




ระยะเวลา จ านวน หน่วยงาน หน่วยงาน เงินงบประมาณ จ านวนเงิน วิธีจัดหา ก าหนด

ด าเนินการ (หน่วยนับ) เจ้าของเงิน ที่ด าเนินการจัดหา แผนงาน/โครงการ (บาท) ส่งมอบงาน

(วัน)

1 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGAขนาด3000 1 ชุด สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 162,000.00       ประกวดราคา 90 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding

รัชมังคลาภเิษก กิจกรรม โครงการตามพระราชด าร ิโรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติ

2 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ SVGAขนาด3000 2 ชุด สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 28,200.00         ประกวดราคา 90 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม ส่งเสรมิศักยภาพในการเรยีนระดับมัธยมศึกษา

3 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGAขนาด3500 5 ชุด สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 140,000.00       ประกวดราคา 90 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม ส่งเสรมิศักยภาพในการเรยีนระดับมัธยมศึกษา

4 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGAขนาด3500 1 ชุด สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 28,000.00         ประกวดราคา 90 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม ส่งเสรมิศักยภาพในการเรยีนระดับมัธยมศึกษา

5 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGAขนาด2500 1 ชุด สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 27,700.00         ประกวดราคา 90 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม ส่งเสรมิศักยภาพในการเรยีนระดับมัธยมศึกษา

6 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGAขนาด2500 1 ชุด สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 27,700.00         ประกวดราคา 90 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนเขาพังไกร ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม ส่งเสรมิศักยภาพในการเรยีนระดับมัธยมศึกษา

7 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGAขนาด2500 1 ชุด สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 27,700.00         ประกวดราคา  90 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม ส่งเสรมิศักยภาพในการเรยีนระดับมัธยมศึกษา

8 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGAขนาด5000 1 ชุด สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 55,800.00         ประกวดราคา 90 วัน

                                                                                         แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และโรงเรียนในสังกัด

งบลงทนุ

ล าดับที่ ชื่อโครงการ



ระยะเวลา จ านวน หน่วยงาน หน่วยงาน เงินงบประมาณ จ านวนเงิน วิธีจัดหา ก าหนด

ด าเนินการ (หน่วยนับ) เจ้าของเงิน ที่ด าเนินการจัดหา แผนงาน/โครงการ (บาท) ส่งมอบงาน

(วัน)

ล าดับที่ ชื่อโครงการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม ส่งเสรมิศักยภาพในการเรยีนระดับมัธยมศึกษา

9 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGAขนาด5000 2 ชุด สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 111,600.00       ประกวดราคา 90 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม ส่งเสรมิศักยภาพในการเรยีนระดับมัธยมศึกษา

10 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGAขนาด3000 3 ชุด สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 81,000.00         ประกวดราคา 90 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนสระแกว้รัตนวิทย์ ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

11 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 100 นิ้ว 3 ชุด สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 39,000.00         ประกวดราคา 90 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนสระแกว้รัตนวิทย์ ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

12 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 200,000.00       ประกวดราคา 90 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

13 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGAขนาด2500 1 ชุด สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 27,700.00         ประกวดราคา 90 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนช้างกลางประชานุกลู ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

14 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 140 ตัว สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 224,000.00       ประกวดราคา 90 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม ส่งเสรมิศักยภาพในการเรยีนระดับมัธยมศึกษา

15 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 150 ตัว สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 240,000.00 ประกวดราคา 90 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม ส่งเสรมิศักยภาพในการเรยีนระดับมัธยมศึกษา

16 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 100 ตัว สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 160,000.00 ประกวดราคา 90 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนโยธินบ ารุง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม ส่งเสรมิศักยภาพในการเรยีนระดับมัธยมศึกษา



ระยะเวลา จ านวน หน่วยงาน หน่วยงาน เงินงบประมาณ จ านวนเงิน วิธีจัดหา ก าหนด

ด าเนินการ (หน่วยนับ) เจ้าของเงิน ที่ด าเนินการจัดหา แผนงาน/โครงการ (บาท) ส่งมอบงาน

(วัน)

ล าดับที่ ชื่อโครงการ

17 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 40 ตัว สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 64,000.00 ประกวดราคา 90 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม ส่งเสรมิศักยภาพในการเรยีนระดับมัธยมศึกษา

