
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

(ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ ) 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดเนินมะคึก 
 

 

 

 

ต าบลสมอแข    อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

สังกดั  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้ำง 

แผนงำน/โครงงำน วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง  

(บำท) 

วิธีจัดซ้ือ/ 
จัดจ้ำง 

รำคำกลำง  
(บำท) 

ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก วันที่ 
ของสัญญำ 

๑ จัดจ้าง โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี ๔๕,000 เฉพาะเจาะจง ๔๕,000 นายสุวัฒน์  หมื่นจ ารัส นายสุวัฒน์  หมื่นจ ารัส ๒๖ ต.ค. 64 
         

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โรงเรียนวดัเนินมะคึก  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

ประจ าเดือน  ตุลาคม   พ.ศ.๒๕๖๔ 



 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้ำง 

แผนงำน/โครงงำน วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง  

(บำท) 

วิธีจัดซ้ือ/ 
จัดจ้ำง 

รำคำกลำง  
(บำท) 

ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก วันที่ 
ของสัญญำ 

๑ จัดจ้าง โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 25,000 เฉพาะเจาะจง 25,000 นายสุวัฒน์  หมื่นจ ารัส นายสุวัฒน์  หมื่นจ ารัส 10 พ.ย. 64 
๒ จัดซื้อ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 

(กิจกรรมโควิด) 
530 เฉพาะเจาะจง 530 นายธนันชัย  สุขส าเร็จ นายธนันชัย  สุขส าเร็จ ๑๕ พ.ย. 6๔ 

๓ จัดซื้อ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 

(กิจกรรมโควิด) 
3,220 เฉพาะเจาะจง 3,220 ร้านไพศาล  เวชภัณฑ ์ ร้านไพศาล  เวชภัณฑ ์ ๑๕ พ.ย. 6๔ 

๔ จัดจ้าง โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี ๒,๖๖๕ เฉพาะเจาะจง ๒,๖๖๕ นายธนันชัย  สุขส าเร็จ นายธนันชัย  สุขส าเร็จ ๑๕ พ.ย. 6๔ 
๕ จัดจ้าง โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 

(กิจกรรมโควิด) 
500 เฉพาะเจาะจง 500 ร้านวันอาร์ต ร้านวันอาร์ต 16 พ.ย. 6๔ 

๖ จัดจ้าง ปรับปรุงโรงอาหาร  ป.1  ฉ. 200,300 เฉพาะเจาะจง 200,300 นายบุญเชิด  เชียงทอง นายบุญเชิด  เชียงทอง 17 ธ.ค. 64  
๗ จัดจ้าง ปรับปรุงไฟฟ้า 250,000 เฉพาะเจาะจง 250,000 นายพิทักษ์  พิละมาตย ์ นายพิทักษ์  พิละมาตย ์ 26 ก.ค. 65 
๘ จัดจ้าง โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 45,000 เฉพาะเจาะจง 45,000 นายสุวัฒน์  หมื่นจ ารัส นายสุวัฒน์  หมื่นจ ารัส 26 ต.ค. 64 
๙ จัดซื้อ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 

(กิจกรรมโควิด) 
3,520 เฉพาะเจาะจง 3,520 ร้านไพศาล  เวชภัณฑ ์ ร้านไพศาล  เวชภัณฑ ์ 29 พ.ย. 64 

         

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โรงเรียนวดัเนินมะคึก  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 



 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้ำง 

แผนงำน/โครงงำน วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง  

(บำท) 

วิธีจัดซ้ือ/ 
จัดจ้ำง 

รำคำกลำง   
(บำท) 

ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก วันที่ 
ของสัญญำ 

๑ จัดจ้าง โครงการศักยภาพเด็กปฐมวัย 2,640 เฉพาะเจาะจง 2,640 นายไพร  ดวงสีแก้ว นายไพร  ดวงสีแก้ว 3 ธ.ค. 64 
๒ จัดจ้าง โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 540 เฉพาะเจาะจง 540 ร้านวันอาร์ต ร้านวันอาร์ต 7 ธ.ค. 64 
๓ จัดซื้อ โครงการผลติสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

