
 
ตาราง ปปช.07 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

 

 
๑. ช่ือโครงการ  สอบราคาซ้ืออาหารเสริม (นม) ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558 ตามแบบ แสดงคุณลักษณะ

เฉพาะ/คุณสมบัติของผูเสนอราคาและราคากลาง โครงการสอบราคาซ้ืออาหารเสริม (นม) ประจําภาค
เรียนท่ี 2/2558 องคการบริหารสวนตําบลคลองขาม  

      /หนวยงานเจาของโครงการ  องคการบริหารสวนตําบลคลองขาม 
 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  1,437,916.48 บาท (หนึ่งลานสี่แสนสามหม่ืนเจ็ดพันเการอยสิบ
หกบาทสี่สิบแปดสตางค) 
 

๓. วันท่ีกําหนดราคากลาง  ณ วันท่ี  12  ตุลาคม  ๒๕๕๘  เปนเงิน  1,437,916.48 บาท (หนึ่งลานสี่
แสนสามหม่ืนเจ็ดพันเการอยสิบหกบาทสี่สิบแปดสตางค) 

 
  ๔.  แหลงท่ีมาของราคากลาง 
        ๔.๑   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
 
   ๕. รายช่ือคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ/คุณสมบัติของผูเสนอราคาและราคากลาง 
 

           
                 ๑. นายชัชวาลย  ภูกองไชย  ประธานกรรมการฯ 
                      หัวหนาสํานักปลัด 
                 ๒. นางพิมพชยา   เศรษฐสินธร กรรมการ 
                      หัวหนาสวนการศึกษาฯ 
                 ๓. นางสาวภัณฑิลา  คําสิลา กรรมการ 
                      หัวหนาสวนสาธารณะสุข 
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แบบแสดง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/คุณสมบัติของผูเสนอราคาและราคากลาง  
โครงการสอบราคาซ้ือ อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนท่ี ๒/2558 องคการบริหารสวนตําบลคลองขาม 

 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

1. ชนิดของนม  เปนนมพรอมดื่ม ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกลอง ขนาดบรรจุไมนอยกวา 200 ซีซี หรือ 
มิลลิลิตร 

 

2. สวนประกอบของนมพรอมดื่ม ตองเปนนมท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) กําหนด, มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องนมโค และประกอบดวยนมโค 
100% แสดงบนภาชนะบรรจุทุกกลอง 

 

3. ภาชนะบรรจุ ตองมีลักษณะและขอความท่ีถูกตองเปนจริงท่ีแสดงดังนี้  
          - ระบุชนิดของนม กรรมวิธีการผลิต รวมท้ังชื่อท่ีตั้งของผูผลิต แสดงบนภาชนะบรรจุอยางชัดเจน 
         - ระบุปริมาตรสุทธิเปน มิลลิลิตร หรือ ซีซี แสดงบนภาชนะบรรจุอยางชัดเจน 
          - มีเลขทะเบียนตํารับอาหารภายใตเครื่องหมาย อย. รับรองมาตรฐานการผลิตแสดงบนภาชนะบรรจุอยาง

ชัดเจน 
          - ตองระบุสวนประกอบ นมโค 100% แสดงบนภาชนะบรรจุอยางชัดเจน 

         - ตองระบุ วัน/เดือน/ป ท่ีนมหมดอายุ หรือขอความ “ควรบริโภคกอน” แสดงบนภาชนะบรรจุไวอยางชัดเจน 
   

4. การขนสงและการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 
   4.1 การขนสงอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 
           - นม ยู.เอช.ที. ตองขนสงดวยรถบรรทุกท่ีมีรถตู หรือหลังคา หรือผาใบปดมิดชิด โดยบรรจุในลังกระดาษไมควร

ซอนลังสูงเกิน 10 ชั้น 
- ผูประกอบการตองกําหนดใหผูรับจางขนสงนมโรงเรียน จัดสงนมไปยังโรงเรียนในวัน และเวลาราชการ หากมี

การเปลี่ยนแปลงวัน และเวลา ในการจัดสงนมตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากทางโรงเรียนกอน  
- ผูประกอบการตองแจงรายชื่อผูขนสงนมโรงเรียนมาใหองคการบริหารสวนตําบลคลองขามและกํากับดูแล

คุณภาพและบริการของผูขนสงนมโรงเรียนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  
 

    4.2 การเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 
            - นม ยู.เอช.ที ตองมีสถานท่ีจัดเก็บท่ีสะอาดสามารถปองกันสัตวพาหะ โดยบรรจุในลังกระดาษ ไมควรซอนลัง