18 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 250 ตัว สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 400,000.00 ประกวดราคา 90 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม ส่งเสรมิศักยภาพในการเรยีนระดับมัธยมศึกษา

19 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 80 ตัว สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 128,000.00 ประกวดราคา 90 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม ส่งเสรมิศักยภาพในการเรยีนระดับมัธยมศึกษา

20 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 50 ตัว สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 80,000.00 ประกวดราคา 90 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนนพคุณปรชาสรรค์ ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม ส่งเสรมิศักยภาพในการเรยีนระดับมัธยมศึกษา

21 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 300 ตัว สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 480,000.00 ประกวดราคา 90 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม ส่งเสรมิศักยภาพในการเรยีนระดับมัธยมศึกษา

22 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 130 ตัว สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 208,000.00 ประกวดราคา  90 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนสระแกว้รัตนวิทย์ ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

23 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 80 ตัว สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 128,000.00 ประกวดราคา 90 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนเชียรใหญ่ ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

24 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 383 ตัว สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 612,800.00 ประกวดราคา 90 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนบางขันวิทยา ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

25 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 80 ตัว สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 128,000.00 ประกวดราคา 90 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding



ระยะเวลา จ านวน หน่วยงาน หน่วยงาน เงินงบประมาณ จ านวนเงิน วิธีจัดหา ก าหนด

ด าเนินการ (หน่วยนับ) เจ้าของเงิน ที่ด าเนินการจัดหา แผนงาน/โครงการ (บาท) ส่งมอบงาน

(วัน)

ล าดับที่ ชื่อโครงการ

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

26 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 180 ตัว สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 288,000.00 ประกวดราคา 90 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

27 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 85 ตัว สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 136,000.00 ประกวดราคา 90 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

28 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 197 ตัว สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 315,200.00 ประกวดราคา 90 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนขนอมพิทยา ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

29 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 100 ตัว สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 160,000.00 ประกวดราคา 90 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนหวัไทรบ ารุงราษฎร์ ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

30 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGAขนาด5000 1 ชุด สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 55,800.00 ประกวดราคา 45 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนสตรีพัทลุง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม ส่งเสรมิศักยภาพในการเรยีนระดับมัธยมศึกษา

31 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGAขนาด5000 2 ชุด สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 111,600.00 ประกวดราคา 45 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนดอนศาลาน าวิทยา ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม ส่งเสรมิศักยภาพในการเรยีนระดับมัธยมศึกษา

32 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGAขนาด4000 1 ชุด สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 33,600.00 ประกวดราคา 45 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนหานโพธิพ์ิทยาคม ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

33 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 100 นิ้ว 1 ชุด สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 24,300.00 ประกวดราคา 45 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนหานโพธิพ์ิทยาคม ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

34 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 20,000.00 ประกวดราคา 45 วัน



ระยะเวลา จ านวน หน่วยงาน หน่วยงาน เงินงบประมาณ จ านวนเงิน วิธีจัดหา ก าหนด

ด าเนินการ (หน่วยนับ) เจ้าของเงิน ที่ด าเนินการจัดหา แผนงาน/โครงการ (บาท) ส่งมอบงาน

(วัน)

ล าดับที่ ชื่อโครงการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนประภสัสรรังสิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

35 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGAขนาด3500 2 ชุด สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 56,000.00 ประกวดราคา 45 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนประภสัสรรังสิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

36 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGAขนาด3500 5 ชุด สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 140,000.00 ประกวดราคา 45 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนควนขนุน ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

37 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 4 ชุด สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 80,000.00 ประกวดราคา 45 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนควนขนุน ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

38 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 9 ชุด สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 180,000.00 ประกวดราคา 45 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนปา่บอนพิทยาคม ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

39 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 2 ชุด สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 40,000.00 ประกวดราคา 45 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

40 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์อปุกรณ์หอ้งวิทยาศาสตร์ 1 ชุด สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 418,500.00 ประกวดราคา 45 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนดอนศาลาน าวิทยา ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม ส่งเสรมิศักยภาพในการเรยีนระดับมัธยมศึกษา

41 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์อปุกรณ์หอ้งวิทยาศาสตร์ 1 ชุด สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 413,700.00 ประกวดราคา 45 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนปญัญาวุธ ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม ส่งเสรมิศักยภาพในการเรยีนระดับมัธยมศึกษา

