
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนบ้านอาเลา สพป.สุรินทร์เขต 1 

วันท่ี1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
 
 

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ วงเงินจัดซือ ราคากลาง วิธีการหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

ที ่   หรือจัดจ้าง (บาท)  และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง  หรือข้อตกลงในการจัดซื้อหรือจ้าง 

1 อาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน     45,900.00       45,900.00  เฉพาะเจาะจง นางมณีวรรณ เสาะทาง นางมณีวรรณ เสาะทาง มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 1/2564 ลงวันที ่1 ต.ค 63 

2 อาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน 46,420.00 46,420.00 เฉพาะเจาะจง นางมณีวรรณ เสาะทาง นางมณีวรรณ เสาะทาง มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 3/2564 ลงวันที ่16 ต.ค 63 

3 อาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน 42,200.00 42,200.00 เฉพาะเจาะจง นางมณีวรรณ เสาะทาง นางมณีวรรณ เสาะทาง มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 4/2564 ลงวันที ่1 พ.ย 63 

4 ค่าจัดสถานที่"หมู่บ้านศิลห้า" โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถพีุทธชั้นนำ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทิศ คงสกุล นายสุทิศ คงสกุล มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 6/2564 ลงวันที ่6 พ.ย 63 

5 ค่าป้ายกิจกรรมโรงเรียนวิถพีุทธ โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถพีุทธชั้นนำ        8,100.00         8,100.00  เฉพาะเจาะจง นายเดชาสิทธ์ิ ชะรอยรัมย์ นายเดชาสิทธ์ิ ชะรอยรัมย์ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 2/2564 ลงวันที5่ พ.ย 63 

6 กระจกบานเลื่อน 
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส สุกัญญา สาแก้ว น.ส สุกัญญา สาแก้ว มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 4/2564 ลงวันที5่ พ.ย 63 

7 ค่าวัสดุเครื่อง กรองน้ำ โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านการกีฬาและสุขภาพ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเขต สุดหลักทอง นายเขต สุดหลักทอง มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 7/2564 ลงวันที9่ พ.ย 63 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพครู โครงการพัฒนาศักยภาพครู 9,040.00 9,040.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัชพร  สังข์ทอง นางสาวณัชพร  สังข์ทอง มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 1/2564 ลงวันที ่20 ต.ค. 63 

9 ค่าวัสดุไฟฟ้า 
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 7,910.00 7,910.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงจิตร ร้านแสงจิตร มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 5/2564 ลงวันที9่ พ.ย 63 

10 ค่าวัสดุไฟฟ้า 
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 8,188.00        8,188.00  เฉพาะเจาะจง ร้านแสงจิตร ร้านแสงจิตร มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 6/2564 ลงวันที9่ พ.ย 63 

11 เหมาจ้างติดต้ังระบบไฟฟ้า 
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมานี  ทองหล่อ นายมานี  ทองหล่อ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 7/2564 ลงวันที ่5 พ.ย 63 

12 วัสดุโครงการจัดนิทรรศการเผยแพร ่ โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถพีุทธชั้นนำ 24,960.00 24,960.00 เฉพาะเจาะจง นางเจียมจิต  คงสกุล นางเจียมจิต  คงสกุล มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 3/2564 ลงวันที ่9 พ.ย 63 

13 ค่ากิจกรรมโครงการทัศนศึกษา 

โครงการสนับสนนุค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน          6,000.00         6,000.00  เฉพาะเจาะจง นายวัฒนะ นายวัฒนะ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 10/2564 ลงวันที่1 ธ.ค 63 

14 ค่ากิจกรรมโครงการทัศนศึกษา 

โครงการสนับสนนุค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน        17,000.00       17,000.00  เฉพาะเจาะจง นายวัฒนะ นายวัฒนะ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 11/2564 ลงวันที่1 ธ.ค 63 

15 ค่าอาหารกลางวัน เดือน ธ.ค. โครงการอาหารกลางวัน 83,600.00 83,600.00 เฉพาะเจาะจง นางมณีวรรณ เสาะทาง นางมณีวรรณ เสาะทาง มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 8/2564 ลงวันที1่ ธ.ค 63 

16 ค่าสต๊ิกเกอร์ป้ายโครงการ 

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง 

นายเดชาสิทธ์ิ ชะรอยรัมย์ นายเดชาสิทธ์ิ ชะรอยรัมย์ 
มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 8/2564 ลงวันที ่21 ธ.ค 63 

17 ค่าหมึกพิมพ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง นายกษิดิศ อินทร์ตา นายกษิดิศ อินทร์ตา มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 9/2564 ลงวันที ่21 ธ.ค 63 

18 ค่าต้นไม้ 
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกิ่งแก้ว  หาสุข นายกิ่งแก้ว  หาสุข มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 10/2564 ลงวันที่ 21 ธ.ค 63 