สูงเกิน 8 ชั้น หรือกรณีกลองนมท่ีหอดวยฟลมพลาสติกไมควรวางซอนสูงเกิน 5 ชั้น และเก็บรักษาในสภาพท่ีสะอาดบน
ชั้นยกสูงจากพ้ืนอยางนอย 10 เซนติเมตร วางเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิไมเกิน 45 องศาเซลเซียส ในสภาพไมเปยกชื้นไมถูก
แสงแดดโดยตรง  

 

5. การประกันคุณภาพ 
   - กรณีท่ีมีขอสงสัยเก่ียวกับคุณภาพหรือสวนประกอบของอาหารเสริม  (นม) หรือภาชนะบรรจุ หรือมีเหตุอัน

สมควร ผูซ้ือหรือตัวแทนสามารถสงตัวอยางอาหารเสริม (นม) และภาชนะบรรจุใหกรมวิทยาศาสตรการแพทยกระทรวง
สาธารณะสุขหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวของ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพหรือความถูกตอง โดยใหผูขายเปนผูออก
คาใชจายในการนี้ 

   - กรณีเม่ือตรวจสอบแลวคุณภาพนมไมมีมาตรฐานตามท่ีกําหนด  ผูขายจะตองรับผิดชอบความเสียหายหรือ
ความบกพรองท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด  โดยผูซ้ือมีสิทธิท่ีจะงดการจายเงินท้ังหมดหรือบางสวนหรือเรียกเงินคืนตามสัญญาได  
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   - ใหผูประกอบการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพนมจากหองปฏิบัติการท่ีเชื่อถือไดตามแผนเฝาระวังตนเอง
ทุกๆ 2 เดือน  และตองรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจสอบคุณภาพนม  รวมท้ังรับผิดชอบความเสียหายซ่ึงอาจเกิดข้ึน 
เนื่องจากอาหารเสริม (นม) และการไมปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญา  

 

 6.  การรับประกันความเสียหาย 
   - กรณีมีนมเสียหาย เชน นมเสีย นมบูด กลอง/ถุง/แตก นมไมครบตามจํานวนท่ีสั่งซ้ือผูขายจะตองรีบ

ดําเนินการชดใชในวันรุงข้ึนนับจากวันท่ีแจงใหผูขายทราบ 
 

 7.  การบอกเลิกสัญญา 
   -  เม่ือครบกําหนดสงมอบสิ่งของตามสัญญานี้แลว  ผูขายไมสงมอบอาหารเสริม  (นม)  ใหแกผูซ้ือหรือสงมอบ

ไมถูกตองหรือไมครบจํานวน  ผูซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือบางสวน  
 
คุณสมบัติผูเสนอราคา 
 

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
                   ๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 

                   ๒. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว  

                   ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา
ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

                   ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบล
คลองขาม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน
การสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 

 
รายละเอียดราคากลาง 

๑. นมพรอมดื่ม ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกลอง ขนาดบรรจุไมนอยกวา 200 ซีซี หรือ มิลลิลิตร ราคากลองละ 7.37 บาท 
จํานวนท้ังหมด 195,104 กลอง รวมราคากลางเปนเงินท้ังสิ้นจํานวน  1,437,916.48 บาท (หนึ่งลานสี่แสนสาม
หม่ืนเจ็ดพันเการอยสิบหกบาทสี่สิบแปดสตางค) 

 
 

รายละเอียดการสงมอบ 
ผูขายจะตองสงมอบนมตามสถานท่ีดังนี้ 

1. โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลคลองขาม 
2. สงมอบนมกลอง ยู.เอส.ที รสจืด ขนาด  200  มิลลิลิตร/ซีซี   
ตั้งแตวันท่ี  2 พฤศจิกายน  -  13 พฤษภาคม  2559  รวม  134  วันทําการ  เวนวันหยุดราชการ  ดังนี ้
งวดท่ี  1  ตั้งแตวันท่ี  2  -  30  พฤศจิกายน  2558  โดยสงมอบนมภายในวันท่ี   28 ตุลาคม 2558 

1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบานขาม   จํานวน  1,155  กลอง 
2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหลม   จํานวน 735  กลอง 
3.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัว    จํานวน  1,470  กลอง 
4.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวหนวย   จํานวน 924  กลอง 
5.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระบัวบานสา   จํานวน  1,029  กลอง 