42 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 50 ตัว สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 80,000.00 ประกวดราคา 30 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม ส่งเสรมิศักยภาพในการเรยีนระดับมัธยมศึกษา



ระยะเวลา จ านวน หน่วยงาน หน่วยงาน เงินงบประมาณ จ านวนเงิน วิธีจัดหา ก าหนด
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ

43 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 12 ตัว สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 19,200.00 ประกวดราคา 30 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม ส่งเสรมิศักยภาพในการเรยีนระดับมัธยมศึกษา

44 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 80 ตัว สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 128,000.00 ประกวดราคา 30 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนประภสัสรรังสิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

45 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 120 ตัว มั สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 192,000.00 ประกวดราคา 30 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนปา่พะยอมพิทยาคม ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

46 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 80 ตัว สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 128,000.00 ประกวดราคา 30 วัน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนเขาชัยสน ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ e-bidding
กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

47 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 264,700.00 เฉพาะเจาะจง 45 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนกรุงหยันวทิยาคาร ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

48 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 492,600.00 เฉพาะเจาะจง 60 วัน

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

49 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนเขาพังไกร แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 944,400.00 คัดเลือก 90 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนเขาพังไกร ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

50 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนคงคาประชารักษ์ แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 399,200.00 เฉพาะเจาะจง 45 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

51 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 140,000.00 เฉพาะเจาะจง 30 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนควนเกยสุทธวิทิยา ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

52 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 866,000.00 คัดเลือก 60 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

53 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ.  โรงเรียนเฉลิมราชประชาอทุิศ แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 1,678,000.00 คัดเลือก 120 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอทุิศ ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

54 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 665,000.00 คัดเลือก 90 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวทิยา ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

55 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 454,000.00 เฉพาะเจาะจง 60 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวทิยา ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

56 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนตระพังพิทยาคม แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 268,400.00 เฉพาะเจาะจง 30 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนตระพังพิทยาคม ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

57 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 55,800.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนตรีนิมิตรวทิยา ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

58 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาภาคใต้ แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 1,004,400.00 คัดเลือก 60 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาภาคใต้ ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

59 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนทรายขาววิทยา แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 473,500.00 เฉพาะเจาะจง 45 วัน

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนทรายขาววิทยา ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

60 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนท้องเนียนคณาภบิาล แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 499,700.00 เฉพาะเจาะจง 45 วัน
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ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนท้องเนียนคณาภบิาล ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

61 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 492,000.00 เฉพาะเจาะจง 45 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนทางพนูวทิยาคาร ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

62 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ.  โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 704,300.00 คัดเลือก 60 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนทุง่สงวทิยา ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

63 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 215,000.00 เฉพาะเจาะจง 45 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนทุง่สงสหประชาสรรค์ ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

64 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 171,000.00 เฉพาะเจาะจง 30 วัน

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนทุ่งสังพทิยาคม ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

65 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 330,500.00 เฉพาะเจาะจง 45 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

66 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 272,000.00 เฉพาะเจาะจง 45 วัน

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา และการเรียนรู้
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

67 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 2,523,000.00 คัดเลือก 120 วัน

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ และการเรียนรู้
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

68 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 602,700.00 คัดเลือก 90 วัน

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม และการเรียนรู้
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ
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69 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 335,000.00 เฉพาะเจาะจง 45 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ และการเรียนรู้
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

70 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนโยธินบ ารุง แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 500,000.00 เฉพาะเจาะจง 60 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนโยธนิบ ารุง และการเรียนรู้
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

71 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 220,900.00 เฉพาะเจาะจง 45 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ และการเรียนรู้
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

72 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนสตรีทุ่งสง แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 2,048,600.00 คัดเลือก 120 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนสตรีทุ่งสง และการเรียนรู้
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

73 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 399,900.00 เฉพาะเจาะจง 45 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนเสม็ดจวนวทิยาคม และการเรียนรู้
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

74 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนแหลมราษฎร์บ ารุง แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 442,800.00 เฉพาะเจาะจง 45 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนแหลมราษฎร์บ ารุง และการเรียนรู้
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