ส าหรับเด็กปฐมวยั 

1,000 เฉพาะเจาะจง 1,000 หจก.บุญเลิศ  ปริ้นเตอร์
แอนด์ไอทีเซอร์วสิ 

หจก.บุญเลิศ  ปริ้นเตอร์
แอนด์ไอทีเซอร์วสิ 

9 ธ.ค. 64 

๔ จัดจ้าง โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 

(กิจกรรมโควิด) 
540 เฉพาะเจาะจง 540 ร้านวันอาร์ต ร้านวันอาร์ต 10 ธ.ค. 64 

๕ จัดจ้าง โครงการผลติสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

3,131 เฉพาะเจาะจง 3,131 ร้านซีพีเอส ร้านซีพีเอส 10 ธ.ค. 64 

๖ จัดจ้าง โครงการผลติสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

3,046 เฉพาะเจาะจง 3,046 ร้านซีพีเอส ร้านซีพีเอส 10 ธ.ค. 64 
 
 

๗ จัดซื้อ โครงการอนามยัโรงเรียน 398 เฉพาะเจาะจง 398 บ.สยามแม็คโคร  จ ากัด  
(มหาชน) 

บ.สยามแม็คโคร  จ ากัด  
(มหาชน) 

13 ธ.ค. 6๔ 

๘ จัดซื้อ โครงการผลติสื่อ  เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา  (ซื้อ  TV  TLC  32  นิ้ว) 

4,590 เฉพาะเจาะจง 4,590 บ.สยามแม็คโคร  จ ากัด  
(มหาชน) 

บ.สยามแม็คโคร  จ ากัด  
(มหาชน) 

14 ธ.ค. 64 

 
๙ จัดซื้อ โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3,500 เฉพาะเจาะจง 3,500 บ.เอส.เค.โอ.เอ   

เซ็นเตอร์  จ ากดั 

บ.เอส.เค.โอ.เอ  
 เซ็นเตอร์  จ ากดั 

14 ธ.ค. 6๔ 

๑๐ จัดซื้อ โครงการวัดผลประเมินผล 1,050 เฉพาะเจาะจง 1,050 บ.ช่อชัยพฤกษ์  จ ากัด บ.ช่อชัยพฤกษ์  จ ากัด 14 ธ.ค. 6๔ 
๑๑ จัดซื้อ โครงการผลติสื่อ  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม

ทางการศึกษา 

3,770 เฉพาะเจาะจง 3,770 บ.บ้านสวน  
อิเล็กทรอนิกส์  จ ากดั 

บ.บ้านสวน  
อิเล็กทรอนิกส์  จ ากดั 

19 ธ.ค. 6๔ 

๑๒ จัดซื้อ โครงการเรียนฟรี  15  ปี  อย่างมคีุณภาพ 10,050 เฉพาะเจาะจง 10,050 ร้านบั๊ว  กราฟฟิค ร้านบั๊ว  กราฟฟิค 22 ธ.ค. 6๔ 
๑๓ จัดซื้อ โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้  โดยใช้คอมพิวเตอร์  

(เครื่องรับสญัญาณดาวเทียม  PSI  พร้อมติดตั้ง
แก้ไข) 

8,200 เฉพาะเจาะจง 8,200 ร้านแมงป่อง  
 แชทเทลไลน ์

ร้านแมงป่อง  
 แชทเทลไลน ์

23 ธ.ค. 6๔ 

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โรงเรียนวดัเนินมะคึก  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

ประจ าเดือน  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔ จัดซื้อ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 

(กิจกรรมโควิด) 
1,790 เฉพาะเจาะจง 1,790 บ.สยามแม็คโคร  จ ากัด  

(มหาชน) 
บ.สยามแม็คโคร  จ ากัด  

(มหาชน) 
24 ธ.ค. 6๔ 

๑๕ จัดซื้อ โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้  โดยใช้คอมพิวเตอร์   1,035 เฉพาะเจาะจง 1,035 บ.บ้านสวน  
อิเล็กทรอนิกส์  จ ากดั 

บ.บ้านสวน  
อิเล็กทรอนิกส์  จ ากดั 

24 ธ.ค. 6๔ 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้ำง 

แผนงำน/โครงงำน วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง  

(บำท) 

วิธีจัดซ้ือ/ 
จัดจ้ำง 

รำคำกลำง   
(บำท) 

ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก วันที่ 
ของสัญญำ 

๑ จัดซื้อ โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 630 เฉพาะเจาะจง 630 บริษัท นเรศวร โฮลเซล 
จ ากัด 

บริษัท นเรศวร โฮลเซล 
จ ากัด 

๑๑ ม.ค.๖๕ 

๒ จัดซื้อ โครงการอนามยัโรงเรียน 4,700 เฉพาะเจาะจง 4,700 ร้านณัฐฐริาผ้าม่าน ร้านณัฐฐริาผ้าม่าน ๑๔ ม.ค.๖๕ 
๓ จัดจ้าง โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 790 เฉพาะเจาะจง 790 ร้านอ๊อฟ ปริ้นเตอร์

แอนด์เซอร์วิส 

ร้านอ๊อฟ ปริ้นเตอร์
แอนด์เซอร์วิส 

 

๑๘  ม.ค.๖๕ 

๔ จัดจ้าง โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 20,000 เฉพาะเจาะจง 20,000 นายตะวัน  สุขประเสริฐ นายตะวัน  สุขประเสริฐ ๑๘ ม.ค.๖๕ 
๕ จัดซื้อ โครงการการผลิตสื่อ  เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการศึกษา   
20,495 เฉพาะเจาะจง 20,495 บ.อนุตตรีย9์9  จ ากัด บ.อนุตตรีย9์9  จ ากัด 28 ม.ค. 65 

๖ จัดจ้าง โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ RT,NT และ O-net 2,090 เฉพาะเจาะจง 2,090 ร้านโฮมก็อปป้ี ร้านโฮมก็อปป้ี 31 ม.ค. 65 
         

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โรงเรียนวดัเนินมะคึก  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

ประจ าเดือน มกราคม   พ.ศ.๒๕๖๕ 



 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้ำง 

แผนงำน/โครงงำน วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง  

(บำท) 

วิธีจัดซ้ือ/ 
จัดจ้ำง 

รำคำกลำง   
(บำท) 

ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก วันที่ 
ของสัญญำ 

๑ จัดซื้อ โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3,500 เฉพาะเจาะจง 3,500 บริษัทเอส.เค.โอ. เอ  
เซ็นเตอร์ จ ากัด 

บริษัทเอส.เค.โอ. เอ  
เซ็นเตอร์ จ ากัด 

๑ ก.พ. 65 

๒ จัดซื้อ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 5,000 เฉพาะเจาะจง 5,000 บ.ช่อชัยพฤกษ์  จ ากัด บ.ช่อชัยพฤกษ์  จ ากัด ๑ ก.พ. 65 
๓ จัดซื้อ โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ  RT,NT  

 และ  O-net 
900 เฉพาะเจาะจง 900 บ.ช่อชัยพฤกษ์  จ ากัด บ.ช่อชัยพฤกษ์  จ ากัด 1 ก.พ. 65 

๔ จัดซื้อ โครงการอนามยัในโรงเรียน 500 เฉพาะเจาะจง 500 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   
นพพรออยล ์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   
นพพรออยล ์

2 ก.พ. 65 

๕ จัดซื้อ โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 2,090 เฉพาะเจาะจง 2,090 ร้านนิวอิงค์ ร้านนิวอิงค ์ 2 ก.พ. 65 
๖ จัดจ้าง โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 1,800 เฉพาะเจาะจง 1,800 ร้านอ๊อฟ ปริ้นเตอร์

แอนด์เซอร์วิส 

ร้านอ๊อฟ ปริ้นเตอร์
แอนด์เซอร์วิส 

2 ก.พ. 65 

๗ จัดจ้าง โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 400 เฉพาะเจาะจง 400 ร้านธีรวุฒิ แอร์ แอนด์
เซอร์วิส 