-3- 
 
 
6.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงอัคคะ    จํานวน 735  กลอง 
7.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสวางโพธิ์ศรีหนองแวงฮี  จํานวน  1,029  กลอง 
8.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกสี   จํานวน  1,029  กลอง 
9.  โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลคลองขาม จํานวนน6,741  กลอง 
10.  โรงเรียนบานขามวิทยาคม    จํานวน  1,365  กลอง 
11.  โรงเรียนบานโคกศรี     จํานวน 2,079  กลอง 
12.  โรงเรียนดงอัคคะประชาสามัคคี   จํานวน  1,197  กลอง 
13.  โรงเรียนบานสาวิทยาสรรพ    จํานวน 4,620  กลอง 
14.  โรงเรียนบานหนองบัว    จํานวน 2,541  กลอง 
15.  โรงเรียนบานหนองแวงฮี    จํานวน 2,121  กลอง 
16.  โรงเรียนหนองบัวหนวยอํานวยวิทย   จํานวน  1,806  กลอง 

งวดท่ี  2  ตั้งแตวันท่ี  1  -  30  ธันวาคม  2558  โดยสงมอบนมภายในวันท่ี   26 พฤศจิกายน 2558 
1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบานขาม     จํานวน  1,045  กลอง 
2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหลม   จํานวน 665  กลอง 
3.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัว     จํานวน  1,330  กลอง 
4.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวหนวย    จํานวน 836  กลอง 
5.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระบัวบานสา     จํานวน  931  กลอง 
6.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงอัคคะ     จํานวน  665  กลอง 
7.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสวางโพธิ์ศรีหนองแวงฮี    จํานวน 931  กลอง 
8.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกสี     จํานวน  931  กลอง 
9.  โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลคลองขาม จํานวน 6,099  กลอง 
10.  โรงเรียนบานขามวิทยาคม      จํานวน  1,235  กลอง 
11.  โรงเรียนบานโคกศรี      จํานวน 1,881  กลอง 
12.  โรงเรียนดงอัคคะประชาสามัคคี     จํานวน  1,083  กลอง 
13.  โรงเรียนบานสาวิทยาสรรพ      จํานวน 4,180  กลอง 
14.  โรงเรียนบานหนองบัว      จํานวน  2,299  กลอง 
15.  โรงเรียนบานหนองแวงฮี      จํานวน 1,919  กลอง 
16.  โรงเรียนหนองบัวหนวยอํานวยวิทย     จํานวน  1,634  กลอง 

งวดท่ี  3  ตั้งแตวันท่ี  4  -  29 มกราคม  2559  โดยสงมอบนมภายในวันท่ี   24 ธันวาคม  2558 
1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบานขาม     จํานวน  1,100  กลอง 
2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหลม     จํานวน  700  กลอง 
3.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัว     จํานวน  1,400  กลอง 
4.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวหนวย    จํานวน 880  กลอง 
5.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระบัวบานสา     จํานวน  980  กลอง 
6.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงอัคคะ     จํานวน  700  กลอง 
7.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสวางโพธิ์ศรีหนองแวงฮี    จํานวน 980  กลอง 
8.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกสี     จํานวน 980  กลอง 
9.  โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลคลองขาม   จํานวน  6,420  กลอง 
10.  โรงเรียนบานขามวิทยาคม      จํานวน  1,300  กลอง 
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11.  โรงเรียนบานโคกศรี      จํานวน 1,980  กลอง 
12.  โรงเรียนดงอัคคะประชาสามัคคี     จํานวน  1,140  กลอง 
13.  โรงเรียนบานสาวิทยาสรรพ      จํานวน  4,400  กลอง 
14.  โรงเรียนบานหนองบัว      จํานวน  2,420  กลอง 
15.  โรงเรียนบานหนองแวงฮี      จํานวน  2,020  กลอง 
16.  โรงเรียนหนองบัวหนวยอํานวยวิทย     จํานวน  1,720  กลอง 

งวดท่ี  4  ตั้งแตวันท่ี  1  -  29 กุมภาพันธ  2559  โดยสงมอบนมภายในวันท่ี   27 มกราคม  2559 
1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบานขาม     จํานวน  1,100  กลอง 
2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหลม     จํานวน  700  กลอง 
3.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัว     จํานวน  1,400  กลอง 
4.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวหนวย    จํานวน  880  กลอง 
5.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระบัวบานสา     จํานวน  980  กลอง 
6.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงอัคคะ     จํานวน  700  กลอง 
7.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสวางโพธิ์ศรีหนองแวงฮี    จํานวน  980  กลอง 
8.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกสี     จํานวน  980  กลอง 
9.  โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลคลองขาม   จํานวน  6,420  กลอง 
10.  โรงเรียนบานขามวิทยาคม      จํานวน  1,300  กลอง 
11.  โรงเรียนบานโคกศรี      จํานวน  1,980  กลอง 
12.  โรงเรียนดงอัคคะประชาสามัคคี     จํานวน  1,140  กลอง 
13.  โรงเรียนบานสาวิทยาสรรพ      จํานวน  4,400  กลอง 
14.  โรงเรียนบานหนองบัว      จํานวน  2,420  กลอง 
15.  โรงเรียนบานหนองแวงฮี      จํานวน  2,020  กลอง 
16.  โรงเรียนหนองบัวหนวยอํานวยวิทย     จํานวน  1,720  กลอง 

