
จ ำนวนเงินเบิก

จ่ำยท้ังส้ิน
อ ำเภอโกสัมพีนคร

1 โรงเรียนบ้านดงซ่อม อุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์งานเกษตรเพ่ือการเรียนรู้สู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านดงซ่อม          70,000 ประเภทอบรม 
2 โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ        170,000 ประเภทจ้างครู
3 โรงเรียนยอดประชาสรรค์ อุดหนุนโครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน        100,000 ประเภทจ้างครู
4 โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ อุดหนุนโครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน        100,000 ประเภทจ้างครู
5 โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล อุดหนุนโครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน        100,000 ประเภทจ้างครู
6 โรงเรียนบ้านดงซ่อม อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนบ้านดงซ่อมและโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนนครโกสัมพี        200,000 ประเภทจ้างครู
7 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          72,000 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
8 โรงเรียนบ้านหนองวัวด า อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          70,880 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
9 โรงเรียนบ้านหนองวัวด า อุดหนุนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน        200,000 ประเภทปรับปรุงซ่อมแซม 
10 โรงเรียนบ้านโกสัมพี (วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          71,680 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
11 โรงเรียนบ้านมะเด่ือชุมพร อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          71,680 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
12 โรงเรียนบ้านวังชมภู 22 อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          72,540 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
13 โรงเรียนบ้านคลองเมือง อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          71,010 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
อ ำเภอไทรงำม

14 โรงเรียนบ้านหัวยาง อุดหนุนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนคอมพิวเตอร์          47,810 ประเภทปรับปรุงซ่อมแซม
15 โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บ ารุง อุดหนุนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29          79,600 ประเภทปรับปรุงซ่อมแซม
16 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนในสาขาท่ีขาดแคลน        110,000 ประเภทจ้างครู
17 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) โครงการการสอนจ้างครูต่างประเทศ        150,000 ประเภทจ้างครู
18 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน          82,500 ประเภทจ้างครู
19 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนดนตรีไทยและดนตรีสากล          50,000 ประเภทจ้างครู

บัญชีรำยช่ือโครงกำรเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด สพป.กพ.เขต 1
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

ล ำดับท่ี
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20 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม อุดหนุนโครงการจ้างครูชาวต่างชาติ        100,000 ประเภทจ้างครู
21 โรงเรียนบ้านหัวยาง อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน        110,000 ประเภทจ้างครู
22 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา อุดหนุนโครงการส่งเสริมสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน        143,000 ประเภทจ้างครู
23 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน        143,000 ประเภทจ้างครู
24 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนในสาขาท่ีขาดแคลน          60,000 ประเภทจ้างครู
25 โรงเรียนบ้านแม่บัว อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          71,950 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
26 โรงเรียนบ้านหนองคล้า อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          71,950 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
27 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ยางงาม อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          71,950 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
28 โรงเรียนบ้านป่าถ่ัว อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          71,950 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
29 โรงเรียนบ้านเนินกรอย อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          72,000 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
30 โรงเรียนบ้านหนองทอง อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          72,140 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
31 โรงเรียนย่ังยืนราษฎร์วิทยา อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          71,830 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
32 โรงเรียนบ้านตอรัง อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          71,830 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
33 โรงเรียนบ้านจิกคันซ้อน อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          71,600 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
34 โรงเรียนบ้านพานทอง อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          71,990 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
35 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          71,990 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
อ ำเภอพรำนกระต่ำย