75 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนแหลมราษฎร์บ ารุง แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 442,400.00 เฉพาะเจาะจง 45 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนแหลมราษฎร์บ ารุง และการเรียนรู้
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

76 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนชะรัตชนูปถัมภ์ แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 415,100.00 เฉพาะเจาะจง 45 วัน

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนชะรัตชนปูถัมภ์ และการเรียนรู้
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

77 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนตะแพนพิทยา แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 508,000.00 คัดเลือก 60 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนตะแพนพิทยา และการเรียนรู้
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กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

78 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนนาขยาดวิทยา แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 469,600.00 เฉพาะเจาะจง 45 วัน

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนนาขยาดวทิยา และการเรียนรู้
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

79 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 481,500.00 เฉพาะเจาะจง 45 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา และการเรียนรู้
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

80 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนประชาบ ารุง แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 111,000.00 เฉพาะเจาะจง 30 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนประชาบ ารุง และการเรียนรู้
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

81 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนปญัญาวุธ แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 400,900.00 เฉพาะเจาะจง 45 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนปัญญาวธุ และการเรียนรู้
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

82 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ.  โรงเรียนพนางตุง แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 673,000.00 คัดเลือก 60 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนพนางตุง และการเรียนรู้
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

83 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนสตรีพัทลุง แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 602,000.00 คัดเลือก 60 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนสตรีพัทลุง และการเรียนรู้
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

84 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนอดุมวิทยายน แผนงานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง 373,500.00 เฉพาะเจาะจง 45 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนอุดมวทิยายน และการเรียนรู้
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนปกติ

85 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 146,000.00 เฉพาะเจาะจง 45 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนทุง่ใหญ่วิทยาคม และการเรียนรู้
กิจกรรม โรงเรยีนมัธยมดีสี่มุมเมือง

86 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ.  โรงเรียนตะโหมด แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 71,800.00 เฉพาะเจาะจง 30 วัน
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ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนตะโหมด และการเรียนรู้
กิจกรรม โรงเรยีนมัธยมดีสี่มุมเมือง

87 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ก่อสร้างอาคารห้องสมุด 1แห่ง สพม.นศ. สพม.นครศรีธรรมราช แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 3,001,400.00 คัดเลือก 240 วัน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนตะโหมด และการเรียนรู้
กิจกรรม โรงเรยีนมัธยมดีสี่มุมเมือง

88 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนขนอมพิทยา แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 856,000.00 คัดเลือก 90 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนขนอมพิทยา และการเรียนรู้

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

89 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนมัธยมศึกษาจฬุาภรณ์ แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 861,000.00 คัดเลือก 90 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาจฬุาภรณ์ และการเรียนรู้

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

90 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนชะอวด แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 1,041,000.00 คัดเลือก 90 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนชะอวด และการเรียนรู้

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

91 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บ ารุง แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 520,200.00 คัดเลือก 60 วัน

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนประสาธนร์าษฎร์บ ารุง และการเรียนรู้

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

92 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ.  โรงเรียนสระแกว้รัตนวิทย์ แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 585,800.00 คัดเลือก 60 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนสระแก้วรัตนวทิย์ และการเรียนรู้

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

93 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 610,800.00 คัดเลือก 60 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนก้างปลาวทิยาคม และการเรียนรู้

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

94 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนนบพิต าวิทยา แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 151,900.00 เฉพาะเจาะจง 30 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนนบพิต าวทิยา และการเรียนรู้

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล



ระยะเวลา จ านวน หน่วยงาน หน่วยงาน เงินงบประมาณ จ านวนเงิน วิธีจัดหา ก าหนด

ด าเนินการ (หน่วยนับ) เจ้าของเงิน ที่ด าเนินการจัดหา แผนงาน/โครงการ (บาท) ส่งมอบงาน

(วัน)

ล าดับที่ ชื่อโครงการ

95 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ.  โรงเรียนนาบอน แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 277,600.00 เฉพาะเจาะจง 45 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนนาบอน และการเรียนรู้

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

96 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนบางขันวิทยา แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 1,115,000.00 คัดเลือก 90 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนบางขนัวทิยา และการเรียนรู้

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

97 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนบา้นเกาะวิทยา แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 386,700.00 เฉพาะเจาะจง 45 วัน

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนบา้นเกาะวิทยา และการเรียนรู้

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

98 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 517,000.00 คัดเลือก 60 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