ร้านธีรวุฒิ แอร์ แอนด์
เซอร์วิส 

๒ ก.พ. 65 

๘ จัดจ้าง โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 1,350 เฉพาะเจาะจง 1,350 ร้านอ๊อฟ ปริ้นเตอร์
แอนด์เซอร์วิส 

ร้านอ๊อฟ ปริ้นเตอร์
แอนด์เซอร์วิส 

๓ ก.พ. 65 

๙ จัดจ้าง โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ ์ ๓๕๐ เฉพาะเจาะจง ๓๕๐ ร้านอ๊อฟ ปริ้นเตอร์
แอนด์เซอร์วิส 

ร้านอ๊อฟ ปริ้นเตอร์
แอนด์เซอร์วิส 

๓ ก.พ. 65 

๑๐ จัดซื้อ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 

(กิจกรรมโควิด) 
3,500 เฉพาะเจาะจง 3,500 ร้านไพศาลเวชภณัฑ ์ ร้านไพศาลเวชภณัฑ ์ ๗ ก.พ. 65 

๑๑ จัดซื้อ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 

(กิจกรรมโควิด) 
3,500 เฉพาะเจาะจง 3,500 ร้านไพศาล  เวชภัณฑ ์ ร้านไพศาล  เวชภัณฑ ์ ๗  ก.พ. 65 

๑๒ จัดจ้าง โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ  RT,NT  
 และ  O-net 

1,680 เฉพาะเจาะจง 1,680 นางนฤมล  งามสง่า นางนฤมล  งามสง่า 11 ก.พ. 65 

๑๓ จัดซื้อ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 

(กิจกรรมโควิด) 
3,700 เฉพาะเจาะจง 3,700 ร้านไพศาล  เวชภัณฑ ์ ร้านไพศาล  เวชภัณฑ ์ ๒๑ ก.พ. ๖๕ 

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โรงเรียนวดัเนินมะคึก  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ.๒๕๖๕ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔ จัดซื้อ โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 5,850 เฉพาะเจาะจง 5,850 

 
นางปิ่นประภา  แสงศริ ิ นางปิ่นประภา  แสงศริ ิ ๒๒ ก.พ. ๖๕ 

๑๕ จัดจ้าง โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 

(กิจกรรมวิชาการ) 
360 เฉพาะเจาะจง 360 ร้านวันอาร์ต ร้านวันอาร์ต ๒๒  ก.พ.๖๕ 

๑๖ จัดจ้าง โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 

(กิจกรรมวิชาการ) 
540 เฉพาะเจาะจง 540 นายประทวน  สวนม่วง นายประทวน  สวนม่วง ๒๒  ก.พ.๖๕ 

๑๗ จัดซื้อ โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

570 เฉพาะเจาะจง 570 บ้านสวนศานตบรูณ ์ บ้านสวนศานตบรูณ ์ ๒๓ ก.พ.๖๕ 

         



 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้ำง 

แผนงำน/โครงงำน วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง  

(บำท) 

วิธีจัดซ้ือ/ 
จัดจ้ำง 

รำคำกลำง   
(บำท) 

ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก วันที่ 
ของสัญญำ 

๑ จัดซื้อ โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ  RT,NT  
 และ  O-net 

377 เฉพาะเจาะจง 377 ร้านโฮม ก็อปปี ้ ร้านโฮม ก็อปปี ้ ๔ มี.ค. 65 

๒ จัดซื้อ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 

(กิจกรรมโควิด) 
4,730 

 
เฉพาะเจาะจง 4,730 ร้านไพศาล  เวชภัณฑ ์ ร้านไพศาล  เวชภัณฑ ์ 7 มี.ค. 65 

๓ จัดซื้อ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 

(กิจกรรมโควิด) 
4,875 เฉพาะเจาะจง 4,875 ร้านไพศาล  เวชภัณฑ ์ ร้านไพศาล  เวชภัณฑ ์ 9 มี.ค. 65 

๔ จัดซื้อ โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 5,000 เฉพาะเจาะจง 5,000 ร้านต้นสเตช่ัน ร้านต้นสเตช่ัน ๙  มี.ค. 65 
๕ จัดซื้อ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 

(กิจกรรมโควิด) 
4,730 

 
เฉพาะเจาะจง 4,730 ร้านไพศาล  เวชภัณฑ ์ ร้านไพศาล  เวชภัณฑ ์ 10 มี.ค. 65 

๖ จัดซื้อ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 

(กิจกรรมโควิด) 
1,920 

 
เฉพาะเจาะจง 1,920 

 
ร้านไพศาล  เวชภัณฑ ์ ร้านไพศาล  เวชภัณฑ ์ 11 มี.ค. 65 

๗ จัดซื้อ โครงการจดุเน้น 1,920 เฉพาะเจาะจง 1,920 ร้านต้นสเตช่ัน ร้านต้นสเตช่ัน 10 มี.ค. 65 
๘ จัดซื้อ โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 5,000 เฉพาะเจาะจง 5,000 ร้านต้นสเตช่ัน ร้านต้นสเตช่ัน  ๘ มี.ค. 65 
๙ จัดซื้อ โครงการพัฒนากระบวนการการเรียนรู ้

หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 
3,500 เฉพาะเจาะจง 3,500 บริษัทเอส.เค.โอ. เอ  

เซ็นเตอร์ จ ากัด 
บริษัทเอส.เค.โอ. เอ  

เซ็นเตอร์ จ ากัด 

14 มี.ค. 65 

๑๐ จัดซื้อ โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 

3,500 เฉพาะเจาะจง 3,500 บริษัทเอส.เค.โอ. เอ  
เซ็นเตอร์ จ ากัด 

บริษัทเอส.เค.โอ. เอ  
เซ็นเตอร์ จ ากัด 

14 มี.ค. 65 

๑๑ จัดซื้อ โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ  RT,NT  
 และ  O-net 

920 เฉพาะเจาะจง 920 ร้านโฮมก๊อปป้ี ร้านโฮมก๊อปป้ี 14 มี.ค. 65 

๑๒ จัดซื้อ โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 17,475 เฉพาะเจาะจง 17,475 บ.ช่อชัยพฤกษ์  จ ากัด บ.ช่อชัยพฤกษ์  จ ากัด 24 มี.ค. 65 
๑๓ จัดซื้อ โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน  พัสดุ  ธุรการ 1,350 เฉพาะเจาะจง 1,350 บ.ช่อชัยพฤกษ์  จ ากัด บ.ช่อชัยพฤกษ์  จ ากัด 24 มี.ค. 65 
๑๔ จัดซื้อ โครงการวัดผลประเมินผล 3,000 เฉพาะเจาะจง 3,000 บ.ช่อชัยพฤกษ์  จ ากัด บ.ช่อชัยพฤกษ์  จ ากัด 24 มี.ค. 65 
๑๕ จัดซื้อ โครงการพัฒนา  การคดิขั้นสูงโดยใช้เกม 100,000 เฉพาะเจาะจง 100,000 บ.อนุตตรีย์ ๙๙ จ ากัด บ.อนุตตรีย์ ๙๙ จ ากัด ๒๙ มี.ค. 65 
๑๖ จัดซื้อ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 8,715 เฉพาะเจาะจง 8,715 บ.ช่อชัยพฤกษ์  จ ากัด บ.ช่อชัยพฤกษ์  จ ากัด 30 มี.ค. 65 

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โรงเรียนวดัเนินมะคึก  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

ประจ าเดือน  มีนาคม   พ.ศ.๒๕๖๕ 



 

(กิจกรรมวิชาการ) 
๑๗ จัดซื้อ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 

(กิจกรรมวิชาการ) 
3,760 เฉพาะเจาะจง 3,760 บ.ช่อชัยพฤกษ์  จ ากัด บ.ช่อชัยพฤกษ์  จ ากัด 30 มี.ค. 65 

         


