีหลท่าง สายทาง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้นนาด ีต าบล

กดุนอ้ย อ าเภอสคีิ้ว เชือ่มบา้นมะเกลอืใหม่ ต าบลมะเกลอืใหม่ อ าเภอสูงเนิน

 จงัหวดันครราชสมีา กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 2.400 

กโิลเมตร ไหลท่าง ขา้งละ 1.00 เมตร สายทาง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต สายอ าเภอเมอืงยาง

 -  ต าบลกระเบื้องนอก อ าเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา กวา้ง 6.00 

เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 2.900 กโิลเมตร ไหลท่าง ขา้งละ 1.00 เมตร สายทาง 1 9,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 5,514,000                 
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การบริหารจดัการน า้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 472,000                   

งบด าเนินงาน 472,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 472,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 448,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 448,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 24,000                        

การอนุรกัษฟ้ื์นฟูทรพัยากรป่าไม ้ 5,042,000                 

งบด าเนินงาน 2,217,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,217,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 2,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 585,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าปรบัปรุงทุ่งหญา้ส าหรบัเป็นแหลง่อาหารสตัวป่์า 0 585,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 130,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 130,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,192,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 290,000                      

งบลงทนุ 2,825,000                 

ครุภณัฑ์ 85,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 85,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งดกัถา่ยภาพสตัวป่์า ต าบลวงัหม ีอ าเภอวงัน า้เขยีว 

จงัหวดันครราชสมีา กลอ้ง 5 85,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,740,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้ขนาดเลก็ ต าบลวงัหม ีอ าเภอวงัน า้เขยีว 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 30 1,500,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงโป่งเทยีม ต าบลวงัหม ีอ าเภอวงัน า้เขยีว 

จงัหวดันครราชสมีา แห่ง 30 240,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกกลา้ไผ่หนาม ระยะทาง 5 กโิลเมตร ต าบลวงัหม ี

อ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา กลา้ 10000 1,000,000                    

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 9,501,000                 

การปกป้องสถาบนัหลกัของชาติ 4,990,000                 

งบด าเนินงาน 4,990,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,990,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 440,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 212,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 42,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 170,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,343,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัแสดงนิทรรศการโครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริและพระราชกรณียกจิของพระบรมวงศานุวงศ ์ในโอกาสวนั

ส าคญัๆในพื้นที่จงัหวดันครราชสมีา 0 900,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการปรบัพื้นที่การเกษตร 0 443,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,156,900                    
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รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,156,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 109,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 9,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 156,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 572,000                      

การเสริมสรา้งความปรองดองและความสมานฉนัทใ์นชาติ 4,511,000                 

งบด าเนินงาน 4,511,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,511,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 306,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,436,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 337,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 1,098,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,769,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,769,000                    

การพฒันาดา้นเกษตร 234,794,100              

ก่อสรา้ง ซอ่มแซม ปรบัปรุง พฒันา ยกระดบัเสน้ทางคมนาคมขนส่ง และการบริหาร

จดัการ (โลจสิตกิส)์ สนิคา้เกษตรและอตุสาหกรรม 106,092,700              

งบลงทนุ 106,092,700              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 106,092,700                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 79,660,700                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ แยกหนองสะแก (แยก 

ทล.2223) หมู่ที่ 14 ถงึ โรงเรียนบา้นโคกเพชร ต าบลโนนรงั อ าเภอชมุพวง 

จงัหวดันครราชสมีา กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 1.278 กโิลเมตร สายทาง 1 2,594,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ จากนานายเสงีย่ม ถงึ 

นานายวุฒศิกัดิ์ ต าบลส าพะเนียง อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา กวา้ง 

5.00 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 0.900 กโิลเมตร พรอ้มลงหนิคลกุไหลท่าง สายทาง 1 2,310,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในหมู่บา้น บา้น

โกรกพฒันา หมู่ที่ 8 (รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นม.ถ. 243-03) สายทางบา้น