19 ค่าป้าย 
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง นายโกวิท นายโกวิท มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 11/2564 ลงวันที่ 21 ธ.ค 63 

20 ค่าอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน 41,800.00 41,800.00 เฉพาะเจาะจง นางมณีวรรณ เสาะทาง นางมณีวรรณ เสาะทาง มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 14/2564 ลงวันที่ 11 ก.พ 64 

21 อาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน 41,800.00 41,800.00 เฉพาะเจาะจง นางมณีวรรณ เสาะทาง นางมณีวรรณ เสาะทาง มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 15/2564 ลงวันที่ 18 ก.พ 64 

22 ค่าอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน 41,800.00 41,800.00 เฉพาะเจาะจง นางมณีวรรณ เสาะทาง นางมณีวรรณ เสาะทาง มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 17/2564 ลงวันที่ 1 มี.ค 64 



23 ค่ากล้องและอุปกรณ์ 
โครงการจัดหาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนา
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 38,701.00 38,701.00 เฉพาะเจาะจง บิ๊กแคมเบอร่า บิ๊กแคมเบอร่า มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 16/2564 ลงวันที่ 5 ก.พ 64 

24 ค่าหมึกเลเซอร ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง บลูก๊อบปี ้ บลูก๊อบปี ้ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 12/2564 ลงวันที่ 4 ก.พ 64 

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ วงเงินจัดซือ ราคากลาง วิธีการหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา 

ที ่   หรือจัดจ้าง (บาท)  และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง  หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือหรือจ้าง 

25 ค่าวัสดุซ่อมคอมพิวเตอร์ 
โครงการจัดหาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนา
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหลักเมือง ร้านหลักเมือง มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 14/2564 ลงวันที่ 4 ก.พ 64 

26 หนังสือห้องสมุด โครงการส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอเปิล ร้านเอเปิล มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 17/2564 ลงวันที่ 8 ก.พ 64 

27 ค่าคอนกรีต 
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 17,863.00 17,863.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทสตีลคอล บ.ไทสตีลคอล มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 18/2564 ลงวันที่ 9 ก.พ 64 

28 ค่าสื่อการเรียนโทรทัศน์ 
โครงการจัดหาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนา
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 28,470.00 28,470.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยโทรทัศน ์ ร้านชัยโทรทัศน ์ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 19/2564 ลงวันที่10 ก.พ 64 

29 ค่าสายและขาต้ังทีวี 
โครงการจัดหาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนา
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 6,250.00 6,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเสียงไพศาล ร้านเสียงไพศาล มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 20/2564 ลงวันที่18 ก.พ 64 

30 ค่าวัสดุโครงการNT RT โครงการส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอเปิล ร้านเอเปิล มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 21/2564 ลงวันที่18 ก.พ 64 

32 ค่าวัสดุการศึกษา โครงการส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ        2,170.00         2,170.00  เฉพาะเจาะจง นางสาริศา มุกดาอนันต์ นางสาริศา มุกดาอนันต์ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 23/2564 ลงวันที่ 2 มี.ค 64 

33 ค่าวัสดุการศึกษา โครงการส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ        4,596.00         4,596.00  เฉพาะเจาะจง นางสาริศา มุกดาอนันต์ นางสาริศา มุกดาอนันต์ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 24/2564 ลงวันที่ 2 มี.ค 64 

34 ค่าวัสดุการศึกษา โครงการส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ      17,582.50       17,582.50  เฉพาะเจาะจง นางสาริศา มุกดาอนันต์ นางสาริศา มุกดาอนันต์ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 25/2564 ลงวันที่ 2 มี.ค 64 

35 ค่าวัสดุการศึกษา โครงการส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ      25,859.00       25,859.00  เฉพาะเจาะจง นางสาริศา มุกดาอนันต์ นางสาริศา มุกดาอนันต์ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 26/2564 ลงวันที่ 2 มี.ค 64 

36 ค่ากระดาษ โครงการส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ   8,582.00   8,582.00 เฉพาะเจาะจง นางสาริศา มุกดาอนันต์ นางสาริศา มุกดาอนันต์ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 27/2564 ลงวันที่ 2 มี.ค 64 

37 อาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน 62,700.00 62,700.00 เฉพาะเจาะจง นางมณีวรรณ เสาะทาง นางมณีวรรณ เสาะทาง มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 29 มี.ค 64 

38 โครงการกีฬาขยายโอกาสฯ โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านการกีฬาและสุขภาพ 8,850.00 8,850.00 เฉพาะเจาะจง นางมณีวรรณ เสาะทาง นางมณีวรรณ เสาะทาง มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 28/2564 ลงวันที่29 มี.ค 64 

39 โครงการลูกเสือ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนาร ี 25,030.00 25,030.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาวดี  สมัครสมาน นางสุภาวดี  สมัครสมาน มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 29/2564 ลงวันที่ 25 มี.ค 64 

40 อาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน 41,800.00 41,800.00 เฉพาะเจาะจง นางมณีวรรณ เสาะทาง นางมณีวรรณ เสาะทาง มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 17/2564 ลงวันที่ 29 มี.ค 64 

41 ป้ายกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลเขวาฯ โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านการกีฬาและสุขภาพ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิษณุพงศ์  สวยรูป นายวิษณุพงศ์  สวยรูป มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 29/2564 ลงวันที่29 มี.ค 64 

42 ค่าหมึกพิมพ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ        7,500.00         7,500.00  เฉพาะเจาะจง นายกษิดิศ อินทร์ตา นายกษิดิศ อินทร์ตา มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 30/2564 ลงวันที่29 มี.ค 64 

43 ทัศนศึกษา 

โครงการสนับสนนุค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   38,680.00 38,680.00 เฉพาะเจาะจง กรเดชทัวร์ กรเดชทัวร์ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 18/2564 ลงวันที่29 มี.ค 64 

44 ค่ากิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โครงการส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ 4,950.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง นางมณีวรรณ เสาะทาง นางมณีวรรณ เสาะทาง มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 20/2564 ลงวันที่29 มี.ค 64 

45 ค่าซ่อมเครื่องปรินเตอร์ 
โครงการจัดหาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนา
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง นายกมลชัย นายกมลชัย มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 34/2564 ลงวันที่7พ..ค 64 

46 ค่าต่ออายุเว็บไซด์โรงเรียน โครงการส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ        3,210.00         3,210.00  เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร นายวีรภัทร มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 33/2564 ลงวันที่7พ..ค 64 

47 ค่าป้ายตารางกิจกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นายวงศกร แร่ทอง นายวงศกร แร่ทอง มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 31/2564ลงวันที4่ มิ.ย.64 

48 ค่าหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โครงการส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง นายกษิดิศ อินทร์ตา นายกษิดิศ อินทร์ตา มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 33/2564ลงวันที2่ มิ.ย.64 

49 ค่าป้ายวิถีพุทธชั้นนำ โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถพีุทธชั้นนำ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชาสิทธ์ิ ชะรอยรัมย์ นายเดชาสิทธ์ิ ชะรอยรัมย์ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 34/2564ลงวันที4่ มิ.ย.64 



50 ค่าอ่างล้างมือ โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านการกีฬาและสุขภาพ 10,308.00 10,308.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮมจำกัด บ.ดูโฮมจำกัด มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 32/2564ลงวันที4่ มิ.ย.64 

51 อาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน      85,590.00       85,590.00  เฉพาะเจาะจง นางมณีวรรณ เสาะทาง นางมณีวรรณ เสาะทาง มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 23/2564ลงวันที2่6 พ.ค.64 

52 ค่าป้ายรางวัลเสาเสมา โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถพีุทธชั้นนำ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาริศา มุกดาอนันต์ นางสาริศา มุกดาอนันต์ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 35/2564ลงวันที2่9 มิ.ย.64 

53 ค่าวัสดุการศึกษา โครงการส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ 8,118.00 8,118.00 เฉพาะเจาะจง นางสาริศา มุกดาอนันต์ นางสาริศา มุกดาอนันต์ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 36/2564ลงวันที2่9 มิ.ย.64 

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ วงเงินจัดซือ ราคากลาง วิธีการหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา 

ที ่   หรือจัดจ้าง (บาท)  และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง  หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือหรือจ้าง 

54 ค่าวัสดุการศึกษา โครงการส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ 6,090.00 6,090.00 เฉพาะเจาะจง นางสาริศา มุกดาอนันต์ นางสาริศา มุกดาอนันต์ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 37/2564ลงวันที2่9 มิ.ย.64 

55 ค่าวัสดุการศึกษา โครงการส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ      30,356.00       30,356.00  เฉพาะเจาะจง นางสาริศา มุกดาอนันต์ นางสาริศา มุกดาอนันต์ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 42/2564ลงวันที2่9 มิ.ย.64 

56 ค่าวัสดุงานอนามัยโรงเรียน โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านการกีฬาและสุขภาพ      18,620.00       18,620.00  เฉพาะเจาะจง นางสาริศา มุกดาอนันต์ นางสาริศา มุกดาอนันต์ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 41/2564ลงวันที2่9 มิ.ย.64 

57 ค่าวัสดุการศึกษา โครงการส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ        5,960.00         5,960.00  เฉพาะเจาะจง นางสาริศา มุกดาอนันต์ นางสาริศา มุกดาอนันต์ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 38/2564ลงวันที2่9 มิ.ย.64 

58 ค่าวัสดุการศึกษา โครงการส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ      15,061.00       15,061.00  เฉพาะเจาะจง นางสาริศา มุกดาอนันต์ นางสาริศา มุกดาอนันต์ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 39/2564ลงวันที2่9 มิ.ย.64 

59 ค่าวัสดุงานกีฬา โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านการกีฬาและสุขภาพ    20,634.00     20,634.00  เฉพาะเจาะจง ร้านรวมวิทยา ร้านรวมวิทยา มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 40/2564ลงวันที2่9 มิ.ย.64 

60 ค่าผ้าม่าน 
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน      15,000.00       15,000.00  เฉพาะเจาะจง นายอำนวย นายอำนวย มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 27/2564ลงวันที2่9 มิ.ย.64 

61 อาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน 24,080.00 24,080.00 เฉพาะเจาะจง นางมณีวรรณ นางมณีวรรณ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 3 ส.ค 64 

62 ค่าหมึกถ่ายเอกสาร โครงการส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง นายกษิดิศ นายกษิดิศ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 43/2564ลงวันที ่12 ก.ค.64 

63 วัสดุงานอนามัย(เวชภัณฑ์ยา) โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านการกีฬาและสุขภาพ 1,960.00 1,960.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรณี นางสาวอรณี มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 46/2564ลงวันที ่23 ก.ค.64 

64 วัสดุงานอนามัย(ป้ายโควิด) โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านการกีฬาและสุขภาพ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ปุ๊กดีไซด์ ปุ๊กดีไซด์ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 44/2564ลงวันที ่19 ก.ค.64 

65 กิจกรรมตามโครงการวิถีพุทธ โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถพีุทธชั้นนำ 9,140.00 9,140.00 เฉพาะเจาะจง นายพิมล  บัวบาน นายพิมล  บัวบาน มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 47/2564ลงวันที ่8 ส.ค.64 

66 ค่าจ้างทำถังขยะ โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านการกีฬาและสุขภาพ 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ นายประเสริฐ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 30/2564ลงวันที ่10 ส.ค.64 

68 ค่าบันไดไฟเบอร์ 
โครงการจัดหาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนา
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 4,854.00 4,854.00 เฉพาะเจาะจง บ ดูโฮม บ ดูโฮม มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 50/2564ลงวันที ่30 ส.ค.64 

69 วัสดุงานอนามัยปฐมวัย โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านการกีฬาและสุขภาพ 17,167.00 17,167.00 เฉพาะเจาะจง รวมวิทยา รวมวิทยา มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 54/2564ลงวันที2่6 ก.ย.64 

70 วัสดุโครงการวิถีพุทธ โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถพีุทธชั้นนำ        8,280.00         8,280.00  เฉพาะเจาะจง รวมวิทยา รวมวิทยา มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 53/2564ลงวันที2่6 ก.ย.64 

71 วัสดุงานอาคารสถานที่ 
โครงการจัดหาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนา
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน        6,874.00         6,874.00  เฉพาะเจาะจง รวมวิทยา รวมวิทยา มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 56/2564ลงวันที2่7 ก.ย.64 

72 ป้ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการจัดหาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนา
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน        3,780.00         3,780.00  เฉพาะเจาะจง นายวิษณุพงศ์  สวยรูป นายวิษณุพงศ์  สวยรูป มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 60/2564ลงวันที2่7 ก.ย.64 

73 วัสดุโครงการวันวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ        2,190.00         2,190.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.ชญาณิศา น.ส.ชญาณิศา มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 59/2564ลงวันที2่7 ก.ย.64 

74 ค่าวัสดุงานอนามัย โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านการกีฬาและสุขภาพ        2,140.00         2,140.00  เฉพาะเจาะจง ภญ.อรณี ภญ.อรณี มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 51/2564ลงวันที2่ ก.ย.64 

75 วัสดุกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ      11,345.00       11,345.00  เฉพาะเจาะจง รวมวิทยา รวมวิทยา มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 55/2564ลงวันที2่7 ก.ย.64 

76 ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์ โครงการส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ    23,700.00     23,700.00  เฉพาะเจาะจง กานต์เฟอร์นิเจอร ์ กานต์เฟอร์นิเจอร ์ มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 59/2564ลงวันที2่7 ก.ย.64 

77 กระดาษถ่ายเอกสาร โครงการส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ           787.00            787.00  เฉพาะเจาะจง รวมวิทยา รวมวิทยา มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 61/2564ลงวันที2่7 ก.ย.64 

78 กระดาษถ่ายเอกสาร โครงการส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ        9,730.00         9,730.00  เฉพาะเจาะจง รวมวิทยา รวมวิทยา มีอาชีพดังกล่าวโดยตรง 57/2564ลงวันที2่7 ก.ย.64 



 
 


