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หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.001/2565 โครงการผลิตเอกสาร 15 พฤศจิกายน 2564 805.22 
หนังสือส่ังจ้าง เลขท่ี จ.001/2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ และยานพาหนะ 15 พฤศจิกายน 2564 2,000 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.002/2565 โครงการบริหารจัดการน้ำมันเช้ือเพลิง 15 พฤศจิกายน 2564 4,450 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.003/2565 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 15 พฤศจิกายน 2564 6,165 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.004/2565 โครงการผลิตเอกสาร 15 พฤศจิกายน 2564 5,750 
หนังสือส่ังจ้าง เลขท่ี จ.002/2565 โครงการซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ และยานพาหนะ 3 ธันวาคม 2564 17,160 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.005/2565 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อม 3 ธันวาคม 2564 594 
หนังสือส่ังจ้าง เลขท่ี จ.003/2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ และยานพาหนะ 3 ธันวาคม 2564 1,560 
หนังสือส่ังจ้าง เลขท่ี จ.004/2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ และยานพาหนะ 7 มกราคม 2565 13,670 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.006/2565 โครงการบริหารจัดการน้ำมันเช้ือเพลิง 7 มกราคม 2565 4,310 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.007/2565 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 7 มกราคม 2565 2,035 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.008/2565 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 7 มกราคม 2565 14,236 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.009/2565 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา 11 มกราคม 2565 2,494 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.010/2565 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา 11 มกราคม 2565 1,400 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.011/2565 โครงการพัฒนาบุคลากร 11 มกราคม 2565 1,500 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.012/2565 โครงการพัฒนาบุคลากร 2 กุมภาพันธ์ 2565 1,080 
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หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.012/2565 โครงการพัฒนาบุคลากร 2 กุมภาพันธ์ 2565 4,700 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.014/2565 โครงการผลิตเอกสาร 2 กุมภาพันธ์ 2565 494 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.015/2565 โครงการพัฒนาโภชนาการโรงอาหาร ร้านค้า 2 กุมภาพันธ์ 2565 4,200 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.016/2565 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ 2 กุมภาพันธ์ 2565 1,372 
หนังสือส่ังจ้าง เลขท่ี จ.005/2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ และยานพาหนะ 14 กุมภาพันธ์ 2565 3,800 
หนังสือส่ังจ้าง เลขท่ี จ.006/2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ และยานพาหนะ 14 กุมภาพันธ์ 2565 4,300 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.17/2565 โครงการบริหารจัดการน้ำมันเช้ือเพลิง 14 กุมภาพันธ์ 2565 4,600 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.19/2565 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อม 14 กุมภาพันธ์ 2565 1,163 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.20/2565 โครงการพัฒนาการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 14 กุมภาพันธ์ 2565 800 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.20/2565 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อม 18 กุมภาพันธ์ 2565 1,020 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.22/2565 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อม 18 กุมภาพันธ์ 2565 796 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.23/2565 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อม 22 กุมภาพันธ์ 2565 790 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.24/2565 โครงการงานปฏิคม และการต้อนรับ 1 มีนาคม 2565 640 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.25/2565 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1 มีนาคม 2565 986 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.26/2565 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 1 มีนาคม 2565 1,402 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.27/2565 โครงการผลิตเอกสารการสอน 1 มีนาคม 2565 281.20 
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หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.28/2565 โครงการผลิตเอกสารการสอน 1 มีนาคม 2565 5,750 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.29/2565 โครงการพัฒนาระบบบริหารวิชาการ 1 มีนาคม 2565 3,797 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.30/2565 โครงการนิเทศการศึกษา 1 มีนาคม 2565 1,183 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.31/2565 โครงการวิจัยและพัฒนาวัฒนธรรม 1 มีนาคม 2565 1,002 
หนังสือใบส่ังจ้าง เลขท่ี จ.008/2565 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ และยานพาหนะ 7 มีนาคม 2565 7,970 
หนังสือใบส่ังจ้าง เลขท่ี จ.009/2565 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ และยานพาหนะ 7 มีนาคม 2565 2,250 
หนังสือใบส่ังจ้าง เลขท่ี จ.010/2565 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อม 7 มีนาคม 2565 1,000 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.33/2565 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อม 7 มีนาคม 2565 2,883 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.34/2565 โครงการพัฒนาบุคลากร 7 มีนาคม 2565 1,455 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.35/2565 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อม 7 มีนาคม 2565 2,263 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.36/2565 โครงการพัฒนางานแนะแนว 7 มีนาคม 2565 1,560 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.38/2565 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อม 24 มีนาคม 2565 560 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.40/2565 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี 15 ปี) 24 มีนาคม 2565 4,500 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.41/2565 โครงการบริหารจัดการน้ำมันเช้ือเพลิง 24 มีนาคม 2565 4,700 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.39/2565 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อม 24 มีนาคม 2565 6,000 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.42/2565 โครงการพัฒนางานทะเบียน 22 เมษายน 2565 800 
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หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.43/2565 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี 15 ปี) 9 พฤษภาคม 2565 4,500 
หนังสือส่ังจ้าง เลขท่ี จ.11/2565 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อม 25 พฤษภาคม 2565 6,800 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.44/2565 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อม 25 พฤษภาคม 2565 860 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.45/2565 โครงการงบสำรองฝ่ายบริหาร 25 พฤษภาคม 2565 690 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.46/2565 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 25 พฤษภาคม 2565 5,390 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.45/2565 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อม 25 พฤษภาคม 2565 720 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.48/2565 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อม 25 พฤษภาคม 2565 325 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.49/2565 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อม 25 พฤษภาคม 2565 430 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.51/2565 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อม 25 พฤษภาคม 2565 650 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.52/2565 โครงการพัฒนางานสารบรรณ 25 พฤษภาคม 2565 2,500 
หนังสือส่ังจ้าง เลขท่ี จ.12/2565 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 13 มิถุนายน 2565 3,500 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.53/2565 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 13 มิถุนายน 2565 2,000 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.54/2565 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 13 มิถุนายน 2565 1,880 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.55/2565 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อม 23 มิถุนายน 2565 1,360 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.56/2565 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อม 27 มิถุนายน 2565 730 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.57/2565 โครงการบริหารจัดการน้ำมันเช้ือเพลิง 4 กรกฎาคม 2565 4,500 
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หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.58/2565 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี 15 ปี) 4 กรกฎาคม 2565 4,500 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.59/2565 โครงการผลิตเอกสาร 4 กรกฎาคม 2565 760.76 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.60/2565 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 4 กรกฎาคม 2565 250 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.61/2565 โครงการเฝ้าระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) 4 กรกฎาคม 2565 1,585 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.62/2565 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 20 กรกฎาคม 2565 300 
หนังสือส่ังซื้อ เลขท่ี ซ.63/2565 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 20 กรกฎาคม 2565 4,900 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