งวดท่ี  5  ตั้งแตวันท่ี  1  -  31 มีนาคม  2559  โดยสงมอบนมภายในวันท่ี   25 กุมภาพันธ 2559 
1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบานขาม     จํานวน  1,265  กลอง 
2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหลม     จํานวน  805  กลอง 
3.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัว     จํานวน  1,610  กลอง 
4.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวหนวย    จํานวน 1,012  กลอง 
5.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระบัวบานสา     จํานวน  1,127   กลอง 
6.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงอัคคะ     จํานวน 805  กลอง 
7.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสวางโพธิ์ศรีหนองแวงฮี    จํานวน 1,127   กลอง 
8.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกสี     จํานวน 1,127  กลอง 
9.  โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลคลองขาม   จํานวน 7,383  กลอง 
10.  โรงเรียนบานขามวิทยาคม      จํานวน  1,495  กลอง 
11.  โรงเรียนบานโคกศรี      จํานวน 2,277  กลอง 
12.  โรงเรียนดงอัคคะประชาสามัคคี     จํานวน  1,311  กลอง 
13.  โรงเรียนบานสาวิทยาสรรพ      จํานวน 5,060  กลอง 
14.  โรงเรียนบานหนองบัว      จํานวน  2,783  กลอง 
15.  โรงเรียนบานหนองแวงฮี      จํานวน  2,323  กลอง 
16.  โรงเรียนหนองบัวหนวยอํานวยวิทย     จํานวน  1,978  กลอง 
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งวดท่ี  6  ตั้งแตวันท่ี  1  -  29   เมษายน  2559  โดยสงมอบนมภายในวันท่ี   25 มีนาคม  2559 
1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบานขาม     จํานวน  1,155  กลอง 
2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหลม     จํานวน  735  กลอง 
3.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัว     จํานวน  1,470  กลอง 
4.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวหนวย    จํานวน 924  กลอง 
5.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระบัวบานสา     จํานวน  1,029  กลอง 
6.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงอัคคะ     จํานวน  735  กลอง 
7.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสวางโพธิ์ศรีหนองแวงฮี    จํานวน 1,029  กลอง 
8.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกสี     จํานวน 1,029  กลอง 
9.  โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลคลองขาม   จํานวน  6,741  กลอง 
10.  โรงเรียนบานขามวิทยาคม      จํานวน  1,365  กลอง 
11.  โรงเรียนบานโคกศรี      จํานวน 2,079  กลอง 
12.  โรงเรียนดงอัคคะประชาสามัคคี     จํานวน  1,197  กลอง 
13.  โรงเรียนบานสาวิทยาสรรพ      จํานวน  4,620  กลอง 
14.  โรงเรียนบานหนองบัว      จํานวน  2,541  กลอง 
15.  โรงเรียนบานหนองแวงฮี      จํานวน  2,121  กลอง 
16.  โรงเรียนหนองบัวหนวยอํานวยวิทย     จํานวน  1,806  กลอง 

งวดท่ี  7  ตั้งแตวันท่ี  2  -  13  พฤษภาคม  2559  โดยสงมอบนมภายในวันท่ี   25 เมษายน  2559 
1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบานขาม     จํานวน  550  กลอง 
2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหลม     จํานวน  350  กลอง 
3.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัว     จํานวน 700  กลอง 
4.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวหนวย    จํานวน 440  กลอง 
5.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระบัวบานสา     จํานวน  490  กลอง 
6.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงอัคคะ     จํานวน 350  กลอง 
7.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสวางโพธิ์ศรีหนองแวงฮี    จํานวน 490  กลอง 
8.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกสี     จํานวน 490  กลอง 
9.  โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลคลองขาม   จํานวน 3,210  กลอง 
10.  โรงเรียนบานขามวิทยาคม      จํานวน 650  กลอง 
11.  โรงเรียนบานโคกศรี      จํานวน 990  กลอง 
12.  โรงเรียนดงอัคคะประชาสามัคคี     จํานวน 570  กลอง 
13.  โรงเรียนบานสาวิทยาสรรพ      จํานวน 2,200  กลอง 
14.  โรงเรียนบานหนองบัว      จํานวน  1,210  กลอง 
15.  โรงเรียนบานหนองแวงฮี      จํานวน 1,010  กลอง 
16.  โรงเรียนหนองบัวหนวยอํานวยวิทย     จํานวน  860  กลอง 
 
 
 

 