โกรกพฒันา ถงึ สามแยกต าบลหนองไทร บา้นโคง้เจริญ ตอนที่ 6 ต าบล

มาบกราด อ าเภอพระทองค า จงัหวดันครราชสมีา กวา้ง 5.00 เมตร สายทาง 1 1,830,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางเขา้บา้นขาม ถงึ

 บา้นหนุก ต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา 

(เชือ่มต่อถนนคอนกรีตเสริมเหลก็โครงการปี 2559) กวา้ง 6.00 เมตร  

ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 2.210 กโิลเมตร ไหลท่างลูกรงั ขา้งละ 0.30 เมตร สายทาง 1 9,867,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นคลองบง หมู่ที่ 

5 เชือ่มบา้นหนองคลา้ หมู่ที่ 5 ต าบลท่าเยีย่ม อ าเภอโชคชยั จงัหวดั

นครราชสมีา กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 1.200 กโิลเมตร สายทาง 1 3,230,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 3 (ศาลตาปู่ - ส. 

บุญญา) ต าบลพลกรงั อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา  กวา้ง 

4.00 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 0.670 กโิลเมตร สายทาง 1 1,425,700                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (ถนนสายบา้นเลยีบ - 

พดุซา ช่วงหนา้ เทศบาลต าบลปรุใหญ่ แห่งเก่า ถงึสีแ่ยกบา้นแปะ) หมู่ที่ 1 

บา้นคนชมุ ต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 

กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 0.580 กโิลเมตร สายทาง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็จากหมู่บา้นสริารมย ์

บา้นพระ หมู่ที่ 4 ถงึ อบต.มะเริง ต าบลมะเริง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา กวา้ง

 6.00 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 0.389 กโิลเมตร สายทาง 1 1,217,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 4 บา้นโพธิ์ ชมุชน

โพธิ์แสนสุข ท านบ หมู่ที่ 4 (เลยีบล าบริบูรณ์ ฝัง่บา้นยายแป้น) ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 

ไม่นอ้ยกวา่ 1.000 กโิลเมตร สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นไชยมงคล หมู่ที่

 1 (คุม้หนองผกับุง้เชือ่มโกรกตะครอ้ ซอย 6) ต าบลไชยมงคล อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา ไปถงึ คุม้หนองผกับุง้ ต าบลธงชยัเหนือ อ าเภอปกัธงชยั 

จงัหวดันครราชสมีา กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 1.430 กโิลเมตร สายทาง 1 2,909,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนเขา้หมู่บา้นหนอง

แวงนอ้ย หมู่ที่ 12 ต าบลตลาดไทร อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา กวา้ง

 5.00 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 0.909 กโิลเมตร สายทาง 1 2,396,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นดอน เชือ่มบา้น

โนนคอย ต าบลหนองพลวง อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา กวา้ง 6.00 

เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 1.080 กโิลเมตร ไหลท่างหนิคลกุขา้งละ 0.40 สายทาง 1 3,637,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นดงสวา่ง หมู่ที่ 11 

เชือ่มบา้นเก่างิ้ว หมู่ที่ 7 ต าบลหว้ยยาง อ าเภอบวัใหญ่  จงัหวดันครราชสมีา

 กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 1.485 กโิลเมตร สายทาง 1 4,247,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นหนองหวา้เอน หมู่ที่

 10 บา้นหนองหนิหมู่ที่ 12 ต าบลขนุทอง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา

 กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 0.935 กโิลเมตร สายทาง 1 1,995,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นเตย หมู่ที่ 8 ถนน

มติรภาพ ต าบลส าพะเนียง อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา กวา้ง 5.00 

เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 1.300 กโิลเมตร สายทาง 1 3,360,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแคปซลี (Cape Seal) นม. 

3336 สายบา้นหนองโสน - วะตะแบก บา้นหนองขยุคูเมอืง หมู่ที่ 7 เชือ่ม

บา้นเกาะลอย หมู่ที่ 10 ต าบลหนองกราด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดั

นครราชสมีา กวา้ง 8.00 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 3.600 กโิลเมตร สายทาง 1 8,060,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นโคกมะกอก หมู่ที่ 

11 ต าบลบุ่งขี้เหลก็ เชือ่มบา้นหวับงึ ต าบลโคราช อ าเภอสูงเนิน จงัหวดั

นครราชสมีา กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 3.020 กโิลเมตร สายทาง 1 8,538,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (เชือ่มระหวา่งต าบล) 

จากบา้นทองหลางใหญ่ หมู่ที่ 2 ถงึ ทางหลวงแผ่นดนิสาย 202 ต าบลโนน

ประดู่ อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ย

กวา่ 3.031 กโิลเมตร ไหลท่างหนิคลกุขา้งละ 0.50 เมตร สายทาง 1 9,185,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟสัติกคอนกรีต สายบา้นหนอง

กระทุ่ม หมู่ที่ 10 - เขตทางรถไฟ หมู่ที่ 3 ต าบลด่านคลา้ อ าเภอโนนสูง 

หวดันครราชสมีา  กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 0.900 กโิลเมตร สายทาง 1 1,747,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นโนนส าราญ เชือ่มต่อ

เขตบา้นหลุง่ประดู่ ต าบลหลุง่ประดู่ อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา 

กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 1.000 กโิลเมตร สายทาง 1 2,645,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บริเวณถนนคงคนครพิ

ทกัษ ์พรอ้มวางท่อระบายน า้ ต าบลเมอืงคง อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา 

กวา้ง 2.00 เมตร ระยะทางไม่นอ้ยกวา่  0.356 กโิลเมตร  และงานตดัถนน

วางท่อ ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 0.324  กโิลเมตรเมตร พรอ้มบ่อพกัท่อ สายทาง 1 1,475,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนหนิคลกุ หมู่ที่ 13 ต าบลพดุซา  อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา  กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 

1.690 กโิลเมตร สายทาง 1 533,000                      
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 9 บา้นนาตม สาย

ปิยราช ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 

กวา้ง 4.00  เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 0.537 กโิลเมตร สายทาง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนหนิคลกุ หมู่ที่ 15 บา้นโป่งดนิสอ  สายบา้น

โป่งดนิสอ ต าบลโคกกรวด เชือ่ม บา้นหนองนมนาง ต าบลตะคุ อ าเภอปกั

ธงชยั จงัหวดันครราชสมีา กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 1.300 สายทาง 1 1,060,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 26,432,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยาง สายกกไขเ่น่า ถงึ หนองแวง ช่วง 

กม. 0+000 - 2+620 ต าบลบลัลงัก ์อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา 

กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 2.620 กโิลเมตร ไหลท่างหนิคลกุ 

ขา้งละ 1.00 เมตร พรอ้มตีเสน้แบ่งการจราจร สายทาง 1 9,347,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายอ่างเกบ็

น า้ล  าเชยีงไกร ต าบลพงัเทยีม อ าเภอพระทองค า จงัหวดันครราชสมีา กวา้ง 

6.00 เมตร  ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 1.250 กโิลเมตร ไหลท่าง ขา้งละ 1.00 สายทาง 1 4,535,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัติกคอนกรีต ถนนบา้นหวัหนอง 

ต าบลบวัใหญ่ เชือ่มบา้นเสมาใหญ่ ต าบลเสมาใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั

นครราชสมีา กวา้ง 8.00 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 0.370 กโิลเมตร ไหล่ สายทาง 1 1,997,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนแอสฟลัติกคอนกรีต สายทางบา้นใหม่กลอ 

หมู่ที่ 8 ถงึ บา้นท่าระแวก หมู่ที่ 7 ต าบลใหม่ อ าเภอโนนสูง จงัหวดั

นครราชสมีา กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 2.762 กโิลเมตร สายทาง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 ต าบลสมีมุ อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา (สายศาลาบา้นมะกอก - คลองบริบูรณ์) 

เชือ่มต าบลพลกรงั อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา  กวา้ง 6.00

 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 0.950 กโิลเมตร สายทาง 1 1,243,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยาง สายบา้นหนองแวง หมู่ที่ 1 เชือ่ม

บา้นโนนทอง หมู่ที่ 5 (จากบา้นหนองแวง ถงึ บา้นหนองหวา้) ต าบลหนอง

แวง อ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดันครราชสมีา กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง ไม่

นอ้ยกวา่ 1.500 กโิลเมตร สายทาง 1 4,310,000                    

การสรา้งความเชื่อมโยงสนิคา้ทางการเกษตรและอตุสาหกรรม 4,884,000                 

งบด าเนินงาน 4,884,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,884,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 432,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 72,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 72,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,976,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าฐานขอ้มูลเกษตรอนิทรีย ์ 0 700,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเชือ่มการผลติกบัผูบ้ริโภค

ระบบ CSA : Community supported agriculture 0 768,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการวเิคราะหก์ารพฒันาหมู่บา้นคนอนิทรีย ์

หมู่บา้นเกษตรอนิทรียต์ามแนวพระราชด าริ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผลติภณัฑ ์Organic 

restaurants หรือ Bio restaurants 0 280,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันา Organic Hotel หรือ Bio hotel 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันา Korat Organic stors หรือ 

Korat Organic outlet 0 528,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,332,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,332,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 72,000                        
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การพฒันา ปรบัปรุง และก่อสรา้งแหลง่กกัเกบ็น า้ท ัง้ในเขต และนอกเขตชลประทาน

รวมท ัง้  ระบบผนัน า้/ส่งน า้ ทางและสะพานขา้มล าน า้และสิ่งก่อสรา้งอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวเน่ือง 94,633,800                

งบลงทนุ 94,633,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 94,633,800                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 94,633,800                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างหนองละหอก หมู่ 5 บา้นหวัอ่าง  ต าบลบา้น

ใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก จงัหวดันครราชสมีา  ปริมาตรดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่ 

178,608.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 7,370,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้หนองคู บา้นตูม หมู่ที่ 8 ต าบลทองหลาง อ าเภอ

จกัราช จงัหวดันครราชสมีา ปริมาตรดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่ 87,000.00 ลูกบาศก์ แห่ง 1 4,480,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หนองนกคุม้ บา้นหนองนกคุม้ หมู่ที่ 7 

ต าบลหนองขาม อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา ขนาดกวา้ง 170.00 

เมตร ยาว 263.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 4.50 เมตร ลาดเอยีง 1:2 พรอ้ม

ซอ่มแซมประตูระบายน า้ จ านวน 2 ชดุ แห่ง 1 2,105,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระสาธารณประโยชน ์หนองคูปลานอ้ย บา้นโคก

สะอาด หมู่ที่ 11 ต าบลดอนตะหนิน อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา  

ปริมาตรดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่  41,002.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยยายมาก บา้นขามเตี้ย หมู่ที่ 4 ต าบลหว้ย

ยาง อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา  ปริมาตรดนิขดุ  ไม่นอ้ยกวา่ 

92,304.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 4,758,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองระเริง หมู่ที่ 1 บา้นสุก ต าบลสสุีก  อ าเภอ

แกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา ปริมาตรดนิขดุ  ไม่นอ้ยกวา่ 288,000 

ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มเกลีย่ปรบัแต่ง แห่ง 1 10,677,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุขยายสระโสกหนิแร่ บา้นหนองมะเขอืใหญ่ หมู่ที่ 5 

ต าบลช่องแมว อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา  ปริมาตรดนิขดุ  

ไม่นอ้ยกวา่ 162,120.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 6,539,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุขยายสระประปาบา้นหนองจานเหนือ หมู่ที่ 9 ต าบล

ช่องแมว อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา  จ านวน 2 จดุ  ปริมาตร

ดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่  18,240.00 ลูกบากศกเ์มตร แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองมะค่า หมู่ที่ 1 บา้นเมอืงเก่า ต าบลโคราช 

อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา ถงึสะพานบริเวณ วดักดุจกิ เทศบาล

ต าบลกดุจกิ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา ปริมาตรดนิ ไม่นอ้ยกวา่ แห่ง 1 629,900                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าจ ารี บา้นโนนทอง หมู่ที่ 4 ต าบลชมุพวง อ าเภอ

ชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ปริมาตรดนิขดุ  ไม่นอ้ยกวา่ 32,550.00 แห่ง 1 1,180,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าตะเคียน บา้นขนาก หมู่ที่ 2 ต าบลชมุพวง 

อ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา ปริมาตรดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่ 45,375.00  แห่ง 1 1,640,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าตะคลอง หมู่ที่ 9 บา้นหนองเป็ดน า้  (เชือ่ม

ต าบลบา้นใหม)่ ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั

นครราชสมีา  ปริมาตรดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่ 96,000.00  ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 2,477,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกบงึโตนด  หมู่ที่ 10 ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ปริมาตรดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่ 

92,258.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 5,535,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งวางท่อคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 8 (บงึประเสริฐ -

 หนองโสน) ต าบลพลกรงั อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 

ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 0.540 กโิลเมตร แห่ง 1 1,565,000                    

รายการระดบัที1่: วางท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ มอก. ชัน้ 3 ซอย

บา้นเลขที่ 84 หมู่ที่ 2 ชมุชน ที่ 4  ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 0.278 กโิลเมตร พรอ้มป้าย แห่ง 1 997,800                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ (ดาราบุร)ี ซอย

รตัโนภาส - ถนน บชร.2 หมู่ที่ 5 บา้นบุญเรือง ต าบลหนองจะบก อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 0.420  แห่ง 1 2,753,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็รูปตวัยู คุม้ 6, 7,

 8  หมู่ที่ 2 บา้นกลว้ย ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดั

นครราชสมีา ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 0.630 กโิลเมตร แห่ง 1 1,213,000                    

รายการระดบัที1่: วางท่อส่งน า้ดบิผลติประปาจากท านบก านนั หมู่ที่ 6 บา้น

โกรก ต าบลหนองไขน่ า้ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 

ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 0.752 กโิลเมตร พรอ้มดาดคอนกรีตปลายท่อ และ แห่ง 1 1,280,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยซบักระทงิพรอ้มก่อสรา้งฝาย มข.2527 บา้น

ไทยเจริญ หมู่ที่ 8 ต าบลวงัยายทอง อ าเภอเทพารกัษ ์จงัหวดันครราชสมีา 

ปริมาตรดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่ 50,066.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 2,628,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระหนองเพชร หมู่ที่ 2 ต าบลละลมใหม่พฒันา 

อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา  ปริมาตรดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่  29,708.00 แห่ง 1 1,517,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยไช ต าบลวงัหม ีอ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดั

นครราชสมีา ปริมาตรดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่ 18,644.00 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้ม

ก่อสรา้งรางระบายน า้ คอนกรีตเสริมเหลก็ แห่ง 1 998,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยล าพระเพลงิ พรอ้มก่อสรา้งผนงัก ัน้ตลิง่ 

หมู่ที่ 21 ต าบลวงัหม ีอ าเภอวงัน า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา ปริมาตรดนิขดุ 

ไม่นอ้ยกวา่ 11,384.00 ลูกบาศกเ์มตร ก่อสรา้งผนงัก ัน้น า้ คอนกรีตเสริม แห่ง 1 993,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่ม สายคลองยาง นานายจอม บา้น

หนองกระดี่ หมู่ที่ 9 ต าบลบุ่งขี้เหลก็ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา 

ขนาด 2.00 - 2.40 x  2.40 x 15.00 เมตร แห่ง 1 825,700                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่ม สายขา้งนานายสุชาติ บา้นหนอง

กระดี่ หมู่ที่ 9 ต าบลบุ่งขี้เหลก็ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา ขนาด 

2.00 - 2.40 x 2.40 x 25.00 เมตร แห่ง 1 1,273,700                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองคึม บา้นศรีบุญเรือง หมู่ที่ 11  ต าบลหนอง

พลวง อ าเภอประทาย  จงัหวดันครราชสมีา  ปริมาตรดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่ 

51,700.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองหวาย  บา้นหวัหนอง  หมู่ที่ 4  ต าบลหนอง

พลวง อ าเภอประทาย  จงัหวดันครราชสมีา  ปริมาตรดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่ 

118,400.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระหนองตาดนอ้ย บา้นหนองตาดนอ้ย หมู่ที่ 6 

ต าบลหนองหวา้ อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา ปริมาตรดนิขดุ ไม่นอ้ย

กวา่ 27,480.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,030,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยไผ่ บา้นสระมะค่า เชือ่มบา้นหนองสาย 

ต าบลหลุง่ตะเคียน อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสมีา ปริมาตรดนิขดุ 

ไม่นอ้ยกวา่ 54,839.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยหนิลาด ต าบลหลุง่ตะเคียน อ าเภอหว้ย

แถลง จงัหวดันครราชสมีา ปริมาตรดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่ 54,444.00 ลูกบาศก์ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเหวโสกขี้หนู บา้นสระมะค่า หมู่ที่ 5 ต าบล

หลุง่ตะเคียน อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา  ปริมาตรดนิขดุ ไม่นอ้ย

กวา่ 52,656.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเหวใหญ่ บา้นสายทอง หมู่ที่ 12 ต าบลหลุง่

ตะเคียน อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสมีา   ปริมาตรดนิขดุ ไม่นอ้ย

กวา่  51,368.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: วางท่อน า้บา้นกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 บา้นสรศกัดิ์ หมู่ที่ 4 

บา้นสระมะค่า หมู่ที่ 5 ต าบลหลุง่ตะเคียน อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดั

นครราชสมีา ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่  6.760 กโิลเมตร แห่ง 1 2,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ขดุขยายสระหนองกก บา้นโกรกพฒันา หมู่ที่ 9 ต าบล

ขามสมบูรณ์ อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา  ปริมาตรดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่  

45,000.00  ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,374,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองกระเสยีน หมู่ที่ 7 ต าบลวงัหม ีอ าเภอวงัน า้

เขยีว จงัหวดันครราชสมีา ปริมาตรดนิขดุ  ไม่นอ้ยกวา่  27,884.00 ลูกบาศก์ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้สาธารณประโยชน ์บา้นขนุละคร หมู่ที่ 2  ต าบล

ส าโรง อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ปริมาตรดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่ 

31,302.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,620,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหว้ยธรรมชาติ หมู่ที่ 19 ต าบลวงัหม ีอ าเภอวงัน า้

เขยีว จงัหวดันครราชสมีา ปริมาตรดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่ 26,334.00 ลูกบาศก์

เมตร พรอ้มก่อสรา้งรางระบายน า้ คอนกรีตเสริมเหลก็ แห่ง 1 945,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองล าเชยีงสา จากสะพานท่าฉิม–ฝายยางบา้น

ใหม่สะแกราช  หมู่ที่ 15  ต าบลสะแกราช  อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดั

นครราชสมีา  ปริมาตรดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่ 16,500.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 610,000                      

รายการระดบัที1่: วางท่อคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 1 บา้นหนองหญา้งาม 

จากปัม๊น า้มนั - ศาลปกครอง ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จงัหวดันครราชสมีา ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่  0.348  กโิลเมตร แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหว้ยล าเชยีงไกร จากอ่างเกบ็น า้บา้นใหม่เจริญธรรม

 หมู่ที่ 10 ถงึบา้นวงัสมบูรณ์ หมู่ที่ 18 ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารกัษ ์ 

จงัหวดันครราชสมีา ปริมาตรดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่ 90,221.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 3,279,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่ม บา้นโคกมะกอก หมู่ที่ 11 ต าบล

บุ่งขี้เหลก็ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา ขนาด 3.00 - 3.00 x 2.70 x แห่ง 1 757,700                      

เพิม่ผลผลติพฒันาคุณภาพและลดตน้ทนุการปลูกพชืเศรษฐกจิ และกจิกรรมเพือ่เป็น

เมอืงแหง่อาหาร 7,331,300                 

งบด าเนินงาน 7,331,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,331,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 306,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 8,400                         

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 8,400                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 570,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัเกบ็และวเิคราะหต์วัอยา่งพนัธุกรรมพชื 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผลติภณัฑแ์ละ Packaging 0 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,710,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 4,710,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 155,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,046,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 400,000                      

เพิม่ผลผลติและคุณภาพสตัวเ์ศรษฐกจิ และกจิกรรมเพือ่เป็นเมอืงแหง่อาหาร ดว้ย

นวตักรรม 3,633,600                 

งบด าเนินงาน 3,633,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,633,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 182,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 76,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 76,000                        
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 787,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 787,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 66,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 272,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 2,244,000                    

พฒันาระบบการตลาดสนิคา้เกษตรอตุสาหกรรม ทีแ่ปรรูปและไมแ่ปรรูป 9,362,300                 

งบด าเนินงาน 9,362,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,362,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 76,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 39,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 20,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 18,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,924,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าวเิคราะหคุ์ณภาพเน้ือ (ซาก) แพะขนุ องคป์ระกอบ

ทางเคม ีและคุณภาพน า้นม 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพฒันาปรบัปรุงผลติภณัฑ ์และการออกแบบบรรจุ

ภ ณฑ ์พฒันาการสรา้งแบรนด์ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการออกแบบและผลติบรรจภุณัฑ์ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจดัแสดงและจ าหน่ายผลผลติ 

ผลติภณัฑส์นิคา้เกษตรอตุสาหกรรม 0 2,008,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมส่งเสริม พฒันาศกัยภาพ

และขดีความสามารถในการแขง่ขนั การตลาดสนิคา้เกษตรที่แปรรูปและ

ไม่แปรรูป รวมถงึการเจรจาทางการคา้การจบัคู่ธุรกจิ 0 2,315,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 972,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 972,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 230,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 47,000                        

การพฒันาศกัยภาพ เกษตรกร ผูอ้ยู่ในวยัแรงงาน และผูป้ระกอบการ ตามหลกั

เศรษฐกจิพอเพยีง ภูมปิญัญาชาวบา้น หลกัวชิาการ นวตักรรมใหม ่ในยคุดจิทิลั 6,156,400                 

งบด าเนินงาน 6,156,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,156,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 840,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 14,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 14,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจดันิทรรศการผลการด าเนินงานยวุ

เกษตรจงัหวดันครราชสมีา 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,573,900                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 3,573,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 139,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 379,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 29,600                        

การแปรรูปผลผลติการเกษตรและสรา้งมลูค่าเพิม่ ดว้ยนวตักรรมใหม ่พลงังานทดแทน 2,700,000                 

งบด าเนินงาน 2,700,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,700,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าด าเนินโครงการส่งเสริมนวตักรรมอตุสาหกรรมแปร

รูปอาหารและนวตักรรมบรรจภุณัฑ์ 0 2,700,000                    

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 34,262,100                

การพฒันาปจัจยัพื้นฐานดา้นการทอ่งเทีย่ว กฬีา และเครือขา่ย 23,983,000                

งบด าเนินงาน 23,983,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,983,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 23,983,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการกจิกรรมเมอืงศิลปะวฒันธรรม (ART 

and Culture) สู่การท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค์ 0 23,983,000                   

การพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วและกจิกรรมทอ่งเทีย่ว 3,320,700                 

งบด าเนินงาน 3,320,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,320,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 168,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 67,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 27,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,571,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการปรบัแต่งสถานที่ศูนยเ์รียนรู ้ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการตกแต่งเวทแีละจดันิทรรศการ 0 6,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมการละเลน่พื้นบา้น 0 18,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมแสดงศิลปวฒันธรรม 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมเสริมสรา้งศิลปวฒันธรรม 0 5,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมลอ่งเรือเรียนรูว้ถิปีระชาชน 0 22,900                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมลอ่งเรือเรียนรูว้ธิปีระมง 0 22,900                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมตรุษจนีโคราช 0 988,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมเกษตรพ่อพอเพยีง 0 988,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 440,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 440,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 32,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 6,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 14,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 11,000                        

การพฒันาการตลาดและประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว กฬีา และเครือขา่ย 6,958,400                 

งบด าเนินงาน 6,958,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,958,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 144,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัการจดังานเทศกาลเที่ยวพมิายและแขง่

เรือยาวชงิถว้ยพระราชทานฯ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,814,400                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,814,400                    