99 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนพิปนูสังฆรักษ์ประชาอทุิศแผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 149,500.00 เฉพาะเจาะจง 30 วัน

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนพิปนูสังฆรักษ์ประชาอทุิศ และการเรียนรู้

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

100 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอทุิศแผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 405,700.00 เฉพาะเจาะจง 45 วัน

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอทุิศ และการเรียนรู้

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

101 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนปากพูน แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 312,000.00 เฉพาะเจาะจง 45 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนปากพนู ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

102 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนร่อนพิบลูย์เกยีรติวสุนธราภวิัฒก์แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 2,414,700.00 คัดเลือก 120 วัน

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนร่อนพิบลูย์เกียรติวสุนธราภวิฒัก์ และการเรียนรู้

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

103 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนเสาธงวิทยา แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 294,000.00 เฉพาะเจาะจง 45 วัน

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนเสาธงวิทยา และการเรียนรู้



ระยะเวลา จ านวน หน่วยงาน หน่วยงาน เงินงบประมาณ จ านวนเงิน วิธีจัดหา ก าหนด

ด าเนินการ (หน่วยนับ) เจ้าของเงิน ที่ด าเนินการจัดหา แผนงาน/โครงการ (บาท) ส่งมอบงาน

(วัน)

ล าดับที่ ชื่อโครงการ

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

104 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 752,400.00 คัดเลือก 90 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนสิชลคุณาธารวทิยา และการเรียนรู้

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

105 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 252,000.00 เฉพาะเจาะจง 45 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ และการเรียนรู้

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

106 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนหวัไทรบ ารุงราษฎร์ แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 517,100.00 คัดเลือก 60 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ และการเรียนรู้

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

107 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนวังหนิวิทยาคม แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 249,500.00 เฉพาะเจาะจง 45 วัน

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนวงัหนิวทิยาคม และการเรียนรู้
กิจกรรม สานความรว่มมือภาครเครอืขา่ย

108 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนกงหราพิชากร แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 432,800.00 เฉพาะเจาะจง 45  วัน

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนกงหราพชิากร และการเรียนรู้

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

109 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนเขาชัยสน แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 609,200.00 คัดเลือก 60 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนเขาชยัสน และการเรียนรู้

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

110 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนหานโพธิพ์ิทยาคม แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 441,900.00 เฉพาะเจาะจง 45 วัน

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนหานโพธิพ์ทิยาคม และการเรียนรู้

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

111 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนควนขนุน แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 727,000.00 คัดเลือก 60 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนควนขนุน และการเรียนรู้

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

112 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนบางแกว้พิทยาคม แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 548,900.00 คัดเลือก 60 วัน



ระยะเวลา จ านวน หน่วยงาน หน่วยงาน เงินงบประมาณ จ านวนเงิน วิธีจัดหา ก าหนด

ด าเนินการ (หน่วยนับ) เจ้าของเงิน ที่ด าเนินการจัดหา แผนงาน/โครงการ (บาท) ส่งมอบงาน

(วัน)

ล าดับที่ ชื่อโครงการ

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนบางแก้วพทิยาคม และการเรียนรู้

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

113 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 347,700.00 เฉพาะเจาะจง 45 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนปากพะยูนพทิยาคาร และการเรียนรู้

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

114 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 787,100.00 คัดเลือก 90 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ และการเรียนรู้

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

115 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนปา่บอนพิทยาคม แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 192,700.00 เฉพาะเจาะจง 30 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนป่าบอนพทิยาคม และการเรียนรู้

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

116 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนปา่พะยอมพิทยาคม แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 456,700.00 เฉพาะเจาะจง 45 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม และการเรียนรู้

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

117 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 313,500.00 เฉพาะเจาะจง 45 วัน

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม และการเรียนรู้

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

118 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนวชิรธรรมสถิต แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 377,100.00 เฉพาะเจาะจง 45 วัน

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต และการเรียนรู้

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

119 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนประภสัสรรังสิต แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 444,300.00 เฉพาะเจาะจง 45 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนประภสัสรรังสิต และการเรียนรู้

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล

120 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 1แห่ง สพม.นศ. โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม แผนงาน ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา 722,500.00 คัดเลือก 90 วัน

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม และการเรียนรู้

กิจกรรม โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล




