
ล ำดับท่ี
หน่วยงำน/องค์กร
ท่ีขอรับเงินอุดหนุน

โครงกำร
จ ำนวนเงินเบิก 

จ่ำยท้ังส้ิน
 ประเภทแบบประเมินผล

โครงกำรเงินอุดหนุน

อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี
1 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง อุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวินัยเยาวชนกลุ่มโรงเรียนสลกบาตรปี 2559          101,000 ประเภทอบรม
2 โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ เนตรนารีโรงเรียนบ้านหนองช้างงาม          100,000 ประเภทอบรม
3 โรงเรียนบ้านเกาะตาล อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ เนตรนารีกลุ่มโรงเรียนขาณุวรลักษณ์           92,000 ประเภทอบรม
4 โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา อุดหนุนโครงการจ้างครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ต าบลโค้งไผ่
          80,000 ประเภทจ้างครู 

5 โรงเรียนบ้านหัวเสลา อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี           60,000 ประเภทอบรม 
6 โรงเรียนบ้านหนองบอน อุดหนุนโครงการส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน          100,000 ประเภทจ้างครู 
7 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน อุดหนุนโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี           70,000 ประเภทอบรม 
8 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน           71,350 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
9 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน           71,570 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
10 โรงเรียนบ้านช่องลม อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน           71,570 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
11 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน           71,570 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
12 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน           71,570 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
13 โรงเรียนบ้านสระตาพรม อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน           71,570 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
14 โรงเรียนบ้านวังน  าซึม อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน           71,570 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
15 โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน           71,570 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ

บัญชีรำยช่ือโครงกำรเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด สพป.กพ.เขต 2
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559



2

ล ำดับท่ี
หน่วยงำน/องค์กร
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โครงกำรเงินอุดหนุน
16 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน           71,570 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
17 โรงเรียนบ้านนาเหนือ อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน           71,570 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ

อ ำเภอคลองขลุง

18 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มโรงเรียนวังไทร          200,000 ประเภทอบรม
19 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ เนตรนารี           40,000 ประเภทอบรม
20 โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี           50,000 ประเภทอบรม
21 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อุดหนุนโครงการจัดจ้างครูสอนสาขาท่ีขาดแคลน          165,000 ประเภทจ้างครู 
22 โรงเรียนบ้านวังบัว อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน           60,000 ประเภทอบรม
23 โรงเรียนบ้านป่าเหียง อุดหนุนโครงการจัดจ้างครูสอนในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน           60,000 ประเภทจ้างครู 
24 โรงเรียนบ้านหนอกจอก อุดหนุนโครงการจัดจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)           50,000 ประเภทจ้างครู 
25 โรงเรียนบ้านคลองแขยง อุดหนุนโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน           50,000 ประเภทจ้างครู 
26 โรงเรียนบ้านคลองแขยง อุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองแขยง          100,000 ประเภทอบรม
27 โรงเรียนวัดแสงอุทัย อุดหนุนโครงการจัดจ้างครูสอนสาขาท่ีขาดแคลน           60,000 ประเภทจ้างครู 
28 โรงเรียนบ้านสามแยก อุดหนุนโครงการจัดจ้างครูสอนสาขาท่ีขาดแคลน           60,000 ประเภทจ้างครู 
29 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา อุดหนุนโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียน  วชิรธรรม          130,000 ประเภทอบรม
30 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ อุดหนุนโครงการจัดจ้างครูสอนในสาขาท่ีขาดแคลน (ภาษาอังกฤษ)           35,000 ประเภทจ้างครู 
31 โรงเรียนบ้านบ่อทอง โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน           35,000 ประเภทจ้างครู 
32 โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน           35,000 ประเภทจ้างครู 
33 โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา อุดหนุนโครงการเข้าค่ายวิชาการ           50,000 ประเภทอบรม
34 โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา อุดหนุนโครงการนิทรรศการโลกวิชาการ           60,000 ประเภทเปิดโลกวิชาการ
35 โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา อุดหนุนโครงการนักเรียนยอดปัญญา           40,000 ประเภทอบรม
36 โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน           50,000 ประเภทอบรม
37 โรงเรียนบ้านบึงลาด อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน           35,000 ประเภทจ้างครู 
38 โรงเรียนบ้านคลองยาง อุดหนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจัดหาครูในสาขาท่ีขาดแคลน           35,000 ประเภทจ้างครู 
39 โรงเรียนบ้านนิคม อุดหนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดหาครูสอนดนตรีไทย           35,000 ประเภทจ้างครู 
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โครงกำรเงินอุดหนุน
40 โรงเรียนบ้านมาบคล้า อุดหนุนโครงการขอสนับสนุนครูสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนปฐมวัย           35,000 ประเภทจ้างครู 
41 โรงเรียนบ้านแม่ลาด อุดหนุนโครงการสนับสนุนครูสอนภาษาไทย เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษา           35,000 ประเภทจ้างครู 
42 โรงเรียนบ้านแม่ลาด อุดหนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดหาครูสาขาท่ีขาดแคลน           88,000 ประเภทจ้างครู 
43 โรงเรียนบ้านร้อยไร่ อุดหนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดหาครูสาขาท่ีขาดแคลน           35,000 ประเภทจ้างครู 
44 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ อุดหนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาจัดหาครูสาขาท่ีขาดแคลน           88,000 ประเภทจ้างครู 
45 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย อุดหนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดหาครูสาขาท่ีขาดแคลน           88,000 ประเภทจ้างครู 
46 โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร อุดหนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดหาครูสาขาขาดแคลน          140,000 ประเภทจ้างครู 
47 สพป.กพ.เขต2 อุดหนุนโครงการงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559          724,000 ประเภทอบรม 
48 สพป.กพ.เขต2 อุดหนุนโครงการเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2559          835,200 ประเภทเปิดโลกวิชาการ
49 โรงเรียนอนุบาลวังไทร อุดหนุนโครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ)          280,000 ประเภทจ้างครู 

อ ำเภอคลองลำน
50 โรงเรียนบ้านคลองเตย อุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับการพัฒนานักเรียนชั นประถมศึกษาปีท่ี 2-6           45,000 ประเภทอบรม
51 โรงเรียนบ้านโป่งน  าร้อน อุดหนุนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนบ้านโป่งน  าร้อน          100,000 ประเภทอบรม 
52 โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา อุดหนุนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา           90,000 ประเภทอบรม 
53 โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน           71,950 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
54 โรงเรียนบ้านคลองเตย อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน           71,950 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
55 โรงเรียนบ้านแปลงส่ี อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน           71,950 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ

อ ำเภอทรำยทองวัฒนำ
56 โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนปฐมวัย           63,000 ประเภทจ้างครู 
57 โรงเรียนบ้านถนนน้อย อุดหนุนโครงการอบรมทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนบ้านถนนน้อย           70,000 ประเภทอบรม 
58 โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ อุดหนุนโครงการจ้างครูปฐมวัย/อนุบาล           70,000 ประเภทจ้างครู 
59 โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา อุดหนุนโครงการจัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน           67,000 ประเภทจัดซื อครุภัณฑ์ 
60 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน           72,000 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ



4

ล ำดับท่ี
หน่วยงำน/องค์กร
ท่ีขอรับเงินอุดหนุน

โครงกำร
จ ำนวนเงินเบิก 

จ่ำยท้ังส้ิน
 ประเภทแบบประเมินผล

โครงกำรเงินอุดหนุน
อ ำเภอบึงสำมัคคี

61 โรงเรียนบ้านชายเคือง โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน           60,000 ประเภทอบรม 
62 โรงเรียนบ้านชายเคือง อุดหนุนโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี           40,000 ประเภทอบรม 
63 โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี       

(บ้านทุ่งสนุ่น)
อุดหนุนโครงการจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลน เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็ก
และเยาวชนโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี (บ้านทุ่งสนุ่น) อ าเภอบึงสามัคคี

         150,000 ประเภทจ้างครู 

64 โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง อุดหนุนจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลน เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กและเยาวชน 
โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง อ าเภอบึงสามัคคี

         109,980 ประเภทจ้างครู 

65 โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา  โครงการจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลน เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กและเยาวชน
โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา อ าเภอบึงสามัคคี

          49,980 ประเภทจ้างครู 

66 โรงเรียนบ้านโพธ์ิเอน อุดหนุนโครงการจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลน เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็ก
และเยาวชนโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี (บ้านทุ่งสนุ่น) อ าเภอบึงสามัคคี

         119,980 ประเภทจ้างครู 

67 โรงเรียนบ้านไผ่งาม อุดหนุนโครงการจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลน เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็ก
และเยาวชน โรงเรียนบ้านไผ่งาม อ าเภอบึงสามัคคี

          49,980 ประเภทจ้างครู 

68 โรงเรียนบ้านวังชะโอน อุดหนุนโครงการจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลน เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็ก
และเยาวชน โรงเรียนบ้านวังชะโอน อ าเภอบึงสามัคคี

          49,980 ประเภทจ้างครู 

69 โรงเรียนบ้านวังเจ้า  อุดหนุนโครงการจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลน เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็ก
และเยาวชน โรงเรียนบ้านวังเจ้า อ าเภอบึงสามัคคี

         119,980 ประเภทจ้างครู 

70 โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี โครงการจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลน เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กและเยาวชน 
โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี อ าเภอบึงสามัคคี

         109,980 ประเภทจ้างครู 

71 โรงเรียนบ้านชายเคือง อุดหนุนโครงการจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลน เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็ก
และเยาวชน โรงเรียนบ้านชายเคือง อ าเภอบึงสามัคคี

          49,980 ประเภทจ้างครู 

72 โรงเรียนบ้านกระบวยทอง อุดหนุนโครงการจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลน เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็ก
และเยาวชน โรงเรียนบ้านกระบวยทอง อ าเภอบึงสามัคคี

         119,980 ประเภทจ้างครู 

73 โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน อุดหนุนโครงการจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลน เพ่ือพัฒนายกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กและเยาวชน 
โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน อ าเภอบึงสามัคคี

         109,980 ประเภทจ้างครู 

74 โรงเรียนบ้านคอปล้อง อุดหนุนโครงการจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลน เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็ก
และเยาวชน โรงเรียนบ้านคอปล้อง อ าเภอบึงสามัคคี

          49,980 ประเภทจ้างครู 



5

ล ำดับท่ี
หน่วยงำน/องค์กร
ท่ีขอรับเงินอุดหนุน

โครงกำร
จ ำนวนเงินเบิก 

จ่ำยท้ังส้ิน
 ประเภทแบบประเมินผล

โครงกำรเงินอุดหนุน
75 โรงเรียนบ้านโนนพลวง อุดหนุนโครงการจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลน เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็ก

และเยาวชน โรงเรียนบ้านโนนพลวง อ าเภอบึงสามัคคี
         119,980 ประเภทจ้างครู 

76 โรงเรียนบ้านสามขา อุดหนุนโครงการจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลน เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็ก
และเยาวชน โรงเรียนบ้านสามขา อ าเภอบึงสามัคคี

         119,980 ประเภทจ้างครู 

77 โรงเรียนบ้านดงเย็น อุดหนุนโครงการจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลน เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็ก
และเยาวชน โรงเรียนบ้านดงเย็น อ าเภอบึงสามัคคี

         149,980 ประเภทจ้างครู 

78 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคี อุดหนุนโครงการจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลน เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็ก
และเยาวชน โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีก าแพงเขต อ าเภอบึงสามัคคี

         109,980 ประเภทจ้างครู 

อ ำเภอปำงศิลำทอง

79 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล อุดหนุนโครงการสอบยอดปัญญานักเรียนต าบลปางตาไว           80,000 ประเภทแข่งขันทักษะ
80 โรงเรียนบ้านท่าขึ น อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ          100,000 ประเภทจ้างครู 
81 โรงเรียนบ้านหนองหิน อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน           72,340 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
82 โรงเรียนบ้านมอเจริญ อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน           70,150 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ
83 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บ ารุง อุดหนุนโครงการศูนย์การเรียนรู้โครงการวิศวกรรมพื นฐานหุ่นยนต์และพลังงานท่ีย่ังยืน          994,920 ประเภทจัดซื อครุภัณฑ์ 
84 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน           72,830 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ฯ