36 โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย อุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน        120,000 ประเภทจ้างครู
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37 โรงเรียนวัดโพธาราม อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่อาเซียน          69,600 ประเภทจ้างครู
38 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว อุดหนุนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ          70,000 ประเภทอบรม 
39 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว อุดหนุนโครงการค่าย English Camp 2016          50,000 ประเภทอบรม 
40 โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย        100,000 ประเภทจ้างครู
41 โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ อุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน        100,000 ประเภทจ้างครู
42 โรงเรียนบ้านบึงพิไกร อุดหนุนโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา        110,000 ประเภทจ้างครู
43 โรงเรียนบ้านวังเฉลียง อุดหนุนโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา(จ้างครูจ้างสอน)          75,000 ประเภทจ้างครู
44 โรงเรียนบ้านเขาคีริส อุดหนุนโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา(จ้างครูจ้างสอน)          70,000 ประเภทจ้างครู
45 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง อุดหนุนโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา(จ้างครูจ้างสอน)          70,000 ประเภทจ้างครู
46 โรงเรียนบ้านบึงลูกนก อุดหนุนโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา(จ้างครูสอน)          70,000 ประเภทจ้างครู
47 โรงเรียนบ้านหนองโสน อุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา (จ้างครูตรงเอก)          70,000 ประเภทจ้างครู
48 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง อุดหนุนโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา(จ้างครูสอน)          70,000 ประเภทจ้างครู
49 โรงเรียนบ้านเมืองพาน อุดหนุนโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา(จ้างครูจ้างสอน) 70,000         ประเภทจ้างครู
50 โรงเรียนบ้านท่าไม้ อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ          50,000 ประเภทจ้างครู
51 โรงเรียนบ้านน  าดิบมะพร้าว อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ        100,000 ประเภทจ้างครู
52 โรงเรียนบ้านเก่า อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนวิชาภาษาต่างประเทศ          99,000 ประเภทจ้างครู
53 โรงเรียนบ้านสมอโคน อุดหนุนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26          95,520 ประเภทปรับปรุงซ่อมแซม 
54 โรงเรียนบ้านสมอโคน อุดหนุนโครงการจัดซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์          34,000 ประเภทจัดซื อครุภัณฑ์
55 โรงเรียนบ้านวังมะค่า อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนคอมพิวเตอร์          50,000 ประเภทจ้างครู
56 โรงเรียนบ้านห้วยน  าใส อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนกลุ่มสาระการงานพื นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)          50,000 ประเภทจ้างครู
57 โรงเรียนบ้านคุยประดู่ อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ          50,000 ประเภทจ้างครู
58 โรงเรียนบ้านนาป่าแดง อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          70,920 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
59 โรงเรียนบ้านวังชะโอน อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          72,000 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ

อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

60 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาดกลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ          76,930 ประเภทอบรม 
61 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธ์ิทะเล) อุดหนุนโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีกลุ่มโรงเรียนนิคมทุ่งโพธ์ิทะเล          50,000 ประเภทอบรม 
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62 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธ์ิทะเล) อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ          75,000 ประเภทจ้างครู
63 โรงเรียนบ้านธ ามรงค์ (รองประชาสงเคราะห์) อุดหนุนโครงการจ้างครูผู้สอนในวิชาท่ีขาดแคลน        165,000 ประเภทจ้างครู
64 โรงเรียนบ้านโพธ์ิสวัสด์ิ อุดหนุนโครงการจ้างครูผู้สอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน          72,000 ประเภทจ้างครู
65 โรงเรียนบ้านมอสมบัติ อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนวังทอง          50,000 ประเภทอบรม 
66 โรงเรียนบ้านมอสมบัติ อุดหนุนโครงการแข่งขันวิชาการเพชรวังทอง          60,000 ประเภทแข่งขันทักษะ
67 โรงเรียนบ้านล ามะโกรก อุดหนุนโครงการการส่งเสริมและการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาในการป้องกันปัญหาการกระท าความผิด

ของเด็กและเยาวชน ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ของสถานศึกษาในเขตอ าเภอเมืองก าแพงเพชร
       400,000 ประเภทอบรม 

68 โรงเรียนบ้านล ามะโกรก อุดหนุนโครงการการส่งเสริมและการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาป้องกันปัญหาการกระท าความผิดของเด็ก
และเยาวชนชั นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนชากังราว

       100,000 ประเภทอบรม 

69 โรงเรียนบ้านล ามะโกรก อุดหนุนโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนชากังราว        100,000 ประเภทอบรม 
70 โรงเรียนบ้านล ามะโกรก อุดหนุนโครงการจ้างครูผู้สอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์        180,000 ประเภทจ้างครู
71 โรงเรียนบ้านวังน  าขาว อุดหนุนโครงการหนังสือห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังน  าขาว          16,000 ประเภทจัดซื อครุภัณฑ์
72 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อุดหนุนโครงการจ้างครูผู้สอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ          72,000 ประเภทจ้างครู
73 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา อุดหนุนโครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ          99,000 ประเภทอบรม 
74 โรงเรียนประชาสันติภาพ อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน        160,000 ประเภทจ้างครู
75 โรงเรียนสหวิทยาคม อุดหนุนโครงการพัฒนาชีวิตนักเรียนกลุ่มโรงเรียนขุนรามทรงธรรม          99,000 ประเภทอบรม 
76 โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ อุดหนุนโครงการจัดจ้างครูชาวต่างประเทศ        183,000 ประเภทจ้างครู
77 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร อุดหนุนโครงการจ้างครูจ้างสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์        108,000 ประเภทจ้างครู
78 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร (บ้านนครชุม) อุดหนุนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 008 และอาคารเรียน สปช. 017ก        298,000 ประเภทปรับปรุงซ่อมแซม 
79 สพป.กพ.เขต1 อุดหนุนโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2559        290,000 ประเภทแข่งขันทักษะ
80 สพป.กพ.เขต1 อุดหนุนโครงการชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติฯ ปี 2559        350,000 ประเภทอบรม 
81 โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          71,990 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
82 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          71,990 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
83 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 

(แปดอ้อม)
อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          72,000 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
84 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 

(บ้านใหม่ศรีอุบล)
อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          72,000 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
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85 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          72,350 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ

86 โรงเรียนบ้านเขาวังเย่ียม อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          70,960 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ

87 โรงเรียนบ้านเกาะน  าโจน อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          70,910 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ

88 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 
(บ่อทอง)

อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          72,170 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ

89 โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          71,990 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ

90 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          71,420 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ

91 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          71,990 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ

92 โรงเรียนบ้านหนองขาม อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          71,990 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ

93 โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          71,000 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ

94 โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          71,000 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ

95 โรงเรียนบ้านน  าดิบ “ศรีก าแพงอุปถัมภ์” อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          71,190 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ

96 โรงเรียนบ้านท่าเสล่ียง อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          71,430 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ

97 โรงเรียนบ้านปางเรือ (จุฬาสงเคราะห์) อุดหนุนโครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน        100,000 ประเภทจ้างครู
98 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ อุดหนุนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและส่ิงปลูกสร้าง        196,000 ประเภทปรับปรุงซ่อมแซม 
99 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนปฐมวัย        180,000 ประเภทจ้างครู

อ ำเภอลำนกระบือ
100 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ        150,000 ประเภทจ้างครู
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101 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ อุดหนุนโครงการจ้างครูผู้สอนในสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลนในสถานศึกษา        150,000 ประเภทจ้างครู
102 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ อุดหนุนโครงการจ้างครูผู้สอนในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน        130,000 ประเภทจ้างครู
103 โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง อุดหนุนโครงการจ้างครูช่วยสอนในสาขาท่ีขาดแคลน        130,000 ประเภทจ้างครู
104 โรงเรียนบ้านลานตาบัว อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนวิชาท่ีขาดแคลน        130,000 ประเภทจ้างครู
105 โรงเรียนบ้านปรือพันไถ อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนในวิชาท่ีขาดแคลน        150,000 ประเภทจ้างครู
106 โรงเรียนบ้านเกศกาสร อุดหนุนโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั นประถมศึกษาปีท่ี 6          60,000 ประเภทอบรม 
107 โรงเรียนบ้านเกศกาสร อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษสู่อาเซียน        138,100 ประเภทจ้างครู
108 โรงเรียนบ้านช่องลม อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนในวิชาท่ีขาดแคลน        150,000 ประเภทจ้างครู
109 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนสาขาขาดแคลน        150,000 ประเภทจ้างครู
110 โรงเรียนบ้านปลักไม้ด า อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศและครูสาขาท่ีขาดแคลน        150,000 ประเภทจ้างครู
111 โรงเรียนบ้านปลักไม้ด า อุดหนุนโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน (การจ้างบุคลากรสนับสนุนการสอน)          36,000 ประเภทจ้างครู
112 โรงเรียนบ้านปลักไม้ด า อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนลานกระบือ          22,000 ประเภทอบรม 
113 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระก า 5 อุดหนุนโครงการจัดจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ        150,000 ประเภทจ้างครู
114 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระก า 5 อุดหนุนโครงการเปิดโลกวิชาการ          36,000 ประเภทเปิดโลกวิชาการ
115 โรงเรียนบ้านหนองแขม อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน        150,000 ประเภทจ้างครู
116 โรงเรียนบ้านหนองแขม อุดหนุนโครงการเปิดโลกวิชาการ          36,000 ประเภทเปิดโลกวิชาการ
117 โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศประจ าปีการศึกษา 2559        150,000 ประเภทจ้างครู
118 โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ อุดหนุนโครงการจัดจ้างครูอัตราจ้างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์          36,000 ประเภทจ้างครู
119 โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ อุดหนุนโครงการพิธีสวนสนามและกล่าวค าปฏิญาณของคณะลูกเสืออ าเภอลานกระบือเน่ืองในวันสถาปนา

คณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559
       100,000 ประเภทอบรม 

120 โรงเรียนบ้านหนองหลวง อุดหนุนโครงการจ้างครูช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ          97,200 ประเภทจ้างครู
121 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) อุดหนุนโครงการจ้างครูเพ่ือสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)        165,000 ประเภทจ้างครู
122 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) อุดหนุนโครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)          36,000 ประเภทปรับปรุงซ่อมแซม 
123 โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง
       165,000 ประเภทจ้างครู

124 โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง อุดหนุนโครงการเปิดโลกวิชาการโรงเรียนบ้านคุยมะม่วง          36,000 ประเภทเปิดโลกวิชาการ
125 โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ        165,000 ประเภทจ้างครู
126 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงทับแรต        125,000 ประเภทจ้างครู
127 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนในสาขาท่ีขาดแคลน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน        125,000 ประเภทจ้างครู
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128 โรงเรียนบ้านหนองละม่ังทอง อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน        100,000 ประเภทจ้างครู
129 โรงเรียนบ้านหนองละม่ังทอง อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน        150,000 ประเภทจ้างครู
130 โรงเรียนบ้านเด่นพระ อุดหนุนโครงการจ้างสอนภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเด่นพระ        150,000 ประเภทจ้างครู
131 อุดหนุนโรงเรียนบ้านจันทิมา อุดหนุนโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 กลุ่มโรงเรียน

หนองหลวง เพ่ือความก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน
       100,000 ประเภทอบรม 

132 โรงเรียนบ้านหนองจิก อุดหนุนโครงการจัดจ้างบุคลากรสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจ าปีการศึกษา 2559        150,000 ประเภทจ้างครู
133 โรงเรียนบ้านหนองปากดง อุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมลูกเสือ-เนตรนารี        100,000 ประเภทอบรม 
134 โรงเรียนบ้านหนองปากดง อุดหนุนโครงการปรับปรุงอาคารเรียนแบบ 017 โรงเรียนบ้านหนองปากดง          70,000 ประเภทปรับปรุงซ่อมแซม 
135 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          70,790 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
136 โรงเรียนบ้านปรือพันไถ อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          72,000 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
137 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          72,000 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
138 โรงเรียนบ้านลานตาบัว อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน          72,000 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ


