
ประเภทเงนิ ส่งการเงิน
ว/ด/ป

1 4-ต.ค.-62 พัสดุวิชาการ จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 6 รายการ 47,422.40 เงินอุดหนุน บ.ฮิโตะ (ประเทศไทย) จ ากัด 31 ต.ค. 62 อ.พิรัลรัตน์
1/1 1-ต.ค.-62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป ค่าบริการถังรองผ้าอนามัย 62 ถัง 9,951.00 เงินรายได้ บ.อาร์เด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 13 พ.ย. 62 อ.สยมภู
1/2 3-ต.ค.-62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ือน้ ามันรถตัดหญ้า จ านวน 1 รายการ 1,000.00 เงินรายได้ หจก.กล้วยน้ าไทบริการ สาขา 4 22 พ.ย. 62 อ.สยมภู
1/3 1-ต.ค.-62 กลุ่มบริหารวิชาการ จัดจ้างบุคลากรเพือ่จัดท าเอกสารเดือน ต.ค. 62-ม.ีค. 63 64,920.00 เงินรายได้ นายปรีพจน์ เขียวมาลี จ่ายเป็นรายได้ รองทรงเกียรติ

1/4 1-ต.ค.-62 งานICT ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือน ต.ค.62-มี.ค.63 จ านวน 6 เดือน 300,000.00 เงินอุดหนุน บ.ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด 23 ก.ย. 63 อ.ชัชนี

2 4-ต.ค.-62 พัสดุวิชาการ จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 21,695.00 เงินอุดหนุน หจก.ต้นกล้าการค้า 31 ต.ค. 62 อ.พิรัลรัตน์
2/1 4-ต.ค.-62 บริหารงานยานพาหนะ ค่าน้ ามันรถโฟล์ค อจ.1000 ต้ังแต่วนัที่ 4 ต.ค. 62-10 ต.ค. 62 2,000.00 เงินอื่นๆ หจก.ศรีบุษา 15 พ.ย. 62 อ.กิตตพิศ
3 10-ต.ค.-62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ือเคร่ืองฉีดแรงดันสูง จ านวน 1 เคร่ือง 50,645.00 เงินรายได้ หจก.เอกเกษมาแมชชีนเนอร่ี 15 พ.ย. 62 อ.ณัฐธีรื

3/1 16-ต.ค.-62 บริหารยานพาหนะ ค่าน้ ามันรถราชการ ต้ังแต่ 16 ต.ค. 62- 30 ต.ต. 62 12,470.00 เงินอุดหนุน หจก.ศรีบุษา 22 พ.ย. 62 อ.กิตตพิศ
3/2 22-ต.ค.-62 บริหารงานยานพาหนะ ค่าน้ ามันรถโฟล์ค อจ.1000วันที ่22 ต.ค. 62 1,000.00 เงินอื่นๆ หจก.ศรีบุษา 15 พ.ย. 62 อ.กิตตพิศ
3/3 16-ต.ค.-62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ือน้ ามันรถตัดหญ้า จ านวน 1 รายการ 1,000.00 เงินรายได้ หจก.กล้วยน้ าไทบริการ สาขา 4 22 พ.ย. 62 รองภูสิทธิ์
3/4 29-ต.ค.-62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ือน้ ามันรถตัดหญ้า จ านวน 1 รายการ 1,000.00 เงินรายได้ หจก.กล้วยน้ าไทบริการ สาขา 4 22 พ.ย. 62 รองภูสิทธิ์
3/5 22-ต.ค.-62 กิจการนักเรียน ค่าจา้งรถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่ง เดินไปจงัหวดัพะเยา-เชียงราย ศึกษาดูงาน วนัที่ 24-26 ต.ค. 62164,997.00 เงินอุดหนุน บ.ธนัชวชิญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด 22 พ.ย. 62 อ.ศศิกิตยิา
3/6 10 ต.ค. 62 กสร.วิทยาศาสตร์ จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน ขนาด 4 ฟตุ 51,200.00 เงินรายได้ ร้านรุ่งโรจน์เฟอร์นิเจอร์ 28 พ.ย. 62 อ.ถนิมาภรณ์
3/7 31 ต.ค. 62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย(อินเตอร์คอม)แบบดิจติอลของโรงเรียน จ านวน 9 รายการ 468,018.00 เงินรายได้ บ.จีเนทีฟ จ ากัด 17 ธ.ค. 62 รองภูสิทธ์
3/8 31 ต.ค. 62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จดัจา้งเดินสายไฟรองรับการติดแอร์ ตึก 81 ปี จ านวน 1 งาน 288,900.00 เงินรายได้ บ.รัตนบุรี แอร์ เซอร์วิส จ ากัด 22 พ.ย. 62 รองภูสิทธ์
3/9 31 ต.ค. 62 งานอนามันโรงเรียน จดัจา้งซัดรีดเคร่ืองนอนห้องพยาบาลทั้ง 2ห้อง และห้องนอนเวณกลางคืนครูชาย 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 623,075.00 เงินรายได้ นางสาวพัชรี  วงศ์หงส์ 13 พ.ย. 62 อ.ฉวีวรรณ
3/10 31 ต.ค 62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ือโต๊ะพับหน้าขาว จ านวน 100 ตัว เก้าอี้ จ านวน 300 ตัว 342,400.00 เงินรายได้ หจก.ดี แอนด์ เอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ 15 พ.ย. 62 อ.ประพิศ

รายการงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน ตลุาคม 2562

เลขที่รบั ว/ด/ป จาก กลุ่ม/กสร./งาน/ตกึ รายการ จัดซ้ือ/จัดจ้าง จ านวนเงิน บรษัิท/หา้ง/รา้น ผู้รับผิดชอบ



ประเภทเงนิ ส่งการเงิน
ว/ด/ป

4 1-พ.ย.-62 บริหารพัสดุ จ้างติดสติกเกอร์ฝ้าเรียบ พร้อมกีดช่องแสง อาคาร 8 ชั้น 1-2 จ านวน 40 บาน 51,360.00 เงินอุดหนุน บ.18 พรเจริญกิจ จ ากัด 22 พ.ย. 62 อ.พิรัลรัตน์
4/1 1-พ.ย.-62 งานห้องสมุด ค่าเช่าสัญญาณ Leased Line Internet 6เดือน พย26-เม.ย.63 118,000.00 เงินรายได้ บ.ทรปเปลิท ีอินเทอร์เน็ต จ ากัด 23 ก.ย. 63 อ.ศศิวิมล
5 1-พ.ย.-62 บริหารพัสดุ จา้งติดต้ังแผงกั้นห้องอลูมิเนียมสีขาวพร้อมประตูบานเล่อน ขนาด 1.00×2.00 เมตร จ านวน 1 แผง ที่ อาคาร8 ชั้น 1และ2 ห้อง 71627,820.00 เงินอุดหนุน ร้านเจริญอลูมินั่ม แอนด์ กลาส 26 พ.ย. 62 อ.พิรัลรัตน์
6 1-พ.ย.-62 บริหารพัสดุ จัดซ้ืออุปกรณ์ (SSD) จ านวน 1 เคร่ือง 2,996.00 เงินอุดหนุน บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชัน่ จ ากัด 22 พ.ย. 62 อ.พิรัลรัตน์
7 1-พ.ย.-62 บริหารงานยานพาหนะ ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ จ านวน 4 คน เดือน กันยายน 6,800.00 เงินอื่นๆ 15 พ.ย. 62 อ.พิรัลรัตน์
8 1-พ.ย.-62 บริหารงานยานพาหนะ ค่าทางด่วนฮีซ่ีพาส 2 ใบ ทางด่วนปกติ จ านวน 23 ใบ 3,960.00 เงินอื่นๆ กรมทางพิเศษแห่งประเทศไทย 15 พ.ย. 62 อ.พิรัลรัตน์

8/1 1 พ.ย. 62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป งานเทพื้น และปนูกระเบื้อง ที่ชั้น 1 อาคาร 80 ปี 10,482.00 เงินรายได้ บจก.วอูิง คอนสตรัคชั่น 26 พ.ย. 62 รองภูสิทธื
8/2 1 พ.ย. 62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ือปูนเส้ือ จ านวน 10 ลูก 1,350.00 เงินรายได้ กิจไพบลูย์ค้าวสัดุก่อสร้าง 26 พ.ย. 62 รองภูสิทธิ์
8/3 1 พ.ย. 62 กิจการนักเรียน ค่าท าบัตรประจ าตัวนักเรียน 1,520 คน 152,000.00 เงินรายได้ ธนาคารกรุงไทย  อ.พรภัทร
8/4 1 พ.ย. 62 งานอนามัยโรงเรียน ค่าซักรีดเคร่ืองนอนหอ้งพยาบาล ทั้ง 2 หอ้ง และหอ้งนอนเวรกลางคืนครูชาย ประจ าเดือน พ.ย. 625,160.00 เงินรายได้ นางสาวพัชรี  วงศ์หงส์ 26 พ.ย. 62 อ.ฉวีรรณ
8/5 7 พ.ย. 62 บริหารงานยานพาหนะ น้ ามันรถโฟล์ค อจ.1000 ต้ังแต่วนัที่ 7 พ.ย.62-14 พ.ย. 62 2,000.00 เงินอื่นๆ หจก.ศรีบุษา 25 พ.ย. 62 อ.กิตตพิศ
8/6 4 พ.ย. 62 บริหารงานยานพาหนะ น้ ามันรถราชการ ต้ังแต่ 4 พ.ย.62-14 พ.ย.62 8,000.00 เงินอุดหนุน หจก.ศรีบุษา 28 พ.ย. 62 อ.กิตตพิศ
8/7 1 พ.ย. 62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป ค่าบริการถังรองผ้าอนามัย 62 ถัง ประจ าเดือน พ.ย. 62 9,951.00 เงินรายได้ บ.อาร์เด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 11 ธ.ค. 62 รองภูสิทธิ์
8/8 4 พ.ย. 62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่าชุดยืนเคร่ืองนาง จ านวน 3 ชุด 4,500.00 เงินรายได้ ร้านสุกัญญา บ้านไทย 6 ม.ค. 63 อ.ลัดดา
8/9 4 พ.ย. 62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ้างช่างแต่งหน้าร าวงมาตรฐานจ านวน5คน 3,500.00 เงินรายได้ นายอัครพล ปิ่นละออ 6 ม.ค. 63 อ.ลัดดา
8/10 4 พ.ย. 62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ้างช่างท าผมร าวงมาตรฐาน จ านวน5คน 2,500.00 เงินรายได้ นางสาวชลิตา ธนันกุลภักดี 6 ม.ค. 63 อ.ลัดดา
8/11 4 พ.ย. 62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่าชุดร าวงมาตรฐาน จ านวน10 ชุด 4,000.00 เงินรายได้ นายศิริมงคล คุณมาก 6 ม.ค. 63 อ.ลัดดา
8/12 4 พ.ย. 62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ้างช่างแต่งหน้าพระ จ านวน3 คน 3,000.00 เงินรายได้ นายธงไชย โกวิฬาร 6 ม.ค. 63 อ.ลัดดา
8/13 4 พ.ย. 62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ้างช่างแต่งหน้านาง จ านวน 3 คน 3,000.00 เงินรายได้ นางสาวสุทธิรัตน์ บุญพาลี 6 ม.ค. 63 อ.ลัดดา
8/14 4 พ.ย. 62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ้างช่างแต่งตัวยืนเคร่ืองพระ-นาง จ านวน 6 คน 3,000.00 เงินรายได้ นายนพพร โหมดเทศ 6 ม.ค. 63 อ.ลัดดา

รายการงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2562

เลขที่รบั ว/ด/ป จาก กลุ่ม/กสร./งาน/ตกึ รายการ จัดซ้ือ/จัดจ้าง จ านวนเงิน บรษัิท/หา้ง/รา้น ผู้รับผิดชอบ



ประเภทเงนิ ส่งการเงิน
ว/ด/ป

8/16 4 พ.ย. 62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ้างช่างแต่งหน้าระบ าศรีชัยสิงห์ จ านวน 7 ตัว 3,500.00 เงินรายได้ นายฉรัฐ สดสวย 6 ม.ค. 63 อ.ลัดดา
8/17 4 พ.ย. 62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่าชุดยืนเคร่ืองพระ จ านวน 3 ชุด 4,500.00 เงินรายได้ บ้านคุณเอ 6 ม.ค. 63 อ.ลัดดา
8/18 1-พ.ย.-62 งานห้องสมุด ค่าวารสารเดือนพฤศจิกายน 2562 จ านวน 19 ฉบบั 1,040.00 เงินรายได้ บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด 6 ม.ค. 63 อ.ศศิวิมล
8/19 1-พ.ย.-62 งานห้องสมุด ค่าหนังสือพิมพ์ตึกเรียน เดือนพฤศจกิายน 2562 จ านวน 440 ฉบับ 6,680.00 เงินรายได้ บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด 6 ม.ค. 63 อ.ศศิวิมล
8/20 1-พ.ย.-62 งานห้องสมุด ค่าหนังสือพิมพ์ห้องสมุด เดือนพฤศจกิายน 2562 จ านวน 144 ฉบับ 1,980.00 เงินรายได้ บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด 6 ม.ค. 63 อ.ศศิวิมล

9 13-พ.ย.-62 งานห้องสมุด ค่าจ้างพัฒนาดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล 205,440.00 เงินรายได้ บ.บทีซีี ซิสเต็ม โซลูชัน จ ากัด 5 พ.ค. 63 อ.ศศิวิมล
10 8-พ.ย.-62 บริหารงานยานพาหนะ ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ จ านวน 4 คน เดือน ตุลาคม 62 9,200.00 เงินอื่นๆ 15 พ.ย. 62 อ.กิตตพิศ
11 8-พ.ย.-62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพทก์ดปุ่ม จ านวน 10 เคร่ือง 7,276.00 เงินรายได้ บ.สกาย อินเตอร์เทค 26 พ.ย. 62 รองภูสิทธิ์
12 8-พ.ย.-62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 60,000-70,000 BTU จ านวน 2 เคร่ือง 63,772.00 เงินรายได้ นายบุญกม ทินบุตร 4 ธ.ค. 62 รองภูสิทธิ์
13 8-พ.ย.-62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ือโต๊ะสนามผลิคจากสแตนเลส พร้อมที่นั่ง 4 ด้าน จ านวน 35 ชุด 472,500.00 เงินรายได้ หสม.P&P เทรดด้ิง 22 พ.ย. 62 รองภูสิทธิ์
14 8-พ.ย.-62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จดัจา้งซ่อมวสัดุอุปกรณ์ไม้ จ านวน 10 รายการ 72,000.00 เงินอื่นๆ นายเทียมศักด์  แซ่ภู่ 26 พ.ย. 62 รองภูสิทธิ์

 15 8-พ.ย.-62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดจ้างพนักงานท าความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วม จ านวน 3 คน 462,240.00 เงินรายได้ บ.เจ พี ดี คลีน แอนด์ กรีน จ ากัด รองภูสิทธิ์
16 11-พ.ย.-62 กิจการนักเรียนและบุคลากรจ้างติดต้ังตู้ติดผนัง ที่ หอ้งงานบคุลากร ตึก 8 ชั้น 2 169,060.00เงินรายได้งบประมาณในโครงการยกระดับ (แกไ้ขปัญหา 10 %) ร้านสมพรอินทีเรียร์ 7 ม.ค. 63 อ.ศศิกิตยิา
17 11-พ.ย.-62 กิจการนักเรียนและบุคลากรจา้งติดต้ังแผงกั้นห้องอะลูมิเนียม ที่ห้องงานบุคลากร ชั้น 2 ตึก 8 จ านวน 2 แผง 83,460.00เงินรายได้งบประมาณในโครงการยกระดับ (แกไ้ขปัญหา 10 %)ร้านเจริญอลูมินั่ม แอนด์ กลาส 17 ธ.ค. 62 อ.ศศิกิตยิา
18 11-พ.ย.-62 กลุ่มบริหารงานประมาณ งานปรับพืน้หน้าตึก 8 จ านวน 3 รายการ 161,527.20เงินงบประมาณในโครงการยกระดับการศึกษา 10%บ.เพชร วงษแ์สนการช่าง จ ากัด 2 ธ.ค. 62 อ.นพล

18/1 11-พ.ย.-62 กิจการนักเรียน ค่าจัดท าป้ายไวนิล จ านวน 7 ผืน 8,320.00 เงินรายได้ บ.โชคดี พร้ินต้ิง จ ากัด 7 ม.ค. 63 อ.พรภัทร
18/2 11-พ.ย.-62 กิจการนักเรียน ค่าฐานพร้อมป้ายถ้วยรางวัล จ านวน 6 ใบ 900.00 เงินรายได้ หจก.รางวลัเหรีญทอง 7 ม.ค. 63 อ.พรภัทร
18/3 11-พ.ย.-62 กิจการนักเรียน ค่าโถเบญจรงค์ จ านวน 6 ใบ 2,660.00 เงินรายได้ หจก.สามัญนิติบคุคล 7 ม.ค. 63 อ.พรภัทร
19 14-พ.ย.-62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จดัจา้งติดต้ังระบบเสียงตามสายภายในตึก 80 ปี และ 81 ปี 423,099.40 เงินรายได้ บ.เอวี-ซายน์เทค จ ากัด 22 ม.ค. 63 อ.ประพิศ

19/1 16-พ.ย.-62 บริหารงานยานพาหนะ ค่าน้ ามันรถราชการ ต้ังแต่ 16 พ.ย. 62-30 พ.ย. 62 10,000.00 เงินอุดหนุน หจก.ศรีบุษา 17 ธ.ค. 62 อ.กิตตพิศ
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21 18-พ.ย.-62 บริหารงานยานพาหนะ ค่าเช็ดระยะ 10,000 กิโล รถตู้โตโยต้า ทะเบียน อ-5938 1,927.12 เงินอุดหนุน บ.โตโยต้าเอ็มไฟรืส จ ากัด 28 พ.ย. 62 อ.กิตตพิศ
22 18-พ.ย.-62 พัสดุวิชาการ จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร จ านวน 2 รายการ 40,500.00 เงินอุดหนุน บ.ทเีอ็มเค แอสเซท จ ากัด 28 พ.ย. 62 อ.พิรัลรัตน์
23 18-พ.ย.-62 พัสดุวิชาการ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 16 รายการ 196,968.81 เงินอุดหนุน บ.ฮิโตะ (ประเทศไทย) จ ากัด 17 ธ.ค. 62 อ.พิรัลรัตน์

23/1 18-พ.ย.-62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า จ านวน 16 รายการ 25,787.00 เงินรายได้ บ.ไฟฟ้าพรแสงชัย จ ากัด 2 ธ.ค. 62 รองภูสิทธิ์
23/2 18-พ.ย.-62 กลุ่บริหารงานทัว่ไป จัดซ้ือซ่อมไมโครโฟน จ านวน 2 ชุด ใช้แทนของเดิมที่สนามฟุตบอลเพื่อใช้ในงานพิธีต่างๆ 7,532.80 เงินรายได้ บ.จีเนทีฟ จ ากัด 2 ธ.ค. 62 รองภูสิทธิ์
23/3 18-พ.ย.-62 บริหารงานยานพาหนะ ค่น้ ามันรถโฟล์ค อจ.1000 ต้ังแต่ 18 พ.ย.62-29 พ.ย. 62 4,400.00 เงินอื่นๆ หจก.ศรีบุษา 13 ธ.ค. 62 อ.กิตตพิศ
24 19-พ.ย.-62 บริหารงานยานพาหนะ ค่าทางด่วนฮีซ่ีพาส 2 ใบ วันที่ 18,19 พ.ย. 62 4,000.00 เงินอื่นๆ กรมทางพเิศษแหง่ประเทศไทย 25 พ.ย. 62 อ.กิตตพิศ

24/1 19-พ.ย.-62 บริหารพัสดุ จัดซ้ือทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ ขนาดA4 จ านวน 2 เล่ม 160.00 เงินอุดหนุน องค์การค้าของ สกสค 17 ธ.ค. 62 อ.พิรัลรัตน์
24/2 20-พ.ย.-62 กลุ่มบริหารงบประมาณ งานซ่อมผนังห้องคอนกรีตที่ผุล่อน ชั้นล่างตึก8 ตึกกับห้อง816 68,822.40 เงินราบได้ บ.เพชร วงษแ์สนการช่าง จ ากัด 11 ธ.ค. 62 อ.นพล
25 21-พ.ย.-62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ จ านวน 38 ม้วน 3,040.00 เงินรายได้ บ.วัสดุและวิศวภัณฑ์ 28 พ.ย. 62 รองภูสิทธิ์
26 21-พ.ย.-62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จ้างงานท าร้ัวกั้นถังน้ าอาคาร 80 และอาคาร81 ปี ประตูเปิดบานคู่โครงเหล็ก วิ่งรอบปิดทับด้วยอลูมิเนียมลายไม้ จ านวน 4 ชุด192,600.00 เงินรายได้ บ.รุ่งทิวา อินดัสตร้ี จ ากัด 10 ม.ค. 63 รองภูสิทธิ์
27 21-พ.ย.-62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ือน้ ามันรถตัดหญ้า จ านวน 1 รายการ 21/11/62 1,000.00 เงินรายได้ หจก.กล้วยน้ าไทบริการ สาขา 4 2 ธ.ค. 62 รองภูสิทธิ์
28 21-พ.ย.-62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดจ้างงานติดต้ังพัดลม และมิเตอร์ไฟ มิเตอร์น้ าร้านค้า ที่อาคาร 80 ปี 171,371.20 เงินรายได้ บ.รุ่งทวิา อินดัสตร้ี จ ากัด 17 ธ.ค. 62 รองภูสิทธิ์

28/1 22-พ.ย.-62 กลุ่มบริหารวิชาการ จัดซ้ือผ้าซาติน ผ้าตาลายไทย จ านวน 2 รายการ 10,272.00 เงินรายได้ หจก.สามัญนิติบคุคล 20 ก.พ. 63 อ.เตอืนใจ
29 25-พ.ย.-62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ืออุปกรณ์งานช่างประปาและงานทั่วไป จ านวน 27 รายการ 20,690.00 เงินรายได้ ร้านชิน อูปกรณ์ 2 ธ.ค. 62 รองภูสิทธิ์
30 25-พ.ย.-62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดจ้างย้ายหมายเลขโทรศัพท์ภายใน ภายนอก ห้องพัสดุ และ ห้อง คนขับรถจ านวน 3 งาน 12,840.00 เงินรายได้ บ.สกาย อินเตอร์เทค 2 ธ.ค. 62 รองภูสิทธิ์
31 25-พ.ย.-62 งานห้องสมุด วัสดุงานห้องสมุด จ านวน 3 รายการ 29,960.00 เงินอุดหนุน ศูนย์หนังสือจุฬา 2 ธ.ค. 62 อ.ศศิวิมล
32 25-พ.ย.-62 งานห้องสมุด หนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวน 243 รายการ 59,486.45 เงินรายได้ ศูนย์หนังสือจุฬา 2 ธ.ค. 62 อ.ศศิวิมล
33 25-พ.ย.-62 กลุ่มบริหารวิชาการ ค่าบริการส าหรับการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐาน๕ลาวด์ 18,618.00 เงินรายได้ บ.ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด 6 ม.ีค. 63 อ.ถนิมาภรณ์
34 25-พ.ย.-62 กิจการนักเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 18 รายการ ใช้ในงานกีฬาสี 18,920.50 เงินอุดหนุน บ.สมใจค้าหนังสือเคร่ืองเขียน จ ากัด 21 ก.พ. 63 อ.พรภัทร
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36 25-พ.ย.-62 กิจการนักเรียน ค่าเหรียญรางวัล จ านวน 580 เหรียญ ใช้ในงานกีฬาสี 65,163.00 เงินอุดหนุน บ.คงคา อินเตอร์-เทรด จ ากัด 4 ธ.ค. 62 อ.พรภัทร
36/1 25-พ.ย.-62 กิจการนักเรียน ค่าจ้างเหมาบริการเย็บผ้าด้ายดิบ จ านวน 7 ผืน ใช้ส าหรับท าฉากอัฒจันทร์เชียร์ งานกีฬาสี 20,400.00 เงินอุดหนุน นางไพรวัลย์ บุษปัน 4 ธ.ค. 62 อ.พรภัทร
36/2 26-พ.ย.-62 งานแผนงานโรงเรียน จัดท าแฟ้มโครงการ จ านวน 1,000 แฟ้ม สีกรม 500 สีชมพู 500 97,370.00 เงินรายได้ หจก.ไร้ซ์เปเปอร์ กรุ๊ป 9 ม.ค. 63 อ.นพล
37 28-พ.ย.-62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จดัจา้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 6 รายการ ตามตึกเรียน 19,450.00 เงินรายได้ ร้านเอน็.เค.คูลล่ิง 4 ธ.ค. 62 รองภูสิทธ์
38 28-พ.ย.-62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดจ้างซ่อมจุดเชื่อมต่อสัญญาณภาพและติดต้ังไฟแสงสวา่ง พดัลมระบายอากาศหอประชุมใหญ่113,955.00 เงินรายได้ บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชัน่ จ ากัด 23 ม.ค. 63 รองภูสิทธ์
39 28-พ.ย.-62 ชมรมนาฏศิลป์ เช่าชุมยืนเคร่ืองตัวนาง จ านวน 3 ตัว 4,500.00 เงินรายได้ ร้าน สุกัญญา บ้านร าไทย 23-ธ.ค.-62  อ.ลัดดา
40 28-พ.ย.-62 ชมรมนาฏศิลป์ จ้างช่างแต่งตัวยืนเคร่ืองพระ-นาง จ านวน 6 ตัว 3,000.00 เงินรายได้ นายนพพร โหมดเทศ 23-ธ.ค.-62  อ.ลัดดา
41 28-พ.ย.-62 ชมรมนาฏศิลป์ เช่าชุดเคร่ืองพระ จ านวน 3 ตัว 4,500.00 เงินรายได้ ร้าน บา้นคุณเอ 23 ธ.ค. 62  อ.ลัดดา
42 28-พ.ย.-62 ชมรมนาฏศิลป์ จ้างช่างแต่งหน้าตัวนาง จ านวน 3 ตัว 3,000.00 เงินรายได้ นางสาวสุทธรัิตน์ บญุพาลี 23 ธ.ค. 62  อ.ลัดดา
43 28-พ.ย.-62 ชมรมนาฏศิลป์ จ้างช่างแต่งหน้าตัวพระ จ านวน 3 ตัว 3,000.00 เงินรายได้ นายธงไชย โกวิฬาร 23 ธ.ค. 62  อ.ลัดดา
44 28-พ.ย.-62 ชมรมนาฏศิลป์ จ้างช่างแต่งหน้าระบ าศรีชัยสิงห์ จ านวน 7 ตัว 3,500.00 เงินรายได้ นายฉรัฐ สดสวย 23 ธ.ค. 62  อ.ลัดดา
45 28-พ.ย.-62 ชมรมนาฏศิลป์ เช่าชุดระบ าศรีชัยสิงห์ จ านวน 7 4,500.00 เงินรายได้ ร้านโมเม บ้านเคร่ือง 23 ธ.ค. 62  อ.ลัดดา
46 28-พ.ย.-62 งานห้องสมุด จัดซ้ือหนังสือวรรณกรรม จ านวน 2 เล่ม 478.00 เงินรายได้ คุณเสาวนา ปยิะพสุิทธิ์ 10 ม.ค. 63 อ.ศศิวิมล
47 28-พ.ย.-62 กสร.สุขศึกษาและพลศึกษาจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาใช้ในการเรียนการสอน จ านวน 8 รายการ 58,750.00 เงินอุดหนุน บ.กีฬาภณัฑ์ จ ากัด 23 ธ.ค. 62 อ.เกรียงไกร

47/1 28-พ.ย.-62 ชมรมดุริยางค์ จัดซ้ือชุดวงดุริยางค์ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 67 ชุด 313,500.00 เงินรายได้ บ.แบนด์ อนิสตูรเมน้ท์(ประเทศไทย) จ ากดั อ.ศิลปชยั
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48 2-ธ.ค.-62 งานห้องสมุด หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่มีลิขสิทธิ์ จ านวน 452 ยการ 125,440.00 เงินรายได้ บ.โอเพ่นเซิร์ฟ จ ากัด 23 ธ.ค. 62 อ.ศศิวิมล
48/1 2-ธ.ค.-62 บริหารงานยานพาหนะ ค่าน้ ามันรถราชการ ต้ังแต่วันที่ 2-11 ธ.ค. 62 17,750.00 เงินรายได้ หจก.ศรีบุษา 6 ม.ค. 63 อ.กิตตพิศ
49 2-ธ.ค.-62 กลุ่มบริหารวิชาการ จัดจ้างท าห้องจัดท าข้อสอบของโรงเรียนที่ชั้น 3 ตึก 81 ปี จ านวน 8 รายการ 1 งาน 111,462.00 เงินรายได้ ร้านเจริญอลูมินัม แอนด์ กลาส 6 ม.ีค. 63 อ.ถนิมาภรณ์

49/1 2-ธ.ค.-62 งานอนามัยโรงเรียน จัดจ้างซัดรีดเคร่ืองนอนห้องพยาบาลทั้ง 2ห้อง และห้องนอนเวณกลางคืนครูชาย 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 625,160.00 เงินรายได้ นางสาวพชัรี วงศ์หงส์ 6 ม.ค. 63 อ.ฉวีวรรณ
50 2-ธ.ค.-62 บริหารงานยานพาหนะ ค่าทางด่วนEASY PASS จ านวน 2 ใบ ทางด่วนแบบปกติ จ านวน 18 ใบ 4,190.00 เงินอื่นๆ กรมทางพิเศษแหง่ประเทศไทย 4 ธ.ค. 62 อ.กิตตพิศ

50/1 2-ธ.ค.-62 งานห้องสมุด ค่าวารสารเดือนธนัวาคม 2562 จ านวน 21 ฉบบั 1,200.00 เงินรายได้ บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั 23 ม.ค. 63 อ.ศศิวิมล
50/2 2-ธ.ค.-62 งานห้องสมุด ค่าหนังสือพมิพห์อ้งสมุดเดือน ธนัวาคม 2562 จ านวน 144 ฉบบั 1,980.00 เงินรายได้ บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั 23 ม.ค. 63 อ.ศศิวิมล
50/3 2-ธ.ค.-62 งานห้องสมุด ค่าหนังสือพพิตึ์กเรียน เดือนธนัวาคม 2562 จ านวน 440 ฉบบั 6,680.00 เงินรายได้ บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั 23 ม.ค. 63 อ.ศศิวิมล
51 3-ธ.ค.-62 พัสดุวิชาการ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 7 รายการ 84,756.84 เงินอุดหนุน บ.บทีซีี ซิสเต็ม โซลูชั่น จ ากัด 17 ธ.ค. 62 อ.พิรัลรัตน์
52 3-ธ.ค.-62 พัสดุวิชาการ จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร จ านวน 3 รายการ 80,000.00 เงินอุดหนุน บ.ทีเอ็มเค แอสเซท จ ากัด 17 ธ.ค. 62 อ.พิรัลรัตน์
53 3-ธ.ค.-62 พัสดุวิชาการ จัดซ้ือตลับดรัมเลเซอร์ FUJI XEROX CT 350876 จ ำนวน 1 รำยกำร เปล่ียนที่ กสร.วทิยำศำสตร์ 5,885.00 เงินอุดหนุน บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชัน่ จ ากัด 17 ธ.ค. 62 อ.พิรัลรัตน์
54 3-ธ.ค.-62 พัสดุวิชาการ

จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองพิมพ์เอกสาร Printer HP
Laserjet P3015S/N:VNBXC8SJ22 จ านวน 3 รายการ ที่งานทะเบียนวดัผล 2,996.00 เงินอุดหนุน บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชัน่ จ ากัด 17 ธ.ค. 62 อ.พิรัลรัตน์

55 3-ธ.ค.-62 บริหารพัสดุ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 89 รายการ 147,664.00 เงินอุดหนุน หจก.ต้นกล้าการค้า 17 ธ.ค. 62 อ.พิรัลรัตน์
56 3-ธ.ค.-62 งานประชาสัมพีนธ์โรงเรียนจดัจา้งพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนเขา้เล่นกระดูกงู จ านวน 2,000 ชุด 74,900.00 เงินรายได้ บ.พ.ีรุงโรจน์การพมิพ ์จ ากัด อ.สุธาสินี
57 3-ธ.ค.-62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จดัซ้ือวสัดุ อิฐมวลเบา,หิน,ปูน จ านวน 3 รายการ ปรับปรุงบ่อปลาหน้าตึก8 1,264.00 เงินรายได้ กิจไพบลูย์ค้าวสัดุก่อสร้าง 17 ธ.ค. 62 อ.ณัฐธีรื
58 4-ธ.ค.-62 บริหารงานยานพาหนะ จัดซ้ือแบตเตอร่ี ADX2500 จ านวน 1 ลูก 2,700.00 เงินอุดหนุน หจก.กิจศรีเจริญ 17 ธ.ค. 62 อ.กิตตพิศ

58/1 4-ธ.ค.-62 งานการเงิน จัดท าโปรแกรมบัญชี จ านวน 1 โปรแกรม 19,260.00 เงินรายได้ บ.บทีซีี ซิสเต็ม โซลูชั่น จ ากัด 23 ธ.ค. 62 อ.อังคณา
59 6-ธ.ค.-62 กสร.การงานอาชีพ จดัซ้ือวัสกอุปุกรณ์ใช้ในการเรียนการสอน จ านวน 6 รายการ 80,892.00 เงินอุดหนุน บ.อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จ ากัด 23 ม.ค. 63 อ.วิชยั
60 6-ธ.ค.-62 กสร.การงานอาชีพ จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ชัในการเรียนการสอน จ านวน8 รายการ 19,108.00 เงินอุดหนุน ร้านฟิวเจอร์ ช้อพ 23 ม.ค. 63 อ.วิชยั
60/1 6-ธ.ค.-62 บริหารงานยานพาหนะ ค่าน้ ามนัรถโฟล์ค อจ.1000 วันที ่6 ธ.ค. 62 1,640.00 เงินรายได้ หจก.ศรีบุษา 23 ธ.ค. 62 อ.กิตตพิศ
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61/1 8-ธ.ค.-62 บริหารงานยานพาหนะ เช่ารถตู้ไปโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จ านวน 1 คัน เพือ่พานักเรียนไปแข่งขัน เนื่องจากวนันั้นรถไม่เพียงพอ2,200.00 เงินอดุหนุน นายฐกฤต ธนาภาคสุทธิ์ 6 ม.ค. 63 อ.กิตตพิศ
61/2 8-ธ.ค.-62 บริหารงานยานพาหนะ เช่ารถตู้ไปสวนหลวง ร.9 ศรีนครินทร์ จ านวน 1 คัน เพือ่พานักเรียนไปร่วมกิจกรรม เนื่องจากวนันั้นรถไม่เพียงพอ4,400.00 เงินอดุหนุน นายอนุชา  ธปูวโิรจน์ 6 ม.ค. 63 อ.กิตตพิศ
62 9-ธ.ค.-62 บริหารงานยานพาหนะ ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ จ านวน 6 คน ประจ าเดือน พ.ย. 62 8,900.00 เงินอื่นๆ 13 ธ.ค. 62 อ.กิตตพิศ
63 9-ธ.ค.-62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ือจานรองกระถางต้นไม้ จ านวน 10 ใบ 1,500.00 เงินรายได้ ร้านออ้ย(อตก.) 17 ธ.ค. 62 อ.ณัฐธีรื
64 9-ธ.ค.-62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ือวสัดุ ปูน,เกยีงกอ่,เกยีงขดัมัน,ยาแนวจ านวน 4 รายการ 895.00 เงินรายได้ กิจไพบลูย์ การค้า 17 ธ.ค. 62 อ.ณัฐธีรื

64/1 9-ธ.ค.-62 กิจการนักเรียน จัดซ้ือสายสะพาย จ านวน 4 เส้น 2,400.00 เงินรายได้ อามีนา 7 ม.ค. 63 อ.พรภัทร
65 11-ธ.ค.-62 กิจการนักเรียน จดัจา้งพิมพ์สูจบิัตรงานกีฬาประเพณีตอ.-ตท. คร้ังที่ 36 จ านวน 2,500 ใบ 9,897.50 เงินรายได้ หจก.เอ.ซี.ท.ีการพิมพ์ 6 ม.ค. 63 อ.พรภัทร
66 11-ธ.ค.-62 กิจการนักเรียน ค่าจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลกีฬาตอ.-ตท. จ านวน 5 ผืน 13,193.00 เงินรายได้ บ.โชคดี พร้ินต้ิง จ ากัด 6 ม.ค. 63 อ.พรภัทร
67 11-ธ.ค.-62 กิจการนักเรียน ปักธงโลโก้สถาบันพร้อมข้อความ (ธงแลกเปล่ียน) จ านวน 1 ผืน กีฬาตอ.-ตท. 500.00 เงินรายได้ ร้านบิงโก 801 6 ม.ค. 63 อ.พรภัทร
68 11-ธ.ค.-62 กิจการนักเรียน ลูกโป่งพร้อมป้ายผ้าแพรพิธีเปิด จ านวน 1 แพร กีฬาตอ.-ตท. 2,000.00 เงินรายได้ บ.บอลลูนอาร์ท จ ากัด 6 ม.ค. 63 อ.พรภัทร
69 11-ธ.ค.-62 กิจการนักเรียน ค่าเช่าเคร่ืองดนตรี พร้อมระบบแสง สี เสียง จ านวน  1 ชุดใหญ่ 60,000.00 เงินรายได้ นายวนิัย พนัธรัุกษ์ 22 ม.ค. 63 อ.พรภัทร

69/1 11-ธ.ค.-62 งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดซ้ือSoftware ป้องกันไวรัสส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 ชุด 3,498.90 เงินรายได้ บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชัน่ จ ากัด 6 ม.ค. 63 อ.พรรศวุฒิ
69/2 11-ธ.ค.-62 พัสดุวิชาการ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์จ านวน 12 รายการ 116,753.05 เงินอุดหนุน บ.ฮิโตะ(ประเทศไทย) จ ากัด 6 ม.ค. 63 อ.พิรัลรัตน์
69/3 12-ธ.ค.-62 บริหารพัสดุ จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้ามิตซูบิชิ จ านวน 1 เคร่ือง 6,900.00 เงินอุดหนุน หจก.เอกเกษมแมชชีนเนอร่ี 6 ม.ค. 63 อ.พิรัลรัตน์
69/4 13-ธ.ค.-62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ือน้ ามันรถตัดหญ้า จ านวน 1 รายการ 1,000.00 เงินรายได้ หจก.เอกอัครา (สาขา1) 6 ม.ค. 63 รองภูสิทธิ์
70 16-ธ.ค.-62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดจ้างท าป้ายโรงอาหาร ป้ายห้องน้ า อาคาร 80 ปี จ านวน 5 รายการ 112,885.00 เงินรายได้ หจก.ทีเอสพี 2010 เทรดด้ิง 31 ม.ค. 63 รองภูสิทธิ์
71 16-ธ.ค.-62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ือเคร่ืองขัดพื้นไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 เคร่ือง ขนาด 18 นิ้ว 20,000.00 เงินรายได้ หจก.เอกเกษมแมชชีนเนอร่ี 10 ม.ค. 63 รองภูสิทธิ์
72 16-ธ.ค.-62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดจ้างงานซ่อมประตู หน้าต่างกระจกอลูมิเนียม และติดต้ังพัดลมดูดอากาศ  ห้องโสต 60 ปี จ านวน 4 รายการ40,360.40 เงินรายได้ หจก.ทีเอสพี 2010 เทรดด้ิง 20 ม.ค. 63 รองภูสิทธิ์
73 16-ธ.ค.-62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ือปูนฉาบ 2 ถุง 240.00 เงินรายได้ กิจไพบูลย์ค้าวัสดุก่อสร้าง 6 ม.ค. 63 รองภูสิทธ์

73/1 16-ธ.ค.-62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ือโต๊ะสแตนเลสอเนกประสงค์ จ านวน 40 ชุด 496,000.00 เงินบริจาคโดยมีวตัถปุระสงค์ บ.จ.ีเอสไทยอนิเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั รองภูสิทธ์
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74/1 17-ธ.ค.-62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดซ้ืออุปกรณ์ล้างฟิล์มขาวด า จ านวน 6 รายการ 5,724.50 เงินรายได้ บ.ชุน ซีนเนอร์ จ ากัด 23 ม.ค. 63 อ.ปฏิพัทธ์
75 17-ธ.ค.-62 บริหารงานยานพาหนะ น้ ามันรถราชการ ต้ังแต่ 17 ธ.ค.62-26 ธ.ค.62 14,180.00 เงินอุดหนุน หจก.ศรีบุษา 10 ม.ค. 63 อ.กิตตพิศ
76 18-ธ.ค.-62 งานทะเบียนวัดผล จดัซ้ือเอกสาร ปพ.1 จ านวน 30 เล่ม ปพ.2 จ านวน 1,800 แผ่น และ เอกสารปพ.3 จ านวน 200 แผ่น 9,400.00 เงินอุดหนุน องค์การค้าของ สกสค. อ.สุดารัตน์

76/1 19-ธ.ค.-62 บริหารงานยานพาหนะ ซ่อมอาการไฟโชว์หน้าปัทม ์รถตู้โตโยต้าป้ายแดง ทะเบียน อ.5938 188.32 เงินอุดหนุน อ.กิตตพิศ
76/2 22-ธ.ค.-62 บริหารงานยานพาหนะ ค่าน้ ามนัรถตู้ อ.5938และฮค-4411 จ านวน2 รายการ เดินทางไปราชการจ.นครราชสีมา 3,080.00 เงินอุดหนุน 10 ม.ค. 63 อ.กิตตพิศ
76/3 19-ธ.ค.-62 ชมรมดุริยางค์ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์จ านวน 27 รายการ 51,040.00 เงินบริจาคโดยมีวตัถปุระสงค์ หจก.มาร์คาโต้ มิวสิค 10 ม.ค. 63 อ.ศิลปชยั
77 23-ธ.ค.-62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จดัซ้ืออุปกรณ์และวตัถุดิบในการสาธติการท าอาหาร จ านวน 8 รายการ 2,000.00 เงินรายได้ บ.สยามแม็ดโคร  จ ากัด (มหาชน) 22 ม.ค. 63 อ.กฤตพงศ์
78 23-ธ.ค.-62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จดัซ้ืออุปกรณ์และวตัถุดิบในการสาธติการท าอาหาร จ านวน 4 รายการ 2,000.00 เงินรายได้ นางอ าไพพรรณ จารึกศิลป์ 22 ม.ค. 63 อ.กฤตพงศ์
79 23-ธ.ค.-62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จดัซ้ืออุปกรณ์และวตัถุดิบในการสาธติการท าอาหาร จ านวน 8 รายการ 2,000.00 เงินรายได้ บ.สยามแม็ดโคร  จ ากัด (มหาชน) 7  ม.ค. 63 อ.กฤตพงศ์
80 23-ธ.ค.-62 สุขศึกษาและพลศึกษา จดัซ้ืออปุกรณ์เทคนิคไฟฟาล์ว จ านวน 1 ชุด 10,000.00 เงินอุดหนุน บ.กีฬาภัณฑ์ จ ากัด 7 ม.ค. 63 อ.เกรียงไกร
81 12-ธ.ค.-62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า จ านวน 12 รายการ 8,519.16 เงินรายได้ บ.ไฟฟ้า พรแสงชัย จจ ากัด 10 ม.ค. 63 อ.รองภูสิทธิ์
82 23-ธ.ค.-62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จดัซ้ืออุปกรณ์และวตัถุดิบในการสาธติการท าอาหาร จ านวน 13 รายการ 2,000.00 เงินรายได้ บ.ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 7-ม.ค.-63 อ.กฤตพงศ์
83 24-ธ.ค.-62 บริหารงานยานพาหนะ ค่าตัดเส้ือชาฟารีพนักงานขับรถพร้อมกางเกง จ านวน 4 ชุด 7,600.00 เงินอื่นๆ สเตทสูท 26-ธ.ค.-62 อ.กิตตพิศ
84 24-ธ.ค.-62 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ือน้ ามันรถขนของและรถตัดหญ้า จ านวน 1 รายการ 1,000.00 เงินรายได้ หจก.กล้วยน้ าไทบริการ สาขา 4 7-ม.ค.-63 รองภูสิทธิ์
85 25-ธ.ค.-62 ชมรมห้องสมุด จัดซ้ืออุปกรณ์กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จ านวน 2 รายการ 1,500.00 เงินรายได้ ศูนย์หนังสือจุฬา 28 ม.ค. 63 อ.พัชรินทร์
86 25-ธ.ค.-62 ชมรมห้องสมุด จัดซ้ืออุปกรณ์กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ จ านวน 1 รายการ 3,500.00 เงินรายได้ นางเมธิณี  พรมนาง 23 ม.ค. 63 อ.พัชรินทร์
87 25-ธ.ค.-62 ชมรมห้องสมุด จดัซ้ือบอร์ดเกม จ านวน 5 รายการ 7,360.00 เงินรายได้ บ.มอร์ แดน อะ แซมด์บ๊อกซ์ จ ากัด 7 ม.ค. 63 อ.พัชรินทร์
88 26-ธ.ค.-62 บริหารงานยานพาหนะ จดัซ้ือน้ ายาเคลือบยางด า 30 ล. น้ ายาเคลือบสีคานัวบาร์ 30 ล. แว็กซ์เบาะหนัง ขนาด 30 ล. 4,900.00 เงินอุดหนุน เพียวโปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย 9 ม.ค. 63 อ.กิตตพิศ
89 26-ธ.ค.-62 งานอนามัยโรงเรียน จดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์ จ านวน 27 รายการ 20,165.48 เงินรายได้ องค์การเภสัชกรรม 22 ม.ค. 63 อ.ฉวีวรรณ

รายการงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน ธันวาคม 2562
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89/1 2-ม.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป ค่าบริการถังรองรับผ้าอนามัย 62 ถัง เดือนมกราคม 63 9,951.00 เงินรายได้ บ.อาร์เด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 28 ม.ค. 63 รองภูสิทธิ์
89/2 2-ม.ค.-63 งานอนามัยโรงเรียน จ้างซักรีดเคร่ืองนอนหอ้งพยาบาล ทั้ง 2 หอ้งและหอ้งนองครูเวรชาย เดือน มกราคม5,160.00 เงินรายได้ นางสาวพัชรี วงศ์หงส์ 28 ม.ค. 63 อ.ฉวีวรรณ
89/3 2-ม.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ จัดซ้ือน้ ามันรถราชการ ต้ังแต่วนัที่ 2 ม.ค. 63-15 ม.ค. 63 26,130.00 เงินอุดหนุน หจก.ศรีบุษา 23 ม.ค. 63 อ.กิตตพิศ
89/4 2-ม.ค.-63 งานห้องสมุด ค่าวารสารเดือนมกราคม 2563 จ านวน 24 ฉบบั 1,350.00 เงินรายได้ บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด 20 ก.พ. 63 อ.ศศิวิมล
89/5 2-ม.ค.-63 งานห้องสมุด ค่าหนังสือพมิพตึ์กเรียน เดือนมกราคม 2563 จ านวน 513 ฉบบั 7,785.00 เงินรายได้ บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด 20 ก.พ. 63 อ.ศศิวิมล
89/6 2-ม.ค.-63 งานห้องสมุด ค่าหนังสือพมิพห์อ้งสมุด เดือนมกราคม 2563 จ านวน 168 ฉบบั 2,310.00 เงินรายได้ บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด 20 ก.พ. 63 อ.ศศิวิมล
90 6-ม.ค.-63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดซ้ืออุปกรณ์และวตัถุดิบในการสาธติการท าอาหาร จ านวน 13 รายการ2,000.00 เงินรายได้ บ.ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 22 ม.ค. 63 อ.กฤตพงศ์
91 6-ม.ค.-63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดซ้ืออุปกรณ์และวตัถุดิบในการสาธติการท าอาหาร จ านวน 11 รายการ2,000.00 เงินรายได้ บ.สยามแม็ดโคร  จ ากัด (มหาชน) 7 ม.ค. 63 อ.กฤตพงศ์
92 6-ม.ค.-63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดซ้ืออุปกรณ์และวตัถุดิบในการสาธติการท าอาหาร จ านวน 4 รายการ 2,000.00 เงินรายได้ บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ชิสเทม จ ากัด 22 ม.ค. 63 อ.กฤตพงศ์
93 6-ม.ค.-63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดซ้ืออุปกรณ์และวตัถุดิบในการสาธติการท าอาหาร จ านวน 9 รายการ 2,000.00 เงินรายได้ บ.สยามแม็ดโคร  จ ากัด (มหาชน) 7 ม.ค. 63 อ.กฤตพงศ์
94 6-ม.ค.-63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดซ้ืออุปกรณ์และวตัถุดิบในการสาธติการท าอาหาร จ านวน 5 รายการ 2,000.00 เงินรายได้ บ.สยามแม็คโคร จ ากัด 22 ม.ค. 63 อ.กฤตพงศ์
95 6-ม.ค.-63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดซ้ืออุปกรณ์และวตัถุดิบในการสาธติการท าอาหาร จ านวน 2 รายการ 2,000.00 เงินรายได้ บ.สยามแม็คโคร จ ากัด 22 ม.ค. 63 อ.กฤตพงศ์
96 6-ม.ค.-63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดซ้ืออุปกรณ์และวตัถุดิบในการสาธติการท าอาหาร จ านวน 5 รายการ 2,000.00 เงินรายได้ บ.สยามแม็คโคร จ ากัด 22 ม.ค. 63 อ.กฤตพงศ์
97 6-ม.ค.-63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดซ้ืออุปกรณ์และวตัถุดิบในการสาธติการท าอาหาร จ านวน 8 รายการ 2,000.00 เงินรายได้ บ.สยามแม็คโคร จ ากัด 22 ม.ค. 63 อ.กฤตพงศ์

97/1 6-ม.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ จ านวน 1 คน ประจ าเดือน ธนัวาคม 2562 1,200.00 เงินอื่นๆ 18 ก.พ. 63 อ.กิตตพิศ
97/2 6-ม.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ ค่าตอบแทนพนักงานขับรถประจ าเดือน พ.ย. 62 ส่วนของการหยุดกรณีพเิศษ วนัที่ 4-5 พ.ย. 621,500.00 เงินอื่นๆ 18 ก.พ. 63 อ.กิตตพิศ
97/3 6-ม.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ จ านวน 6 คน ประจ าเดือน มกราคม 256310,800.00 เงินอื่นๆ 18 ก.พ. 63 อ.กิตตพิศ
98 6-ม.ค.-63 กลุ่มบริหารวิชาการ เช่าเต็นท ์จ านวน 32 หลังส าหรับกิจกรรมวชิาการในงานนิทรรศการวชิาการ ปกีารศึกา 256230,495.00 เงินรายได้ บ.พี-เต็นท์ 2541 จ ากัด 20 ม.ค. 63 อ.เตอืนใจ
99 6-ม.ค.-63 งานห้องสมุด จัดซ้ือบอร์ดเกม จ านวน 17 รายการ 20,024.00 เงินรายได้ บ.มอร์ แดน อะ แซมด์บ๊อกซ์ จ ากัด 20 ม.ค. 63 อ.ศศิวิมล
100 3-ม.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ืออุปกรณ์ไฟฟา้ จ านวน 5 รายการ 21,464.20 เงินรายได้ บ.ไฟฟ้า พรแสงชัย จ ากัด 10 ม.ค. 63 อ.ภูสิทธิ์

รายการงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน มกราคม 2563
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100/2 6-ม.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป ปรับระดับเทพื้นคอนกรีตด้านหลังอาคาร 80 ป ีจ านวน 218,611.70 เงินรายได้ บ.เพชร วงษ์แสนการช่าง จ ากัด 4 ก.พ. 63 รองภูสิทธิ์
101 6-ม.ค.-63การงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดซ้ือ ตู้เย็น ซิงค์ขาต้ัง ก๊อกซิงค์ สต๊อปวาล์ว สายน้ าดี จ านวน 5 รายการ19,118.00 เงินรายได้ บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชัน่ จ ากัด 8 ม.ิย. 63 อ.ชชันี

101/1 6-ม.ค.-63 งานห้องสมุด จัดซ้ือตู้หนังสือแบเล่ือนได้  2 แถว จ านวน 3 ตู้ 184,040.00 เงินรายได้ บ.บีทีซี ซิสเต็ม โซลูชั่น จ ากัด 31 ม.ค. 63 อ.ศศิวิมล
102 6-ม.ค.-63 กสร.ศิลปะ จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ศิลปะ จ านวน 2 รายการ 4,975.00 เงินอุดหนุน บ. Box OF ART 20 ม.ค. 63 อ.กิตนัินทน์

102/1 6-ม.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดจ้างติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ หอ้ง 642 ตึก 55 ป ีจ านวน 2 รายการ 99,000.00 เงินรายได้ ร้านเอ็น.เค.รุ่งเรืองแอร์ 20 ม.ค. 63 รองภูสิทธิ์
103 6-ม.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ จ้างล้างอัดฉีดรถตู้โตโยต้า จ านวน 2 คัน  ทะเบยีน ฮฮ-7606 และ ทะเบยีน ฮฮ-7605 460.00 เงินอื่นๆ หจก.ศรีบุษา 9 ม.ค. 63 อ.กิตตพิศ

103/1 6-ม.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ืออุปกรณ์งานช่างประปา และงานทั่วไป จ านวน 45 รายการ 38,959.00 เงินรายได้ ชิน อุปกรณ์ 9 ม.ค. 63 รองภูสิทธิ์
103/2 6-ม.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดจ้างงานเดินเมนไฟฟา้ พร้อมติดต้ังหน้าเวท ีชั้น 5 ตึก 80 ปี 197,992.80 เงินรายได้ บ.รพี ตัด-พับ จ ากัด 4 ก.พ. 63 รองภูสิทธิ์
103/3 6-ม.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดจ้างท าโครงเหล็กชั้นลอย หอ้งควบคุม และหอ้งรับรองตึก 80 ปี 420,463.99 เงินรายได้ บ.รุ่งทิวา อินดัสตร้ี จ ากัด 17 ก.พ. 63 รองภูสิทธิ์
104 7-ม.ค.-63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดซ้ือกระบอกใส่โปสเตอร์ ไฟฉายกล่องโบชัวร์ แวน่ขยาย จ านวน 7 รายการ2,499.00 เงินรายได้ ศูนย์หนังสือจุฬา 23 ม.ค. 63 อ.ทิพย์อาภา
105 7-ม.ค.-63 ชมรมวิทยาศาสตร์ จัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน จ านวน 11 รายการ 3,976.50 เงินรายได้ บ.สยามพารากอน รีเทล จ ากัด 23 ม.ค. 63 อ.ทิพย์อาภา
106 7-ม.ค.-63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยาดมสมุนไพร จ านวน 2 รายการ ใช้ในงานOPen House 2,311.20 เงินรายได้ หจก.พีระศักด์ิ เทรดด้ิง 20 ม.ค. 63 อ.รพีพร
107 7-ม.ค.-63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยาดมสมุนไพร จ านวน 11 รายการ ใช้ในงานOPen House 3,621.95 เงินรายได้ บ.สมุนไพรทา่พระจันทร์ จ ากัด 20 ม.ค. 63 อ.รพีพร

107/1 7-ม.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ จ านวน 6 คน ประจ าเดือน ธนัวาคม 2562 (บอกเพิ่มใหน้ายวจิิตร จากเดือน พ.ย. 62 จ านวน 500 บาท)13,000.00 เงินอื่นๆ 9 ม.ค. 63 อ.กิตตพิศ
108 8-ม.ค.-63 กสร.ภาษาไทย จัดจ้างพมิพโ์ปสเตอร์น าเสนอผลงานนักเรียน จ านวน 2 รายการ 10,165.00 เงินรายได้ หจก.ไร้ซ์เปเปอร์ กรุ๊ป 20 ม.ค. 63 อ.สนธยา

108/1 9-ม.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป ซ่อมสายโทรศัพท ์จ านวน 1 งาน 8,560.00 เงินรายได้ บ.สกาย อินเตอร์เทค 23 ม.ค. 63 รองภูสิทธิ์
108/2 9-ม.ค.-63 กสร.สังคมศึกษา จัดจ้างรถปรับอากาศ 42 ที่นั่ง จ านวน 36 คัน ค่าที่จอดรถ ค่ารถต ารวจน าขบวนฯ วนัที่ 31 มกราคม 2563499,690.00 เงินอุดหนุน บ.หนุมสาวทวัร์ จ ากัด 4 ก.พ. 63 อ.เตอืนใจ
108/3 8-ม.ค.-63 พัสดุวิชาการ จัดซ้ือเชือกฟาง คละสี จ านวน 2 โหล ถุงด า จ านวน 20 กิโลกรัม 1,960.00 เงินอุดหนุน ร้านชิน อูปกรณ์ 23 ม.ค. 63 อ.พิรัลรัตน์
108/4 8-ม.ค.-63 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดซ้ืออุปกรณ์จัดกิจกรรม จ านวน 5 รายการ 2,000.00 เงินรายได้ ยกเลิกรายการซ้ือ อ.กฤตพงศ์
108/5 8-ม.ค.-63 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดซ้ืออุปกรณ์จัดกิจกรรม จ านวน 1 รายการ 2,000.00 เงินรายได้ ยกเลิกรายการซ้ือ อ.กฤตพงศ์

รายการงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน มกราคม 2563
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108/7 9-ม.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ ตรวจเช็คระยะ 30,000 รถยนต์โตโยต้า ทะเบยีน ฮฮ-7605 18,469.91 เงินอุดหนุน บ.โตโยต้าเอ็มไพร์ส จ ากัด 23 ม.ค. 63 อ.กิตตพิศ
109 10-ม.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ือธงชาติ สัญญาลักษแ์ละธงโรงเรียน จ านวน 3 รายการ 10,200.00 เงินรายได้ หจก.บวรธงชาติ 28 ม.ค. 63 รองภูสิทธิ์
110 10-ม.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ือไม้อัด จ านวน 2 รายการ ตกแต่งเวที 7,008.50 เงินรายได้ บ.ไทยก้าวหน้าค้าไม้ จ ากัด 23 ม.ค. 63 รองภูสิทธิ์
111 10-ม.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ืออุปกรณ์ปรับภมูิทศัน์บริเวณหน้าตึก 8 จ านวน 14 รายการ 2,895.00 เงินรายได้ ลัคกการ์เด้น 20 ม.ค. 63 รองภูสิทธิ์
112 13-ม.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ือน้ ามันรถตัดหญ้า จ านวน 1000 บาท 1,000.00 เงินรายได้ หจก.กล้วยน้ าไทบริการ สาขา 4 23 ม.ค. 63 รองภสิูทธิ์

112/1 16-ม.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ น้ ามันราชการ ต้ังแต่ 16 ม.ค. 63-30 ม.ค. 63 20,370.00 เงินอุดหนุน หจก.ศรีบุษา 18 ก.พ. 63 อ.กิตตพิศ
113 17-ม.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ ตรวจเช็คระยะ 60,000 รถยนต์อีซูซุมิวเอ็ก ทะเบยีน 5 กฒ 5444 4,674.83 เงินอุดหนุน บ.อีซูซุเมโทร จ ากัด 23 ม.ค. 63 อ.กิตตพิศ
114 20-ม.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ เปล่ียน สายพานแอร์ สายพานหม้อน้ า แบตเตอรร่ี จ านวน 3 รายการ ทะเบยีนรถ 5กฒ 54444,259.67 เงินอุดหนุน บ.อีซูซุเมโทร จ ากัด 23 ม.ค. 63 อ.กิตตพิศ

114/1 ยกเลิกรายการ

114/2 20-ม.ค.-63 งานแนะแนว จัดซ้ือชั้นวางเอกสาร 4 ชั้น 2 ชั้น  จ านวน 2 รายการ 8,560.00 เงินรายได้ บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชัน่ จ ากัด 17 ม.ีค. 63 อ.หทัย
114/3 20-ม.ค.-63 งานทะเบียนวัดผล จัดซ้ือแฟม้ประวติันักเรียน ปพ5 ปพ6 และแฟม้พลาสติก จ านวน 4 รายการ98,600.00 เงินรายได้ คุณสุณี แช่จู 31 ม.ค. 63 อ.สุดารัตน์
114/4 20-ม.ค.-63 งานแนะแนว จัดจ้างท าตุ้งต้ิงพระเกี้ยว พร้อมกล่องก ามะหยี่ จ านวน 300 อัน 19,260.00 เงินรายได้ บ.คงคา อินเตอร์-เทรด จ ากัด 17 ม.ีค. 63 อ.จรีรัตน์
115 21-ม.ค.-63 งานอนามัยโรงเรียน จัดซ้ือยาฉีดยุง จ านวน 57 กระปอ๋ง ใช้ฉีดหอ้งพยาบาลและหอ้งเวรคราย3,990.00 เงินรายได้ หจก.ต้นกล้าการค้า 28 ม.ค. 63 อ.ฉวีวรรณ

115/1 21-ม.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ จ้างรถตู้ไป-กลับ โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน 4 รร ในจ.กาญจนบรีุ วนัที่ 23-24 ม.ค. 63 จ านวน 1 คัน7,000.00 เงินอุดหนุน นายสมบติั  มูลอุบล 18 ก.พ. 63 อ.กิตตพิศ
116 21-ม.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป ซ่อมสายโทรศัพท ์ติดต้ังสายภายใน จ านวน 2 รายการ 16,050.00 เงินรายได้ บ.วสกาย อนิเตอร์เทค จ ากดั 31-ม.ค.-63 รองภูสิทธ์
117 21-ม.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป งานซ่อมทอ่ PE และหวัสปริงเกอร์สนามฟตุบอล จ านวน 4 จุด 33,720.00 เงินรายได้ นายธวัชชัย พิงไธสงค์ 23-ม.ค.-63 รองภูสิทธิ์
118 21-ม.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดท าโครงเหล็กตัวอักษร ต.อ. จ านวน 2 ชุด 60,000.00 เงินรายได้ ร้านกิมกวนฮง 17-ม.ีค.-63 รองภูสิทธิ์
119 21-ม.ค.-63 กสร.การงานอาชีพ จัดซ้ือปุ๋ย ดินผสม เปลือกมะพร้าวสับ และถุงเพาะช า จ านวน 6 รายการ11,500.00 เงินรายได้ บ.เจ.เจ.เพ็ทส์ แอนด์ การ์เด้น จ ากัด 17-ก.พ.-63 อ.พัฒนา
120 21-ม.ค.-63 งานห้องสมุด จัดซ้ือหนังสือทั่งไปภาษาไทย(คอมพวิเตอร์) จ านวน 5 รายการ 1,268.10 เงินรายได้ ศูนย์หนังสือจุฬา 28-ม.ค.-63 อ.ศศิวิมล
121 21-ม.ค.-63 พัสดุวิชาการ จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 18 รายการ 157,406.63 เงินอุดหนุน บ.ฮิโตะ(ประเทศไทย) จ ากัด 23-ม.ค.-63 อ.พิรัลรัตน์
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122/1 22-ม.ค.-63 กสร.ภาษาไทย จัดจ้างพมิพว์ารสารภาษาไทยปริทรรศน์ จ านวน 100 ฉบบั 12,000.00 เงินรายได้ บ.จามจุรีโปรดักส์ จ ากัด 18-ก.พ.-63 อ.จักรชยั
123 27-ม.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ ค่าทางด่วนอีซ่ีพาส จ านวน 2 ใบ ทางด่วนปกติ จ านวน 29 ใบ 3,980.00 เงินอื่นๆ กรมทางพิเศษแห่งประเทศไทย 28-ม.ค.-63 อ.กิตตพิศ
124 27-ม.ค.-63 บริหารพัสดุ จัดซ้ือจอภาพชนิดแบบแขวนมือดึง ยี่หอ้ Vertex ขนาด 100 นิ้ว จ านวน 3 ตัว8,667.00 เงินอุดหนุน บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชัน่ จ ากัด 5-ก.พ.-63 อ.พิรัลรัตน์
125 27-ม.ค.-63 บริหารพัสดุ ซ่อมครุภณัฑ์ตามตึกและหน่วยงานต่างๆภานในโรงเรียน (ตึก 55 ป ีตึก 3 ตึก 2 ตึกคุณหญิงหร่ัง ตึก 50 ) จ านวน 8 ราบการ59,524.10 เงินอุดหนุน บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชัน่ จ ากัด 28-ม.ค.-63 อ.พิรัลรัตน์
126 27-ม.ค.-63 พัสดุวิชาการ จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จ านวน 300 รีม กระดาษปรู๊ฟโรเนียว F4 จ านวน 300 รีม48,900.00 เงินอุดหนุน บ.ทีเอ็มเค แอสเวท จ ากัด 28-ม.ค.-63 อ.พิรัลรัตน์
127 27-ม.ค.-63 บริหารพัสดุ จัดซ้ืออุปกรณ์บนัทกึข้อมูล ขนาดความจุ 2 TB จ านวน 1 ตัว ใช้งานที่หอ้งสรรบรรณ2,247.00 เงินอุดหนุน บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชัน่ จ ากัด 31-ม.ค.-63 อ.พิรัลรัตน์
128 27-ม.ค.-63 บริหารพัสดุ จัดซ้ืไมค์ก้านยาว จ านวน 1 ตัว 2,300.50 เงินอุดหนุน บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชัน่ จ ากัด 4-ก.พ.-63 อ.พิรัลรัตน์
129 27-ม.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ือวสัดุงานประปา จ านวน 6 รายการ 33,840.00 เงินรายได้ บ.วสัดุและวศิวภณัฑ์ จ ากัด 28-ม.ค.-63 รองภูสิทธิ์
130 27-ม.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดจ้างซ่อมวสัดุอุปกรรณ์ไม้ จ านวน 12 รายการ 88,000.00 เงินรายได้ นายเทียมศักด์  แซ่พู่ 31-ม.ค.-63 รองภูสิทธิ์
131 27-ม.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ือปนูเทส าเร็จ 3 ถุง ยามมะตอย 2 ลูก 800.00 เงินรายได้ กิจไพบลูย์ค้าวสัดุก่อสร้าง 28-ม.ค.-63 รองภูสิทธิ์
132 27-ม.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ือน้ ามันรถตัดหญ้า จ านวน 1000 บาท 1,000.00 เงินรายได้ หจก.กล้วยน้ าไทบริการ สาขา 4 31 ม.ค. 63 รองภูสิทธิ์

132/1 27-ม.ค.-63 พัสดุวิชาการ จัดซ้ือกระดาษไขแม่พมิพ ์จ านวน 20 ม้วน หมึกพมิพส์ าเนาสีด า จ านวน 69 หลอด ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอน จ านวน 26 ขวด196,687.40 เงินอุดหนุน บ.เอ็นริช โฮลด้ิง (2018) จ ากัด 4 ก.พ. 63 อ.พิรัลรัตน์
133 28-ม.ค.-63 งานโสตทัศนศึกษา จัดซ้ืออุปกรณ์งานโสตทศันศึกษา จ านวน 15 รายการ 66,158.10 เงินรายได้ บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชัน่ จ ากัด 13 ก.พ. 63 อ.ปฏิพัทธ์
134 29 ม.ค. 63 งานห้องสมุด จัดซ้ือชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน (Office 2019) จ านวน 6 49,343.00 เงินรายได้ บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชัน่ จ ากัด 13 ก.พ. 63 อ.ศศิวิมล
135 29 ม.ค. 63 งานห้องสมุด จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์งานเทคโนโลยีหอ้งสมุด จ านวน 11 รายการ 63,333.30 เงินรายได้ บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชัน่ จ ากัด 26 ก.พ. 63 อ.ศศิวิมล

135/1 29 ม.ค. 63 งานห้องสมุด ซ่อมเปล่ียนสัญญาณเครือข่ายส าหรับWiFi พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 งาน36,487.00 เงินรายได้ บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชัน่ จ ากัด 26 ก.พ. 63 อ.ศศิวิมล
136 29 ม.ค. 63 กสร.ภาษาไทย จัดจ้างพมิพว์ารสารปิ่นจุฑา จ านวน 500 เล่ม 25,000.00 เงินรายได้ บ.พ.ีรุ่งโรจน์การพิมพ์ จ ากดั 24 ม.ีค. 63 อ.สนธยา

136/1 29 ม.ค. 63 งานทะเบียนวัดผล จ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบงานทะเบยีนวดัผล จ านวน 1 งาน 49,220.00 เงินอุดหนุน บ.แซด-เทรดด้ิง แอนดื ซัพพลาย จ ากดั 13 ก.พ. 63 อ.สุดารัตน์
136/2 29 ม.ค. 63 งานทะเบียนวัดผล จ้างสร้างระบบควบคุมคะแนนักเรียน จ าแนกตามกลุ่มเรียน (SEC) 29,800.00 เงินอุดหนุน บ.แซด-เทรดด้ิง แอนดื ซัพพลาย จ ากดั 13 ก.พ. 63 อ.สุดารัตน์
136/3 29 ม.ค. 63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ือไม1้×2×2.5 เมตร จ านวน 50 ทอ่น 2,942.50 เงินรายได้ บ.ไทยก้าวหน้าค้าไม้ จ ากัด 13-ก.พ.-63 รองภูสิทธิ์
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138 30-ม.ค.-63การงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดซ้ือเคร่ืองชั่งแบบต้ังโต๊ะ เตาอบ เคร่ืองผสอาหาร จ านวน 3 รายการ72,097.99 เงินรายได้ บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชัน่ จ ากัด รอเร่ืองซ้ือเทอมหน้า อ.ชชันี
139 30-ม.ค.-63 งานศูนย์ ICT จัดซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญาณ สายสัญญาณ และอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบPOE ตึก1 ตึก 2 ตึก 399,510.00 เงินรายได้ บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชัน่ จ ากัด 11-ม.ีค.-63 อ.ชชันี
140 30-ม.ค.-63 กสร.ศิลปะ จัดซ้ือชุดการแสดงนาฏศิลป ์จ านวน 12 ชุด 9,630.00 เงินรายได้ บ.โอ้โห ฟอร์ย ูจ ากัด อ.ลัดดา
141 30-ม.ค.-63 กสร.ศิลปะ ชุดการแสดงนาฏศิลปไ์ทย จ านวน 12 ชุด 16,692.00 เงินรายได้ บ.โอ้โห ฟอร์ย ูจ ากัด อ.ลัดดา
142 30-ม.ค.-63 งานทะเบียนวัดผล จัดซ้ือทะเบยีนนักเรียน จ านวน 4 เล่ม 2,700.00 เงินอุดหนุน องค์การค้าของ สกสค. 13-ก.พ.-63 อ.สุดารัตน์

142/1 31-ม.ค.-63 งานวารสารโรงเรียน จัดจ้างพมิพว์ารสารเตรียมอุดม ป ี2563 ฉบบัที่ 55 จ านวน 5000 เล่ม321,000.00 เงินรายได้ บ.อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิซซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 27-พ.ค.-63 อ.อรรคราวุฒิ
142/2 31-ม.ค.-63 บริหารพัสดุ จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซนแก้ไขครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์อุปกรณ์คอมพวิเตอร์และเคร่ืองช่วยสอน สัญญารายป ีต้ังแต่วนัที่ 1 ก.พ. 63-31 ม.ค.64360,000.00 เงินอุดหนุน บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชัน่ จ ากัด จ่ายเปน็ราย ด/ด/30,000 อ.พิรัลรัตน์
142/3 31-ม.ค.-63 งานICT จัดซ้ืออุปกรณ์ Wi-Fi 15 เคร่ือง (ตึก1จ านวน 8 เคร่ือง ตึก 2 จ านวน 7 เคร่ือง)237,861.00 เงินรายได้ บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชัน่ จ ากัด 8-พ.ค.-63 อ.ชชันี
142/4 31-ม.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ ค่าน้ ามันรถราชการ ต้ังแต่วนัที่ 31 ม.ค. 63-12 ก.พ. 63 8,250.00 เงินอุดหนุน หจก.ศรีบษุนา 3-ม.ีค.-63 อ.กิตตพิศ
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142/5 1-ก.พ.-63 งานห้องสมุด ค่าหนังสือพมิพตึ์กเรียน เดือนกุมภาพนัธ ์2563 จ านวน 196 ฉบบั 2,865.00 เงินรายได้ บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด 3-ม.ีค.-63 อ.ศศิวิมล

143 3-ก.พ.-63 บริหารพัสดุ
ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU จ านวน 3 เคร่ือง ที่หอ้งชั้งล่าง ตึก 81 ป ี
(หอ้งสวสัดิการร้านค้า รร)

155,760.00 เงินอุดหนุน บ.รัตนบรีุ แอร์ เซอร์วสิ จ ากัด 4-ก.พ.-63 อ.พิรัลรัตน์

144 3-ก.พ.-63 บริหารพัสดุ
ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU จ านวน 5 เคร่ือง ที่หอ้งศูนย์การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ และหอ้งโอลิมปคิวชิาการภาษาเยอรมัน ตึก 81 ปี

227,500.00 เงินอุดหนุน บ.รัตนบรีุ แอร์ เซอร์วสิ จ ากัด 4-ก.พ.-63 อ.พิรัลรัตน์

144/1 3-ก.พ.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป งานกันสาดทางเดิน ตึก 8 402,119.91 เงินรายได้ นางวไิรวรรณ ศรีจันทะ 5-พ.ค.-63 รองภูสิทธิ์
144/2 3-ก.พ.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป ค่าบริการถังรองรับผ้าอนามัย 62 ถัง เดือน ก.พ. 63 9,951.00 เงินรายได้ บ.อาร์เด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 26-ก.พ.-63 รองภูสิทธิ์
144/3 3-ก.พ.-63 งานอนามัยโรงเรียน จ้างซักรีดเคร่ืองนอนหอ้งพยาบาล ทั้ง 2 หอ้งและหอ้งนองครูเวรชาย เดือน กุมภาพนัธุ์ 5,160.00 เงินรายได้ นางสาวพชัรี วงศ์หงส์ 26-ก.พ.-63 อ.ฉวีวรรณ
114/4 3-ก.พ.-63 งานห้องสมุด ค่าหนังสือพมิพห์อ้งสมุด เดือนกุมภาพนัธ ์2563 จ านวน 72 ฉบบั 990.00 เงินรายได้ บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด 26-ก.พ.-63 อ.ศศิวิมล

114/5 3-ก.พ.-63 พัสดุวิชาการ
ซ้ือเคร่ืองผสมและขนายสัญญาณเสียงจ านวน 4 ตัวจอรับภาพขนาก120นิ้วแบบแขวนมือ
ดึง จ านวน 15 เคร่ือง  ล าโพง จ านวน 12 ตัว

234,865.00 เงินอุดหนุนบ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด6-ม.ีค.-63 อ.พิรัลรัตน์

145 4-ก.พ.-63 กล่มบริหารงานทัว่ไป
จ้างติดต้ังพระ[รมฉายาลักษณ์ และตัวอักษรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา หอ้งประชุม ตึก 
80 ปี

143,380.00 เงินรายได้ หจก.ทเีอสพ ี2010 เทรดด้ิง 2-ม.ีค.-63 รองภูสิทธิ์

145/1 6-ก.พ.-63 กล่มบริหารงานทัว่ไป จัดจ้างท าโครงเหล็กหลังคาและกันสาดระเบยีงชั้น 2 ที่อาคารหอ้งสมุด จ านวน 8 รายการ 288,506.24 เงินรายได้ บ.รุ่งทวิา อินดัสตร้ี จ ากัด 21-เม.ย.-63 รองภูสิทธิ์

146 11-ก.พ.-63 กลุ่มบริหารวิชาการ
จัดซ้ือกระดาษค าตอบปรนัย (โอเอ็มอาร์ 96.5 แกรม)พมิพด้์านหน้า 2 สี พมิพด้์านหลัง 2
 สี จ านวน 2000 ชุด/กล่อง

38,520.00 เงินรายได้ บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปงั ฟอร์ม จ ากัด 26-ก.พ.-63 อ.ถนิมาภรณ์

147 11-ก.พ.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ือปนูเทเสือ จ านวน 5 ลูก และปนูฉาบเสือ จ านวน 5 ลูก 1,200.00 เงินรายได้ กิจไพบลูย์ค้าวสัดุก่อสร้าง 13-ก.พ.-63 รองภูสิทธิ์
148 11-ก.พ.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จ้างปรับปรุงหอ้งพกัครู ตึกคุณหญิงหร่ัง กันตารัติ ชั้น 1 300,000.00 เงินรายได้ บ.นวฒันะ บลิเอดร์ จ ากัด รองภูสิทธิ์
149 11-ก.พ.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดท าไวนิลปา้ยประกาศ การับนักเรียนในระดับชั้น ม.4 จ านวน 3 ผืน 4,173.00 เงินรายได้ บ.โชคดี พร้ิงต้ิง จ ากัด 13-ก.พ.-63 รองภูสิทธิ์
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150 11-ก.พ.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ือปนูฉาบ2ลูกและปนูเทเสือ 2 ลูก 480.00 เงินรายได้ กิจไพบลูย์ค้าวสัดุก่อสร้าง 13-ก.พ.-63 รองภูสิทธิ์
151 11-ก.พ.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ือปนูเทเสือ จ านวน 10 ลูก 1,200.00 เงินรายได้ กิจไพบลูย์ค้าวสัดุก่อสร้าง 13-ก.พ.-63 รองภูสิทธิ์

151/1 12-ก.พ.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป ค่าน้ ามันเติมรถขนของ วนัที่ 12 ก.พ. 63 1,000.00 เงินรายได้ หจก.กล้วยน้ าไทบริการ สาขา 4 18-ก.พ.-63 รองภูสิทธิ์
152 13-ก.พ.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จ้างปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล 467,376.00 เงินรายได้บ.คอนเวล คอนสตรัคชั่น แอนด์โปรดักส์ จ ากัด1 เม.ย. 63 รองภูสิทธิ์
153 13-ก.พ.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป งานปรับปรุงหอ้งเรียน 447 448 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ 122,836.00 เงินรายได้บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด17 ม.ีค. 63 รองภูสิทธิ์
154 13-ก.พ.-63 พัสดุวิชาการ จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 9 รายการ 67,921.46 อุดหนุน บ.ฮิโตะ(ประเทศไทย)จ ากัด 28 ก.พ. 63 อ.พิรัลรัตน์
155 13-ก.พ.-63 บริหารพัสดุ จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 11 รายการ 181,632.50 เงินอุดหนุน บ.บทีซีี ซิสเต็ม โซลูชั่น จ ากัด 17 ก.พ. 63 อ.พิรัลรัตน์
156 13-ก.พ.-63 พัสดุวิชาการ จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 6 รายการ 73,562.50 เงินอุดหนุน บ.บทีซีี ซิสเต็ม โซลูชั่น จ ากัด 17 ก.พ. 63 อ.พิรัลรัตน์

156/1 13-ก.พ.-63 บริหารพัสดุ จ้างซ่อมเคร่ืองท าน้ าเย็นแบบต่อทอ่ประปาชนิด 5 ก๊อก จ านวน 1 เคร่ือง (โรงอาหารใหญ่) 3,081.60 เงินอุดหนุน บ.ไทยเสรีเอ็นจินียร่ิง จ ากัด 21 ก.พ. 63 อ.พิรัลรัตน์

157 14-ก.พ.-63 บริหารพัสดุ จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลยี่หอ้ Canon จ านวน 26 ขวด 97,370.00 เงินอุดหนุน บ.เอ็นริช โฮลด้ิง (2018) จ ากัด 21-ก.พ.-63 อ.พิรัลรัตน์
158 14-ก.พ.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ืออุปกรณ์งานซ่อม งานไม้ จ านวน 6 รายการ 28,650.00 เงินรายได้ บ.วสัดุและวศิวภณัฑ์ จ ากัด 18-ก.พ.-63 รองภูสิทธิ์
159 14-ก.พ.-63 กสร.ภาษาอังกฤษ จัดจ้างพมิพว์ารสารภาษาอังกฤษ The Oracle จ านวน 1000 เล่ม 35,000.00 เงินอุดหนุน ร้านพมิพกี 39 24 ม.ีค. 63 อ.จุฑารัตน์
160 14-ก.พ.-63 งานห้องสมุด จัดซ้ือเกมการศึกษา จ านวน 7 รายการ 3,685.00 เงินรายได้ ศูนย์หนังส่ือจุฬา 20 ก.พ. 63 อ.ศศิวิมล
161 14-ก.พ.-63 งานห้องสมุด จัดซ้ือหนังสือทั่งวไปภาษาต่างประเทศ จ านวน 28 รายการ 18,151.00 เงินรายได้ บ.อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด 20 ก.พ. 63 อ.ศศิวิมล
162 14-ก.พ.-63 งานห้องสมุด จัดซ้ือหนังสือทั่วไปภาษไทย จ านวน 185 รายการ 45,400.00 เงินรายได้ บ.อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด 20 ก.พ. 63 อ.ศศิวิมล
163 14-ก.พ.-63 งานห้องสมุด จัดซ้ือหนังสือทั่วไปภาษไทย จ านวน 194 รายการ 55,625.35 เงินรายได้ ศูนย์หนังสือจุฬา 20 ก.พ. 63 อ.ศศิวิมล
164 14-ก.พ.-63 งานห้องสมุด จัดซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาฝร่ังเศส จ านวน 2 รายการ 7,380.00 เงินรายได้บ.การ์เนต์ส ดี อาซื(ประเทศไทย) จ ากัด28 ก.พ. 63 อ.ศศิวิมล
165 14-ก.พ.-63 งานห้องสมุด จ้างซ่อมกล้องวงจรปดิพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 3 รายการ 10,700.00 เงินรายได้บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด26 ก.พ. 63 อ.ศศิวิมล
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166 14-ก.พ.-63 บริหารพัสดุ
จ้างร้ือถอนเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU และติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 
36,000 BTU และท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศและติดต้ังปล๊ักไฟเพื่อรองรับการใช้
งานเคร่ืองไฟฟา้ (หอ้งสารสนเทศตึก 8 ชั้น 2)

8,132.00 เงินอุดหนุน บ.รัตนบรีุ แอร์ เซอร์วสิ จ ากัด 5 พ.ค. 63 อ.พิรัลรัตน์

166/1 14-ก.พ.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป
ติต้ังเคร่ืองปรับอากาศหอ้งควบคุมเสียง และระบบไฟ จ านวน 3 เคร่ือง ที่หอ้งประชุม ตึก
 80 ปี

46,500.00 เงินรายได้ ร้านเอ็น.เค.รุ่งเรืองแอร์ 3 ม.ีค. 63 รองภูสิทธิ์

166/2 14-ก.พ.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป
จัดจ้างท าหนังสือสมบติัของผู้ดีมารยาทเล่มน้อยและหนังสือศึกษาภาษติ ม.ล.ปิ่น จ านวน 
2 รายการ

144,597.00 เงินรายได้บ.อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พบัลิซซ(ง จ ากัด (มหาชน)27 พ.ค. 63 รองภูสิทธิ์

166/3 14-ก.พ.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป งานปรับปรุงทาสีภายนอก ตึก 55 ปี 489,000.00 เงินรายได้ หจก.ทเีอสพ ี2010 เทรดด้ิง 8 พ.ค. 63 รองภูสิทธิ์
167 14-ก.พ.-63 บริหารงานยานพาหนะ ค่าน้ ามันรถราขการ ต้ังแต่ 14 ก.พ.63-29 ก.พ. 63 14,800.00 เงินอุดหนุน หจก.ศรีบษุณา 11 ม.ีค. 63 อ.กิตตพิศ
168 18-ก.พ.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็นตาม จ านวน 2 เคร่ือง 26,000.00 เงินรายได้ หจก.เอกเกษมแมชชั่นเนอรี 2 ม.ีค. 63 รองภูสิทธิ์

169 18-ก.พ.-63 กสร.วิทยาศาสตร์
สายVGA (lightning to VGA adapter)ส าหรับนักเรียนโอลิมปกิวชิาการ สาขาชีววทิยา 
จ านวน 1 สาย

1,590.00 เงินรายได้บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด6 ม.ีค. 63 อ.พิมพ์พร

170 18-ก.พ.-63 พัสดุวิชาการ
จัดซ้ือหมึกพมิพส์ าเนาดิจิตอลสีด า จ านวน 120 หลอด กระดาษไขแม่พมิพ ์ขนาด A4/F4
 จ านวน 75 ม้วน

250,540.50 เงินอุดหนุน
บริษทั เค.เอส.พ.ี(ประเทศไทย) จ ากัด 

21 ก.พ. 63 อ.พิรัลรัตน์

171 18-ก.พ.-63 บริหารพัสดุ จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 รายการ ใช้งานที่ ตึก 2 ชั้น 2 909.50 เงินอุดหนุนบ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด21 ก.พ. 63 อ.พิรัลรัตน์

172 18-ก.พ.-63 บริหารพัสดุ
จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Qnap รุ่น TS-869Pro , งานซ่อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
 Zyxel รุ่น NAS-325v2 จ านวน 2 รายการ (งานICT)

7,383.00 เงินอุดหนุนบ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด21 ก.พ. 63 อ.พิรัลรัตน์

173 18-ก.พ.-63 บริหารพัสดุ จัดจ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟ(UPS)กล้องวงจรปดิ จ านวน 3 รายการ 7,383.00 เงินอุดหนุนบ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด17 ม.ิย.63 อ.พิรัลรัตน์
174 19-ก.พ.-63กสร.ภาษาต่างประเทศที2่จัดซ้ือส่ือวตักรรมและส่ือเทคโนโลยี(ภาษาฝร่ังเศษ) จ านวน 16 รายการ 10,000.00 เงินรายได้ บ.การ์เนต์ส ดี อาซี (ปรเทศไทย) จ ากัด 24 ม.ีค. 63 อ.เฉลิมวุฒิ
175 20-ก.พ.-63 กลุ่มบริหารวิชาการ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองข้อมูล เอ็กเทอร์นัลฮาร์ดดิสก์ จ านวน 2 เคร่ือง 3,100.00 เงินรายได้บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด6 ม.ีค. 63 อ.ปรีดาภรณ์
176 24-ก.พ.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จ้างปรับปรุง ปกูระเบอืงชั้น 1 อาคาร 81 ป ีจ านวน 1 งาน 464,614.00 เงินรายได้ นายนิรันดร์ วงษแ์สน 1 พ.ค. 63 รองภูสิทธิ์
177 24-ก.พ.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป งานตัดย้าสวติซ์ไฟฟา้หอ้งประชุม ชั้น 5 ตึก 80 ป ี จ านวน 1 งาน 50,300.00 เงินรายได้ นายโรจน์วชิญ์ สิรินภาคุณ 2 ม.ีค. 63 รองภูสิทธิ์

รายการงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ 2563

เลขที่รบั ว/ด/ป จาก กลุ่ม/กสร./งาน/ตกึ รายการ จัดซ้ือ/จัดจ้าง จ านวนเงิน บรษัิท/หา้ง/รา้น ผู้รับผิดชอบ



ประเภทเงนิ ส่งการเงิน
ว/ด/ป

178 24-ก.พ.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป ค่าอุปกณ์ประปาและงานทั่วไป จ านวน 31 รายการ 19,780.00 เงินรายได้ ร้านชิน อุปกรณ์ 28 ก.พ. 63 รองภูสิทธิ์
179 24-ก.พ.-63 พัสดุวิชาการ จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 51 รายการ 90,286.00 เงินอุดหนุน หจก.ต้นกล้าการค้า 28 ก.พ. 63 อ.พิรัลรัตน์

179/1 24-ก.พ.-63 บริหารพัสดุ
จ้างติดต้ังสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(Lan)อาคาร8 จ านวน 2 รายการ และอาคาร 8 
ชั้น 1 หอ้ง 715,หอ้งบคุลากรอาคาร 8 ชั้น 2)

21,400.00 เงินอุดหนุนบ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด3 ม.ีค. 63 อ.พิรัลรัตน์

179/2 24-ก.พ.-63 กลุ่มบริหารวิชาการ
จัดจ้างท าตู้ติดผนังเก็บเอกสารขนาด0.50*6.00*0.90 เมตร และขนาด 0.40*6.00*2.00 
เมตร ด้านล่างเปน็ประตูบานทบึเปดิ-ปดิด้านบนเปน็ประตูบานกระจกเปดิ-ปดิ ผนัง
ด้านหลังกรุไม้อัดสักทาแล็กเกอร์ จ านวน 1ชุด ที่หอ้ง 726 ตึก 8 ชั้น 2

169,060.00 เงินรายได้ ร้านสมพรอินทเีรียร์ 21 พ.ค. 63 อ.สุธาสินี

179/3 24-ก.พ.-63 บริหารงานยานพาหนะ ค่าทางด่วนEASY PASS จ านวน 4 ใบ 4,000.00 เงินอื่นๆ การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย 3 ม.ีค. 63 อ.กิตตพิศ
179/4 24-ก.พ.-63 บริหารงานยานพาหนะ ค่าน้ ามันรถ อจ.1000 วนัที่ 24 ก.พ. 63 1,000.00 เงินอื่นๆ หจก.ศรีบษุณา 11 ม.ีค. 63 อ.กิตตพิศ
180 26-ก.พ.-63 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จัดซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาด จ านวน 8 รายการ 34,090.20 เงินรายได้บ.ฟาร์อีสต์เพยีร์เลส (ไทยแลนด์) 1968 จ ากัด28-ก.พ.-63 รองภูสิทธิ์
181 28-ก.พ.-63 บริหารงานยานพาหนะ จ้างเปล่ียนช่วงล่างรถตู้โรงเรียน ทะเบยีน ฮฮ7605 ฮฮ7606 จ านวน 4 รายการ 2 ชุด 32,314.00 เงินอุดหนุน ศูนย์แหนบพระราม 2 3 ม.ีค. 63 อ.กิตตพิศ

รายการงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ 2563

เลขที่รบั ว/ด/ป จาก กลุ่ม/กสร./งาน/ตกึ รายการ จัดซ้ือ/จัดจ้าง จ านวนเงิน บรษัิท/หา้ง/รา้น ผู้รับผิดชอบ



ประเภทเงนิ ส่งการเงิน
ว/ด/ป

181/1 1-มี.ค.-63 งานอนามัยโรงเรียน
จัดจ้างซักรีดเคร่ืองนอนหอ้งพยาบาลทั้ง 2 หอ้ง และหอ้งนอน
เวรกลางคืนครูชาย

5,160.00 เงินรายได้ นางสาวพชัรี  วงศ์หงส์ 24 มี.ค.63 อ.ฉวีวรรณ

183/1 2-มี.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ น้้ามันรถราชการ ต้ังแต่ 2 มี.ค. 63- 9 มี.ค. 63 10,810.00 เงินอุดหนุน หจก.ศรีบษุณา 1 เม.ย. 63 อ.กิตติพศ
184 2-มี.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จ้างติดต้ังระบบเสียงหอ้งประชุมชั้น 5 ตึก 80 ปี 1,877,850.00 เงินรายได้ หจก.วรีะชัย อินเตอร์เนชั่นแนล 6 มี.ค. 63 รองภสูิทธิ์

184/1 2-มี.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ท้าปา้ยติดอาคาร จ้านวน 9 ปา้ย 9 อาคาร โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา

480,000.00 เงินรายได้ หตักรรมหนิอ่อน-หนิแกรนิต อ.ณรงค์ 7 พ.ค. 63 รองภสูิทธิ์

184/2 2-มี.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป ค่าบริการถังรองผ้าอนามัย 62 ถัง เดือนมีน่คม 2563 9,951.00 เงินรายได้ บ.อาร์เด อนเตอร์เนชั่นแนล จ้ากัด 13 พ.ค. 63 รองภสูิทธิ์

185 3-มี.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ

เช่ารถบสัปรับอากาศ 45 ที่นั่งเดิน-ทางไปกลับโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา-เมืองทองธานี วนัที่ 5 มีนาคม 2563 จ้านวน 7 คัน 
และ เดินทางไป-กลับ โรงเรียนสตรีนนท์-เมืองทองธานี จ้านวน 1
 คัน รวมเปน็ 8 คัน เพื่อใช้ในการรับส่งคณะกรรมการการคุม
สอบเข้าเรียน ม.4 ปกีารศึกษา 2563

57,000.00 เงินอุดหนุน บ.แดช เอ็มว ีจ้ากัด 6 มี.ค. 63 อ.พิรลัรตัน์

186 3-มี.ค.-63 กล่มบริหารงานทั่วไป
จัดจ้างงานปรับปรุงเค้าเตอร์และรางน้้าโรงอาหารหอประชุม 
จ้านวน 11 รายการ

487,074.70 เงินรายได้ บ.เพชร วงษแ์สสนการช่าง จ้ากัด 24-มี.ค.-63 รองภสูิทธิ์

187 3-มี.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดจ้างปรับปรุงอาคารประชาสัมพนัธ ์จ้านวน 14รายการ 401,195.00 เงินรายได้ นายเสกสรร  โนนสุวรรณ 24 มี.ค. 63 รองภสูิทธิ์
188 3-มี.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป ค่าถังดักจับไขมันขนาด 40 ลิตร จ้านวน 8 ใบ 21,200.00 เงินรายได้ บ.วสัดุและวศิวภณัฑ์ จ้ากัด 6 มี.ค. 63 รองภสูิทธิ์

189
3-มี.ค.-63

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ค่าวสัดุอุปกรณ์ จ้านวน 5 รายการเพื่อใช้ในการซ่อมแซมพื้นตึก
ศิลปะ

7,975.00 เงินรายได้ บ.วสัดุและวศิวภณัฑ์ จ้ากัด 6 มี.ค. 63 รองภสูิทธิ์

190
3-มี.ค.-63

บริหารพสัดุ ซ่อมและเปล่ียนอุปกรณ์สายสัญญาณภาพ จ้านวน 6 รายการ 64,467.50 เงินอุดหนุน บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ้ากัด 6 มี.ค. 63 อ.พิรลัรตัน์

รายการงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน มีนาคม 2563

เลขที่รบั ว/ด/ป จาก กลุ่ม/กสร./งาน/ตกึ รายการ จัดซ้ือ/จัดจ้าง จ านวนเงิน บรษัิท/หา้ง/รา้น ผู้รับผิดชอบ



ประเภทเงนิ ส่งการเงิน
ว/ด/ป

191
6-มี.ค.-63

บริหารงานยานพาหนะ
ค่าประกันภยัภาคบงัคับในการช้าระเบี้ยประกันรถกระบะและรถ
โดยสารหกล้อจ้านวน 2 รายการ

51,429.95 เงินกองทนุ บ.วริิยะประกันภยั อ.กิตติพศ

192 9-มี.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารนันทนาการ 488,717.15 เงินรายได้ บ.ไทยเทคนิเชี่ยนคอนแทรคเตอร์ 7 พ.ค. 63 รองภสูิทธิ์

193
9-มี.ค.-63

กสร.วทิยาศาสตร์
จัดซ้ือครุภณัฑ์ในการจัดการเรียนการสอนจ้านวน 8 รายการ 
จ้านวน 9 ชุด 9 หอ้งเรียน

489,204.00 เงินอุดหนุน บ.จ.ีเอส.ไทยอินเตอร์ (ประเทศไทย) จ้ากัด 24 มี.ค. 63 อ.รชันี

193/1 9-มี.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดจ้างซ่อมถังขยะ(ถังโตงเตง) 27,700.00 เงินรายได้ นายอาทติย์  แก้วพภิพ 10 เม.ย. 63 รองภสูิทธิ์

194
9-มี.ค.-63

บริหารงานยานพาหนะ
ค่าทางด่วนEASY PASS จ้านวน 1 ใบ ทางด่วนปกติ จ้านวน 65 
ใบ

4,130.00 เงินอุดหนุน กรมทางพเิศษแหง่ประเทศไทย 11 มี.ค. 63 อ.กิตติพศ

195
9-มี.ค.-63

กลุ่มบริหารงานทั่วไป ค่าน้้ามันตัดหญ้า วนัที่ 9 มีนาคม 2563 จ้านวน 1 รายการ 1,000.00 เงินรายได้ หจก.กล้วยน้้าไทบริการ สาขา 4 17 มี.ค. 63 รองภสูิทธิ์

195/1 10-มี.ค.-63 งานอนามัยโรงเรียน ค่าเจลแอลกอฮอล์ 50 ขวด 19,500.00 เงินรายได้ ร้านยาเภสัชกร 1 24มี.ค.63 อ.ฉวีวรรณ
195/2 11-มี.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป ค่าน้้ายาดับกล่ินฆ่าเชื้อ ซานิไพน์ 10,978.20 เงินรายได้ บ.ฟาร์อีสต์เพยีร์ (ไทยแลนด์) 1968 จ้ากัด 24 มี.ค. 63 รองภสูิทธิ์
195/3 10-มี.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดจ้างซ่อมทอ่ประปาแตกช้ารุดตึก55ปี 31,800.00 เงินรายได้ นายธวชัชัย พงิไธสงค์ 10 เม.ย. 63 รองภสูิทธิ์
196 12-มี.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือปนูเทเสือ 10 ลูก จ้านวน 1 รายการ 1,200.00 เงินรายได้ กิจไพบลูย์ค้าวสัดุก่อสร้าง 17 มี.ค. 63 รองภสูิทธิ์

196/1 17-มี.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ จัดซ้ือแบตเตอร่ี3K จ้านวน 14 ลูก (ทะเบยีนฮฮ-7605) 2,700.00 เงินอุดหนุน หจก.กิจเจริญศรี 1 เม.ย. 63 อ.กิตติพศ
196/2 18-มี.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ น้้ามันรถราชการ ต้ังแต่วนัที่ 18 มี.ค. 63-26มี.ค. 63 3,530.00 เงินอุดหนุน หจก.ศรีบษุณา 7 พ.ค. 63 อ.กิตติพศ
196/3 18-มี.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานจัดท้าหอ้งเก็บเอกสารของโรงจอดรถ ตึก 60 ปี 497,470.82 เงินรายได้ นายโรจน์วชิญ์ สิรินภาคุณ 14 ก.ค. 63 รองภสูิทธิ์

197
24-มี.ค.-63

บริหารงานยานพาหนะ ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ จ้านวน 6 คน เดือน กุมภาพนัธ ์2563 4,400.00 เงินอื่นๆ 1 เม.ย. 63 อ.กิตติพศ

198 25-มี.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือถังขยะชนิดคัดแยกแบบพลาสติก จ้านวน 20 ชุด 240,000.00 เงินอื่นๆ บ.จ.ีเอส.ไทยอินเตอร์(ประเทศไทย)จ้ากัด 21 เม.ย. 63 รองภสูิทธิ์
199 25-มี.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือกระเบื้องปพูื้นจ้านวน 3 รายการ 26,050.00 เงินรายได้ บ. วสัดุและวศิวภณัฑ์ จ้ากัด 10 เม.ย. 63 รองภสูิทธิ์
200 25-มี.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดจ้างซ่อมแซมประตูเหล็ก ตึก 2,3และตึก9 69,000.00 เงินรายได้ โชคอนันต์การช่าง 1 พ.ค. 63 รองภสูิทธิ์
201 25-มี.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานซ่อมเปล่ียนถังน้้าสแตนเลส หอ้งน้้านักเรียนตึก8 77,100.00 เงินรายได้ นายอาทติย์  แก้วพภิพ 18 พ.ค. 63 รองภสูิทธิ์

รายการงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน มีนาคม 2563

เลขที่รบั ว/ด/ป จาก กลุ่ม/กสร./งาน/ตกึ รายการ จัดซ้ือ/จัดจ้าง จ านวนเงิน บรษัิท/หา้ง/รา้น ผู้รับผิดชอบ



ประเภทเงนิ ส่งการเงิน
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201/1 25-มี.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือน้้ามันตัดหญ้า จ้านวน 1 รายการ วนัที่ 25 มี.ค. 63 1,000.00 เงินรายได้ หจก.กล้วยน้้าไทบริการ สาขา 4 10 เม.ย. 63 รองภสูิทธิ์

รายการงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน มีนาคม 2563

เลขที่รบั ว/ด/ป จาก กลุ่ม/กสร./งาน/ตกึ รายการ จัดซ้ือ/จัดจ้าง จ านวนเงิน บรษัิท/หา้ง/รา้น ผู้รับผิดชอบ



ประเภทเงนิ ส่งการเงิน
ว/ด/ป

202 1-เม.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารนันทนาการ จ านวน 1 งาน 297,158.26 เงินรายได้ บ.สุขพฒันสิน จ ากัด 8 มิ.ย. 63 รองภสูิทธิ์

203 1-เม.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ืออิฐมอญ จ านวน 150 ก้อน ปรับภมูิทศัน์บริเวณระหวา่ง 
ตึก 80 ปลีะหอ้งสมุด

1,200.00 เงินรายได้ กิจไพบลูย์ค้าวสัดุก่อสร้าง 10 เม.ย. 63 รองภสูิทธิ์

203/1 1-เม.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ค่าบริการเปล่ียนถังพร้อมบรรจุน้ ายาฆ่าเชื้อ จ านวน 62 ถัง 
วนัที่ 1-15 เมษายน 2563

4,975.50 เงินรายได้ บ.อาร์เด อนเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 7 พ.ค. 63 รองภสูิทธิ์

204 1-เม.ย.-63 กิจการนักเรียน
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั 5 คน เร่ิม 1เม.ย.63-30 
มิ.ย.63

309,390.00 เงินอุดหนุน จ่ายเปน็เดือนๆ รองมานพ

204/1 1-เม.ย.-63 งานอนามัยโรงเรียน
จ้างซักรีดเคร่ืองนอนหอ้งนอนเวณกลางคืนครูชาย ประจ าเดือน
 เม.ย. 63

1,080.00 เงินรายได้ นายสาวพชัรี วงศ์หงส์ 1 ก.ค. 63 อ.ฉวีวรรณ

204/1 23-เม.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จ้างปรับปรุงหอ้งน้ า หอประชุม จ านวน 1 งาน 476,492.00 เงินรายได้ นายธเนศ  วงษแ์สน 21 พ.ค. 63 รองภสูิทธิ์
204/2 3-เม.ย.-63 บริหารงานยานพาหนะ น้ ามันราชการ ต้ังแต่ 3 เม.ย 63-29 เม.ย 63 5,520.00 เงินอุดหนุน หจก.ศรีบษุณา 25 พ.ค. 63 อ.กิตติพศ

204/3 5-เม.ย.-63 บริหารงานยานพาหนะ
จัดซ้ือน้ ามันราชการเดินทางไปราชการวนัที่ 5 เม.ย. 63-14 
เม.ย. 63

1,900.00 เงินอุดหนุน หจก.สีหราช ปโีตเลียม 25 พ.ค. 63 อ.กิตติพศ

205 7-เม.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือกระเบื้องปพูื้น จ านวน 1 รายการ ปรับภมูิทศัน์ตึก 80 ปี 2,400.00 เงินรายได้ กิจไพบลูย์ค้าวสัดุก่อสร้าง 10 เม.ย. 63 รองภสูิทธิ์
206 7-เม.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 11 รายการ 33,130.00 เงินรายได้ ร้านเอ็น.เค.รุ่งเรืองแอร์ 10 เม.ย. 63 รองภสูิทธิ์

207 7-เม.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือสีทาปนูเก่า และอุปกรณ์ จ านวน 6 รายการ ปรับปรุงโรง
อาหารหอประชุม

20,572.00 เงินรายได้ บ. วสัดุและวศิวภณัฑ์ จ ากัด 10 เม.ย. 63 รองภสูิทธิ์

208 7-เม.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือปนูเทตราเสือ จ านวน 15 ลูก ปรับภมูิทศัน์บริเวณ
ระหวา่งตึก 80 ป ีและ หอสมุด

1,800.00 เงินรายได้ กิจไพบลูย์ค้าวสัดุก่อสร้าง 10 เม.ย. 63 รองภสูิทธิ์

209 7-เม.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ืออิฐมอญ จ านวน 300 ก้อน ปรับภมูิทศัน์บริเวณตึก 80ป ี
และ หอสมุด

2,400.00 เงินรายได้ บ. วสัดุและวศิวภณัฑ์ จ ากัด 10 เม.ย. 63 รองภสูิทธิ์

209/1 16-เม.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือน้ ามันรถขนของและรถตัดหญ้า จ านวน 1 รายการ 1,000.00 เงินรายได้ หจก.กล้วยน้ าไทบริการ สาขา 4 1 พ.ค. 63 รองภสูิทธิ์

รายการงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน เมษายน 2563

เลขที่รบั ว/ด/ป จาก กลุ่ม/กสร./งาน/ตกึ รายการ จัดซ้ือ/จัดจ้าง จ านวนเงิน บรษัิท/หา้ง/รา้น ผู้รับผิดชอบ



ประเภทเงนิ ส่งการเงิน
ว/ด/ป

209/2 21-เม.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป ซ่อมแซมฝ้าเกดานอาคารพทุธรักษา 85,600.00 เงินรายได้ บ.เจ.สมาร์โฮม จ ากัด 13 พ.ค. 63 รองภสูิทธิ์
209/4 10-เม.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานปรับปรุงระบบไฟฟา้โรงอาหาร 214,000.00 เงินรายได้ บ.ดับบลิวอาร์ซีซิสเทค จ ากัด 18 พ.ค. 63 รองภสูิทธิ์

210 30-เม.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือทรายหยาบ หนิโม่ ปนูพพีไีอแดง จ านวน 3 รายการรับ
ภมูิทศัน์บริเวณระหวา่งตึก 80 ปแีละหอ้งสมุด

8,450.00 เงินรายได้ นายเสกสรร โนนสุวรรณ 1 พ.ค. 63 รองภสูิทธิ์

211 30-เม.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์งานซ่อมทั่วไป จ านวน 37 รายการ 25,720.00 เงินรายได้ ร้านชิน อุปกรณ์ 1 พ.ค. 63 รองภสูิทธิ์

211/1 30-เม.ย.-63 งานหอ้งสมุด ค่าเช่าสัญญาณ Leased Line Internet 6เดือน พค63-ต.ค63 118,000.00 เงินรายได้ บ.ทริปเปลิท ีอินเทอร์เน็ต จ ากัด 8 ธ.ค. 63 อ.ศศิวิมล

รายการงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน เมษายน 2563

เลขที่รบั ว/ด/ป จาก กลุ่ม/กสร./งาน/ตกึ รายการ จัดซ้ือ/จัดจ้าง จ านวนเงิน บรษัิท/หา้ง/รา้น ผู้รับผิดชอบ



ประเภทเงนิ ส่งการเงิน
ว/ด/ป

212 1-พ.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือปนูเทเสือ จ านวน 5 ลูก ปรับภมูิทศัน์บริเวณระหวา่งตึก 
80 ปแีละหอ้งสมุด

600.00 เงินรายได้ กิจไพบลูย์ค้าวสัดุก่อสร้าง 5 พ.ค. 63 รองภสูิทธิ์

213 1-พ.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือแผ่นขัดสก๊อตไบรท ์ขนาด 18 นิ้ว สีด า และสีแดง 
จ านวน 20 แผ่น ใช้ท าความสะอาดหอ้งเรียน และตามตึก
อาคารต่างๆ

6,355.80 เงินรายได้ บ.ฟาร์อีสต์เพยีร์เลส(ไทยแลนด์) 1968 จ ากัด 13 พ.ค. 63 รองภสูิทธิ์

213/1 1-พ.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้อโต๊ะอาหารผลิตจากสแตนเลส จ านวน 37 ชุด 458,800.00 เงินรายได้ บ.จ.ีเอส.ไทยอินเตอร์(ประเทศไทย)จ ากัด 8 พ.ค. 63 รองภสูิทธิ์
213/2 1-พ.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือศาลาไม้ จ านวน 10 หลัง 300,000.00 เงินรายได้ ร้านจ าปาทองฟอร์นิเจอร์ 8 พ.ค. 63 รองภสูิทธิ์
213/3 1-พ.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป ปรับปรุงหอ้งจ าหน่ายอาหาร ตึก 80 ปี 188,079.25 เงินรายได้ ร้านเจริญอลูมินั่ม แอนด์ กลาส 5 มิ.ย. 63 รองภสูิทธิ์

213/4 1-พ.ค.-63 งานอนามัยโรงเรียน
จ้างซักรีดเคร่ืองนอนหอ้งนอนเวณกลางคืนครูชาย ประจ าเดือน
 พ.ค. 63

1,080.00 เงินรายได้ นายสาวพชัรี วงศ์หงส์ 1 ก.ค. 63 อ.ฉวีวรรณ

214 5-พ.ค.-63 บริหารพสัดุ ซ่อมและเปล่ียนอุปกรณ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 8 รายการ 27,991.20 เงินอุดหนุน บ.ริโก้(ประเทศไทย) จ ากัด 19 พ.ค. 63 อ.พิรลัรตัน์

215 5-พ.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ ค่าทางด่วนอีซ่ีพาส จ านวน 4 ใบ 3,500.00 เงินอื่นๆ การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย 7 พ.ค. 63 อ.กิตติพศ

215/1 5-พ.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือแผ่นขัดสก๊อตไบรท ์ขนาด 18 นิ้ว สีขาว จ านวน 10 แผ่น 3,001.35 เงินรายได้ บ.ฟาร์อีสต์เพยีร์เลส(ไทยแลนด์) 1968 จ ากัด 20 พ.ค. 63 รองภสูิทธิ์

215/2 9-พ.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ จัดซ้ือน้ ามันรถราชการ ต้ังแต่วนัที่ 9 พ.ค. 63-27 พ.ค. 63 6,060.00 เงินอุดหนุน หจก.ศรีบษุนา 11 มิ.ย. 63 อ.กิตติพศ

216 13-พ.ค.-63 กลุ่มบริหารวชิาการ
จัดจ้างบคุลากรเพื่อจัดท าเอกสารเดือน 1 เมษายน 2563-30 
กันยายน 2563 (จ่ายเปน็เดือนๆ)

64,920.00 เงินรายได้ นายปรีพจน์  เขียวมาลี รองทรงเกียรติ

216/1 14-พ.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือน้ ามัน รถขนของ และเคร่ืองตัดหญ้า 1,000.00 เงินรายได้ หจก.กล้วยน้ าไทบริการ 20 พ.ค. 63 รองภสูิทธิ์
217 19-พ.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ ค่าทางด่วนอีซีพาส จ านวน 2 ใบ 2,000.00 เงินอุดหนุน การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย 25 พ.ค. 63 อ.กิตติพศ
218 19-พ.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถขนของ จ านวน 1 ลูก 2,000.00 เงินรายได้ ร้านกิจศรีเจริญ 20 พ.ค. 63 รองภสูิทธิ์

218/1 18-พ.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ จ านวน 2 คน เดือน เมษายน 700.00 เงินอื่นๆ 20 พ.ค. 63 อ.กิตติพศ

รายการงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2563

เลขที่รบั ว/ด/ป จาก กลุ่ม/กสร./งาน/ตกึ รายการ จัดซ้ือ/จัดจ้าง จ านวนเงิน บรษัิท/หา้ง/รา้น ผู้รับผิดชอบ



ประเภทเงนิ ส่งการเงิน
ว/ด/ป

218/2 18-พ.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ จ านวน 5 คน เดือน มีนาคม 3,800.00 เงินอื่นๆ 20 พ.ค. 63 อ.กิตติพศ

218/3 18-พ.ค.-63 บริหารงานทั่วไป จัดซ้ือน้ ายาเคลือบเงาพื้น นิวซุปเปอร์ไซน์ จ านวน 10 แกลลอน 4,761.50 เงินรายได้ บ.ฟาร์อีสตืเพยีร์เลส (ทยแลนด์) 1968 จ ากัด 5 มิ.ย. 63 อ.ประพิศ

218/4 18-พ.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ จัดซ้ืออีซีพาสทางด่วย จ านวน 1 รายการ วนัที่ 18 พ.ค. 63 1,000.00 เงินอุดหนุน การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย 20 ก.ค. 63 อ.กิตติพศ

219 20-พ.ค.-63 พสัดุวชิาการ จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร จ านวน 3 รายการ 75,500.00 เงินอุดหนุน บ.ทเีอ็มเค แอสเซท จ ากัด 25 พ.ค. 63 อ.พิรลัรตัน์

219/2 22-มิ.ย.-63 บริหารงานยานพาหนะ
จัดซ้ือน้ ามันรถฮฮ-8131 ไปราชการส ารวจเส้นทางการถวาย
พระกฐินราชทาน ที่วดัศาลาลอย จ.สุรินทร์ วนัที่ 22-24 มิ.ย. 
63

3,200.00 เงินอุดหนุน 14 ก.ค. 63 อ.กิตติพศ

220 25-พ.ค.-63 พสัดุวชิาการ
จัดซ้ือกระดาษดับเบิ้ลA A4 80 แกรม  จ านวน 200 รีม ซองสี
น้ าตาลขยายข้าง ตราครุฑ ขนาด 11×17 นิ้ว จ านวน 3,000  
ซอง

39,007.98 เงินอุดหนุน บ.เค.เอส.พ.ี(ประเทศไทย) จ ากัด 27 พ.ค. 63 อ.พิรลัรตัน์

221 25-พ.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ บตัรทางด่วนปกติ จ านวน 12 ใบ 575.00 เงินอุดหนุน กรมทางพเิศษแหง่ประเทศไทย 27 พ.ค. 63 อ.กิตติพศ

221/1 25-พ.ค.-63 บริหารพสัดุ
ซ้ือชุดท าความร้อนเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน 1 ชุด (หอ้งงาน
การเงิน)

4,601.00 เงินอุดหนุน บ.บทีซีี ซิสเต็ม โซลูชั่น จ ากัด 29 พ.ค. 63 อ.พิรลัรตัน์

221/2 26-พ.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดจ้างซ่อมวสัดุอุปกรณ์ไม้ จ านวน 12 รายการ 88,000.00 เงินอื่นๆ นายเทยีมศักด์ิ  แซ่พู่ 8 มิ.ย. 63 อ.ประพิศ
222 27-พ.ค.-63 งานแผนงานโรงเรียน ค่าบริการส าหรับใหบ้ริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ 120,000.00 เงินอุดหนุน บ.ทริปเปลิท ีอินเทอร์เน็ต จ ากัด อ.นพล
223 27-พ.ค.-63 งานแผนงานโรงเรียน จัดซ้ือซอฟต์แวร์ปฏบิติัการ การเรียนการสอน 155,000.00 เงินอุดหนุน บ.จ.ีเอส.ไทยอินเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 3 ส.ค. 63 อ.นพล

224 27-พ.ค.-63 บริหารพสัดุ
ซ้ือชุดท าความร้อนเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน 1 ชุด ชุดเก็บ
หมึกปร้ินเตอร์ จ านวน 1 ชุด (หง้อแผนงาน)

21,400.00 เงินอุดหนุน บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด 2 มิ.ย. 63 อ.พิรลัรตัน์

225 27-พ.ค.-63 บริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือทราบหยาบ จ านวน 1 รถหกล้อปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณ
ตึก 60 ปี

1,977.00 เงินรายได้ นายธวชัชัย  พงิไธสงค์ 2 มิ.ย. 63 อ.ประพิศ
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226 27-พ.ค.-63 บริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือไม้กวาดมะพร้าว จ านวน 240 ก า เข่งพลาสติก (แบบ
สาน) จ านวน 20 ใบ

15,793.20 เงินรายได้ บ.ฟาร์อีสต์เพยีร์เลส (ไทยแลนด์) 1968 จ ากัด 2 มิ.ย. 63 อ.ประพิศ

227 27-พ.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือปนูเสือ จ านวน 10 ลูก 1,400.00 เงินรายได้ กิจไพบลูย์ค้าวสัดุก่อสร้าง 2 มิ.ย. 63 อ.ประพิศ
227/1 27-พ.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์งานซ่อมอุปรณืไม้ จ านวน 12 รายการ 13,375.00 เงินรายได้ บ.วสัดุและวศิวภณัฑ์ จ ากัด 5 มิ.ย. 63 อ.ประพิศ
227/2 27-พ.ค.-63 งานประชาสัมพนีธโ์รงเรียน ปรับปรุงส านักงานประชาสัมพนัธ์ 186,180.00 เงินรายได้ บ.ไอเทม็ อินทเีรียร์ จ ากัด 14 ส.ค. 63 อ.สุธาสินี
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228 1-มิ.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ จัดสวนหย่อม จ านวน 5 รายการ 1,250.00 เงินรายได้ ร้านวรรณาการเกษตร 5 มิ.ย. 63 อ.ประพิศ
229 1-มิ.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือแกลบด า จ านวน 20 ถุง 200.00 เงินรายได้ สวนกล้วยไม้ทบัหกิรณ์ ล็อค 102 5 มิ.ย. 63 อ.ประพิศ

229/1 1-มิ.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินี จ านวน 1 รูป 
และหวัเสาธง จ านวน 2 ตัว

940.00 เงินรายได้ ร้านบวรธงชาติ 8 มิ.ย. 63 อ.ประพิศ

229/2 1-มิ.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือวสัดุซ่อมฝ้าเพดานหอ้งน้ านักเรียนตึก 50 ป ีจ านวน 
2 รายการ

670.00 เงินรายได้ กิจไพบลูย์ค้าวสัดุก่อสร้าง 10 มิ.ย. 63 อ.ประพิศ

229/3 1-มิ.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือวสัดุตกแต่งพธิเีฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จบรม
ราชินี จ านวน 1 รายการ

2,675.00 เงินรายได้ หา้งหุ้นส่วนสามัญนิติบคุคล นายเล็ก ใจดี 10 มิ.ย. 63 อ.ประพิศ

229/4 1-มิ.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือวสัดุตกแต่งพธิเีฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จบรม
ราชินี จ านวน 1 รายการ

802.00 เงินรายได้ หา้งหุ้นส่วนสามัญนิติบคุคล นายเล็ก ใจดี 10 มิ.ย. 63 อ.ประพิศ

229/5 1-มิ.ย.-63 งานอนามัยโรงเรียน
จ้างซักรีดเคร่ืองนอนหอ้งนอนเวณกลางคืนครูชาย 
ประจ าเดือน มิถุนายน 63

1,080.00 เงินรายได้ นายสาวพชัรี วงศ์หงส์ 1 ก.ค. 63 อ.ฉวีวรรณ

230 2-มิ.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือน้ ามันรถขนของและรถตัดหญ้า จ านวน 1 รายการ 1,000.00 เงินรายได้ หจก.กล้วยน้ าไทบริการ สาขา 4 8 มิ.ย. 63 อ.ประพิศ

230/1 2-มิ.ย.-63 บริหารงานยานพาหนะ
ต่อ พ.ร.บ. รถVolkswagen ทะเบยีน ฮค-4411 จ านวน 1
 รายการ

1,182.35 เงินอุดหนุน บ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภยั (ประเทศไทย) จ ากัด 10 มิ.ย. 63 อ.กิตติพศ

230/2 2-มิ.ย.-63 บริหารงานยานพาหนะ
ต่อประกันภยัภาคสมัครใจ รถVolkswagen ทะเบยีน ฮค-
4411

12,347.80 เงินอื่นๆ บ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภยั (ประเทศไทย) จ ากัด 10 มิ.ย. 63 อ.กิตติพศ

230/3 2-มิ.ย.-63 บริหารงานยานพาหนะ ต่อประกันภยัภาคสมัครใจ รถอีซูซุ ทะเบยีน 5 กฒ 5444 19,645.21 เงินอื่นๆ บ.วริิยะประกันภยั 11 มิ.ย. 63 อ.กิตติพศ

230/4 2-มิ.ย.-63 กิจการนักเรียน
จัดซ้ือกรวยดอกไม้ถวายสักการะ จ านวน 1 ชุดใหญ่ วนั
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

2,000.00 เงินรายได้ ร้านมาลัยฉวี 1 ก.ค. 63 อ.พรภทัร

231 4-มิ.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือกระเบื้องปพูื้นผิวหยาบ จ านวน 15 กล่อง 3,900.00 เงินรายได้ นายธวชัชัย  พงิไธสงค์ 8 มิ.ย. 63 อ.ประพิศ

232 4-มิ.ย.-63 งานแผนงานโรงเรียน
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง แบบ4ทศิทาง
ตึก8ชั้น2

63,130.00 เงินรายได้ บ.รัตนบรีุ แอร์ เซอร์วสิ จ ากัด 14 ส.ค. 63 อ.นพล
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233 4-มิ.ย.-63 งานแผนงานโรงเรียน ปรับปรุงหอ้งประชุมชั้น 2 ตึก 8 311,156.00 เงินรายได้ ร้านสมพรอินทเีรียร์ 24 ก.ย. 63 อ.นพล
233/1 5-มิ.ย.-63 กิจการนักเรียน ค่าพวงมาลาถวายราชการะ รัชการที่ 9 จ านวน 1 พวง 1,000.00 เงินอื่นๆ ร้าน ก้วง ฮะ จึง อ.พรภทัร

233/2 10-มิ.ย.-63 บริหารงานยานพาหนะ
ตรวจเช็คระยะทาง 10,000 กม. รถโตโยต้าคอมมิวเตอร์ 
ทะเบยีน 1 นก 4458

2,581.95 เงินอุดหนุน บ.โตโยต้าแอท ยูไนต็ด จ ากัด 22 มิ.ย. 63 อ.กิตติพศ

234 11-มิ.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือถุงมือ จ านวน 3 โหล 360.00 เงินรายได้ โบเ๊บบ๊เีคเค 11 มิ.ย. 63 อ.ประพิศ
235 11-มิ.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือต้นเข็มเหลือง จ านวน 30 ต้น 360.00 เงินรายได้ สวนอุดมทรัพย์ 11 มิ.ย. 63 อ.ประพิศ

236 11-มิ.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือดินเกษตร จ านวน 200 ถุง ปรับภมูิทศัน์ภายใน
โรงเรียน

4,400.00 เงินรายได้ ร้านวรรณาการเกษตร 11 มิ.ย. 63 อ.ประพิศ

236/1 12-มิ.ย.-63 กล่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือแบตเตอร์ร้ีรถตัดหญ้า จ านวน 1 ลุก 1,800.00 เงินรายได้ กิจศรีเจริญ 22 มิ.ย. 63 อ.ประพิศ

237 15-มิ.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือปา้ยอะคริลิค ส าหรับแขวนโรงจอดรถ จ านวน 5 แผ่น 4,066.00 เงินรายได้ บ.อินทริเดีย จ ากัด 22 มิ.ย. 63 รองทรงเกรยีรคิ

238 15-มิ.ย.-63 กิจการนักเรียน
จ้างพมิพห์นังสือคู่นักเรียน ครูและผู้ปกครอง จ านวน 1850
 เล่ม

92,500.00 เงินรายได้ ส านักพมิพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 1 ก.ค. 63 อ.พรภทัร

239 15-มิ.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือต้นไม้ใช้ส าหรับประดับพระราชพธิเีฉลิมพระชนมพร
รา ร.10 จ านวน 100 ต้น ปรับภมูิทศัน์

300.00 เงินรายได้ สวนต๋ี-นา (2) 17 มิ.ย. 63 รองทรงเกรยีรติ

239/1 15-มิ.ย.-63 บริหารงานยานพาหนะ จัดซ้ือน้ ามันรถราชการ 15 มิ.ย. 63-30 มิ.ย. 63 7,120.00 เงินอุดหนุน หจก.ศรีบษุนา 14 ก.ค. 63 อ.กิตติพศ
240 15-มิ.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานซ่อมหลังคาและฝ้าเพดานหอ้งน้ านักเรียน ตึก 55 ปี 145,933.02 เงินรายได้ บ.เพชร วงษแ์สนการช่าง จ ากัด 10 ก.ค. 63 รองทรงเกรยีรติ

241 15-มิ.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือต้นไม้ส าหรับปรับดับพระราชพธิเีฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.10 จ านวน  3 รายการ

1,530.00 เงินรายได้ สวนต๋ี-นา (2) 17 มิ.ย. 63 รองทรงเกรยีรติ

242 15-มิ.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือต้นไม้ส าหรับปรับดับพระราชพธิเีฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.10 จ านวน  3 รายการ

980.00 เงินรายได้ ร้านน้องกวาง 17 มิ.ย. 63 รองทรงเกรยีรติ

242/1 15-มิ.ย.-63 บริหารงานยานพาหนะ จัดซ้ือน้ ามันรถราชการ วนัที่ 15 มิ.ย.63-30 มิ.ย. 63 7,120.00 เงินอุดหนุน หจก.ศรีบษุนา อ.กิตติพศ
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243 15-มิ.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือต้นไม้ส าหรับปรับดับพระราชพธิเีฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.10 ต้นทยีนทอง จ านวน 42 ต้น

250.00 เงินรายได้ สวนอนุรักษ์ 17 มิ.ย. 63 รองทรงเกรยีรติ

244 15-มิ.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือแกลบด าส าหรับปลูกต้นไม้ปรับดับพระราชพธิเีฉลิม
พระชนมพรรษา ร.10 จ านวน 10 กระสอบ

400.00 เงินรายได้ ร้านประเสริฐ-การเกษตร 17 มิ.ย. 63 รองทรงเกรยีรติ

244/1 16-มิ.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือน้ ามันรถตัดหญ้าและรถขนของ(ส้ม) จ านวน 1 
รายการ

1,000.00 เงินรายได้ หจก.กล้วยน้ าไทบริการ สาขา 4 1 ก.ค. 63 อ.ประพิศ

245 18-มิ.ย.-63 บริหารพสัดุ ซ่อมสายสัญญาณใยแก้วน าแสง ระหวา่งตึก9ไปหอสมุด 8,560.00 เงินอุดหนุน บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด 22 มิ.ย. 63 อ.พิรลัรตัน์
246 18-มิ.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดวือ้เคร่ืองกดเจลแบบเทา้เหยียบ จ านวน 50 เคร่ือง 52,965.00 เงินรายได้ บ.หนองใหย่อินดัสทรี จ ากัด 10 ก.ค. 63 อ.ประพิศ

246/1 19-มิ.ย.-63 พสัดุวชิาการ จัดท าตรายาง จ านวน 22 อัน 11 รายการ 1,620.00 เงินอุดหนุน ร้านพงษต์รายาง 1 ก.ค. 63 อ.พิรลัรตัน์

246/2 24-มิ.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือผ้าประดับเวทงีานประชุมผู้ปกครอง จ านวน 1 
รายการ

2,824.80 เงินรายได้ หจก.สามัญนิติบคุคล นายเล็ก ใจดี 2 ก.ค. 63 อ.ประพิศ

246/3 18-มิ.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ืออุปกรณ์งานซศ่อมงานไม้ จ านวน 13 รายการ 26,888.00 เงินรายได้ บ.วสัดุและวศิวภณัฑ์ จ ากัด 2 ก.ค. 63 อ.ประพิศ
246/4 18-มิ.ย.-63 พสัดุวชิาการ จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 16 รายการ 141,599.52 เงินอุดหนุน บ.ฮิโตะ (ประเทศไทย) จ ากัด 14 ก.ค. 63 อ.พิรลัรตัน์
247 25-มิ.ย.-63 กล่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือโทรศัพทก์ดปุ่ม จ านวน 10 เคร่ือง 8,025.00 เงินรายได้ บ.สกาย อินเตอร์เทค จ ากัด 10 ก.ค. 63 อ.ประพิศ

247/1 25-มิ.ย.-63 กล่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือต้นไม้ใช้ส าหรับประดับตกแต่งงานประชุมผู้ปกครอง
 จ านวน 1 รายการ

1,500.00 เงินรายได้ ร้านพระเงินพนัธุไ์ม้ 2 ก.ค. 63 อ.ประพิศ

247/2 25-มิ.ย.-63 กล่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือต้นไม้ใช้ส าหรับประดับตกแต่งงานประชุมผู้ปกครอง
 จ านวน 1 รายการ

750.00 เงินรายได้ ร้านพระเงินพนัธุไ์ม้ 2 ก.ค. 63 อ.ประพิศ

248 29-มิ.ย.-63 กล่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือน้ ามันตัดหญ้าและรถขนของรถส้ม จ านวน 1 รายการ 1,000.00 เงินรายได้ หจก.กล้วยน้ าไทบริการ สาขา4 2 ก.ค. 63 อ.ประพิศ

249 30-มิ.ย.-63 กล่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ งานซ่อม และงานสี จ านวน 29 
รายการ

25,115.00 เงินรายได้ ร้านชิน อุปกรณ์ 2 ก.ค. 63 อ.ประพิศ

249/1 30-มิ.ย.-63 กิจการนักเรียน ค่าเข็มพระเกี้ยว 1,520 องค์ 32,528.00 เงินรายได้ บ.คงคา อินเตอร์-เทรด จ ากัด 3 ส.ค. 63 รองมานพ

รายการงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน มิถุนายน 2563

เลขที่รบั ว/ด/ป จาก กลุ่ม/กสร./งาน/ตกึ รายการ จัดซ้ือ/จัดจ้าง จ านวนเงิน บรษัิท/หา้ง/รา้น ผู้รับผิดชอบ



ประเภทเงนิ ส่งการเงิน
ว/ด/ป

250 30-มิ.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือโทรศัพทไ์ร้สาย Panasonic KX-TG3611 จ านวน 5 
เคร่ือง

6,901.50 เงินรายได้ บ.สกาย อินเตอร์เทค จ ากัด 10 ก.ค. 63 อ.ประพิศ

รายการงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน มิถุนายน 2563
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ประเภทเงนิ ส่งการเงิน
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250/1 2-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือผ้าประดับตกแต่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัฯ จ านวน 1 รายการ

2,568.00 เงินรายได้ หจก.นายเล็ก  ใจดี 14 ก.ค. 63 อ.ประพิศ

250/2 1-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดจ้างซ่อมปรับปรุงช่องแสงในหอ้งน้ านักเรียนหญิง บริเวณข้าง
ตึก8

3,200.00 เงินรายได้ โชคอนันต์การช่าง 16 ก.ค. 63 อ.ประพิศ

250/3 1-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดจ้างซ่อมประตูเหล็ก ทางเข้าออกตึก จ านวน 4 รายการ 21,500.00 เงินรายได้ โชคอนันต์การช่าง 16 ก.ค. 63 อ.ประพิศ

250/4 1-ก.ค.-63 งานอนามัยโรงเรียน
จัดจ้างซักรีดเคร่ืองนอนหอ้งพยาบาลทั้ง 2 หอ้ง และหอ้งนอน
เวรกลางคืนครูชาย

5,370.00 เงินรายได้ นางสาวพชัรี  วงศ์หงส์ 3 ส.ค. 63 อ.ฉวีวรรณ

250/5 1-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ค่าบริการเปล่ียนถังพร้อมบรรจุน้ ายาฆ่าเชื้อ จ านวน 62 ถัง วนัที่
 1-31 กรกฎาคม 2563

9,951.00 เงินรายได้ บ.อาร์เด อนเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 5 ส.ค. 63 อ.ณฐัธีร์

251 3-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือปนูฉาบเสือ จ านวน 3 ลูกเทพื้นทางเทา้หน้าตึก 60 ปี 360.00 เงินรายได้ กิจไพบลูย์ค้าวสัดุก่อสร้าง 14 ก.ค. 63 อ.ประพิศ

251/1 3-ก.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ จัดซ้ือน้ ามันรถราชการ ต้ังแต่ 3ก.ค.63-30ก.ค.63 10,520.00 เงินรายได้ หจก.ศรีบษุนา 10 ส.ค. 63 อ.กิตติพศ

252 8-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือปนูฉาบเสือ จ านวน 3 ลูกเทพื้นทางเทา้หน้าตึก 60 ปี 360.00 เงินรายได้ กิจไพบลูย์ค้าวสัดุก่อสร้าง 14 ก.ค. 63 อ.ประพิศ

253 8-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือปนูกาว จ านวน 10 ลูกเทพื้นทางเทา้หน้าตึก 60 ปี 1,600.00 เงินรายได้ กิจไพบลูย์ค้าวสัดุก่อสร้าง 14 ก.ค. 63 อ.ประพิศ
253/1 10-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือปนูเขียว จ านวน 65 ถุง 7,650.50 เงินรายได้ ถาวรไทยวสัดุ 16 ก.ค. 63 อ.ประพิศ
253/2 9-ก.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ จัดซ้ือน้ ามันไปราชการ จ.มหาสารคาม 9-11 ก.ค. 63 2,270.00 เงินรายได้ หจก.สามัญ อิสาณบริการ 23 ก.ค. 63 อ.กิตติพศ

254 13-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ืปนูตราเสือ จ านวน 5 ลูก เทพื้นทางเทา้หน้าตึก 60 ปี 700.00 เงินรายได้ กิจไพบลูย์ค้าวสัดุก่อสร้าง 14 ก.ค. 63 อ.ประพิศ

255 13-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ จ านวน 4 โหล 3,840.00 เงินรายได้ บ.วสัดุและวศิวภณัฑ์ จ ากัด 14 ก.ค. 63 อ.ประพิศ
256 13-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือถุงด าใส่ขยะ จ านวน 2 รายการ 8,750.00 เงินรายได้ บ.วสัดุและวศิวภณัฑ์ จ ากัด 14 ก.ค. 63 อ.ประพิศ
257 13-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จ่างปรับซ่อมเสาธงชาติหน้าโรงเรียน จ านวน 1 รายการ 31,886.00 เงินรายได้ บ.เพชร วงษแ์สนการช่าง จ ากัด 16 ก.ค. 63 อ.ประพิศ

รายการงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน กรกฎาคม 2563
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258 13-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดจ้างซ่อมปั้มน้ าพสุระบวั จ านวน 1 รายการ 26,268.50 เงินรายได้ บ.เพชร วงษแ์สนการช่าง จ ากัด 16 ก.ค. 63 อ.ประพิศ
259 13-ก.ค.-63 พสัดุวชิาการ จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 65 รายการ 211,317.00 เงินรายได้ หจก.ต้นกล้าการค้า 14 ก.ค. 63 อ.พิรลัรตัน์
260 13-ก.ค.-63 พสัดุวชิาการ จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 24 รายการ 197,769.17 เงินอุดหนุน บ0ฮิโตะ (ประเทศไทย) จ ากัด 5 ส.ค. 63 อ.พิรลัรตัน์

261 13-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือน้ ามันตัดหญ้าและรถขนของรถส้ม จ านวน 1 รายการ 1,000.00 เงินรายได้ หจก.กล้วยน้ าไทบริการ สาขา 4 16 ก.ค. 63 อ.ประพิศ

262 13-ก.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ ค่าตอบแทนพนักงานขับรถประจ าเดือน พ.ค. 63 2,100.00 เงินอื่นๆ 16 ก.ค. 63 อ.กิตติพศ
263 13-ก.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ ค่าตอบแทนพนักงานขับรถประจ าเดือน ม.ิย. 63 1,800.00 เงินอื่นๆ 16 ก.ค. 63 อ.กิตติพศ

263/1 13-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงบประมาณ จัดซ้ือแผ่นพื้นส าเร็จรูป จ านวน 2 รายการ 1,155.00 เงินรายได้ บ.โตเจริญพร จ ากัด (สาขาที่ 00001) 23 ก.ค. 63 อ.ประพิศ

264 14-ก.ค.-63 งานแผนงานโรงเรียน
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล ยี่หอ้ HP รุ่น 
prodesk 600 SFF จ านวน 1 เคร่ือง

29,960.00 เงินรายได้ บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด 23 ก.ค. 63 อ.ณฐัธีร์

265 14-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานซ่อมโทรศัพทภ์ายใน อาคารหอสมุด 3,210.00 เงินรายได้ บ.สกาย อินเตอร์เทค จ ากัด 29 ก.ค. 63 อ.ณฐัธีร์
266 14-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาด จ านวน 7 รายการ 66,960.60 เงินรายได้ บ.ฟาร์อีสต์เพยีร์เลส(ไทยแลนด์) 1968 จ ากัด 23 ก.ค. 63 อ.ณฐัธีร์
267 14-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานซ่อมโทรศัพทภ์ายใน ตึกคุณหญิงหร่ังฯ 34,700.10 เงินรายได้ บ.สกาย อินเตอร์เทค จ ากัด 29 ก.ค. 63 อ.ณฐัธีร์
268 15-ก.ค.-63 กิจการนักเรียน ค่ากรวยดอกไม้สักการะ 1 ชุดใหญ่ วนัที่ 24 ก.ค. 63 2,000.00 เงินรายได้ ร้านมาลัยฉวี 3 ส.ค. 63 รองมานพ
269 16-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 5 รายการ 11,900.00 เงินรายได้ บ.วสัดุและวศิวภณัฑ์ จ ากัด 23 ก.ค. 63 อ.ณฐัธีร์
270 16-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์งานประปา จ านวน 4 รายการ 12,560.00 เงินรายได้ บ.วสัดุและวศิวภณัฑ์ จ ากัด 23 ก.ค. 63 อ.ณฐัธีร์
271 16-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 845.00 เงินรายได้ กิจไพบลูย์ค้าวสัดุก่อสร้าง 23 ก.ค. 63 อ.ณฐัธีร์

272 16-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือต้นไม้ประดับ จ านวน 2 รายการ ปรับภมูิทศัน์ในโอกาสวนั
เฉลิมพรรชนมพรรษา ร.10

900.00 เงินรายได้ สวนปา้ล าดวน 23 ก.ค. 63 อ.ณฐัธีร์

273 16-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือต้นไม้ประดับ จ านวน 2 รายการ ปรับภมูิทศัน์ในโอกาสวนั
เฉลิมพรรชนมพรรษา ร.10

425.00 เงินรายได้ ร้านหญ้าวนดา 23 ก.ค. 63 อ.ณฐัธีร์

274 16-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือต้นไม้ประดับ จ านวน 1 รายการ ปรับภมูิทศัน์ในโอกาสวนั
เฉลิมพรรชนมพรรษา ร.10

2,700.00 เงินรายได้ สวนปา้อุ้ย 23 ก.ค. 63 อ.ณฐัธีร์

รายการงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน กรกฎาคม 2563
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275 16-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือต้นไม้ประดับ จ านวน 1 รายการ ปรับภมูิทศัน์ในโอกาสวนั
เฉลิมพรรชนมพรรษา ร.10

1,050.00 เงินรายได้ สวนลุงนงค์ 23 ก.ค. 63 อ.ณฐัธีร์

276 16-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือต้นไม้ประดับ จ านวน 1 รายการ ปรับภมูิทศัน์ในโอกาสวนั
เฉลิมพรรชนมพรรษา ร.10

525.00 เงินรายได้ สวนนิคม 23 ก.ค. 63 อ.ณฐัธีร์

277 16-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ืออุปกรณ์ปลูกต้นไม้ จ านวน 4 รายการปรับภมูิทศัน์ใน
โอกาสวนัเฉลิมพรรชนมพรรษา ร.10

9,900.00 เงินรายได้ ร้านช าเพาะ 23 ก.ค. 63 อ.ณฐัธีร์

278 16-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือต้นไม้ประดับ จ านวน 1 รายการ ปรับภมูิทศัน์ในโอกาสวนั
เฉลิมพรรชนมพรรษา ร.10

375.00 เงินรายได้ สวนปา้จาง (คลอง15) 23 ก.ค. 63 อ.ณฐัธีร์

279 16-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ืออุปกรณ์ปลูกต้นไม้ จ านวน 7 รายการปรับภมูิทศัน์ใน
โอกาสวนัเฉลิมพรรชนมพรรษา ร.10

12,675.00 เงินรายได้ สวนต๋ี-นา (1) 23 ก.ค. 63 อ.ณฐัธีร์

280 16-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือต้นไม้ประดับ จ านวน 2 รายการ ปรับภมูิทศัน์ในโอกาสวนั
เฉลิมพรรชนมพรรษา ร.10

620.00 เงินรายได้ สวนลุงเริญ 23 ก.ค. 63 อ.ณฐัธีร์

281 16-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือต้นไม้ประดับ จ านวน 1 รายการ ปรับภมูิทศัน์ในโอกาสวนั
เฉลิมพรรชนมพรรษา ร.10

350.00 เงินรายได้ สวนวทิย์-เอ๋ 23 ก.ค. 63 อ.ณฐัธีร์

282 17-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือเหล็กแผ่น1/4 6* (เจาะ 4 รู) 770.00 เงินรายได้ บ.กิจเจริญ (เจริญเมือง) จ ากัด 23 ก.ค. 63 อ.ณฐัธีร์
283 22 ก.ค. 63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือน้ ายาฆ่าเชื้อแบคทเีรีย จ านวน 24 แกลลอน 19,260.00 เงินรายได้ บ.ฟาร์อีสต์เพยีร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 3 ส.ค. 63 อ.ณฐัธีร์
284 21-ก.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ ค่าทางด่วนปกติ จ านวน 13 ใบ 850.00 เงินอุดหนุน กรมทางพเิศษแหง่ประเทศไทย 29 ก.ค. 63 อ.กิตติพศ

285 21-ก.ค.-63 พสัดุวชิาการ
จัดซ้ืออุปกรณ์ภาคจ่ายไฟส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์น๊ตบุ๊ค 
จ านวน 1 รายการ

2,889.00 เงินอุดหนุน บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด 29 ก.ค. 63 อ.พัรลัรตัน์

286 23-ก.ค.-63 พสัดุวชิาการ
จัดซ้ือจอแสดงภาพ ขนาด 20 * จอรับภาพขนาด 100 นิ้ว* 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 5 รายการ

56,068.00 เงินอุดหนุน บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด 10 ส.ค. 63 อ.พัรลัรตัน์

288 23-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดจ้างงานปรับปรุงสัญญาณเสียงประกาศตามสายอาคาร 55 ปี 118,556.00 เงินรายได้ บ.จีเนทฟี จ ากัด 10 ก.ย. 63 อ.ประพิศ

รายการงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน กรกฎาคม 2563

เลขที่รบั ว/ด/ป จาก กลุ่ม/กสร./งาน/ตกึ รายการ จัดซ้ือ/จัดจ้าง จ านวนเงิน บรษัิท/หา้ง/รา้น ผู้รับผิดชอบ



ประเภทเงนิ ส่งการเงิน
ว/ด/ป

288/1 23-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือแผ่นเหล็ก จ านวน 1 แผ่น 449.40 เงินรายได้ บ.กิจเจริญ (เจริญเมือง) จ ากัด 3 ส.ค. 63 อ.ณฐัธีร์

288/2 23-ก.ค.-63 บริหารพสัดุ
จัดซ้ือชุดท าความร้อน เคร่ืองปร้ินเตอร์ (หอ้งพสัดุ) จ านวน 1 
ตลับ

4,601.00 เงินรายได้ บ.บทีซีี ซิสเต็ม โซลูชั่น จ ากัด 3 ส.ค. 63 อ.พิรลัรตัน์

288/3 24-ก.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ ค่าน้ ามันไปราชการ จ.พษิรุโลก,ล าพนู 2,980.00 เงินอุดหนุน 3 ส.ค. 63 อ.กิตติพศ
289 29-ก.ค.-63 กสร.สุขศึกษาและพลศึกษา จัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน จ านวน 5 รายการ 81,770.00 เงินอุดหนุน บ.กีฬาภณัฑ์ จ ากัด 1 ก.ย.63 อ.บรรจบ
290 29-ก.ค.-63 งานหอ้งสมุด จัดซ้ือหนังสือทั่วไปภาษาไทย จ านวน 263 รายการ 66,350.00 เงินอุดหนุน บ.อรมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด 5 ส.ค. 63 อ.ศศิวิมล
291 29 ก.ค. 63 งานหอ้งสมุด จัดซ้ือหนังสือภาษาอังกฤษ จ านวน 28 รายการ 15,150.00 เงินอุดหนุน บ.อรมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด 5 ส.ค. 63 อ.ศศิวิมล
292 29-ก.ค.-63 ชมรมดนตรีสากล จัดซ้ือตู้แอมปข์ยายเสียงกลองไฟฟา้ จ านวน 1 รายการ 39,900.00 เงินรายได้ หจก.วรีะชัยอินตอร์เนชั่นแนล 3 ส.ค. 63 อ.ชาญวิทย์
293 29-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ืออุปกรณ์ปรับภมูิทศัน์บริเวณโรงเรียน 5 รายการ 14,200.00 เงินรายได้ บ.วสัดุและวศิวภณัฑ์ จ ากัด 3 ส.ค. 63 อ.ณฐัธีร์

294 29-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ โรงอาหารชั้น 2 ตึก 80 ปี
 จ านวน 5 เคร่ือง

481,500.00 เงินรายได้ บ.รัตนบรีุ แอร์ เซอร์วสิ จ ากัด 17 ก.ย.63 อ.ณฐัธีร์

295 29-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือน้ ามันรถตัดหญ้าและรถขนของ(ส้ม) จ านวน 1 รายการ 1,000.00 เงินรายได้ หจก.กล้วยน้ าไทบริการ สาขา 4 10 ส.ค. 63 อ.ณฐัธีร์

296 30-ก.ค.-63 บริหารพสัดุ จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 4 รายการ 33,223.50 เงินอุดหนุน บ.บทีซีี ซิสเต็ม โซลูชั่น จ ากัด 10 ส.ค. 63 อ.พิรลัรตัน์
297 30-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือปนูตราเสือ จ านวน 5 ลูก 700.00 เงินรายได้ กิจไพบลูย์ค้าวสัดุก่อสร้าง 10 ส.ค. 63 อ.ณฐัธีร์
298 31-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือหวับวัอลูมิเนียม 3 นิ้ว 2,400.00 เงินรายได้ ร้าน ธงอารีรัตน์ 10 ส.ค. 63 อ.ณฐัธีร์
299 31-ก.ค.-63 พสัดุวชิาการ จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 51 รายการ 179,101.00 เงินอุดหนุน หจก.ต้นกล้าการค้า 10 ส.ค. 63 อ.พิรลัรตัน์
300 31-ก.ค.-63 พสัดุวชิาการ จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 21 รายการ 83,783.14 เงินอุดหนุน บ.ฮิโตะ (ประเทศไทย) จ ากัด 1 ก.ย.63 อ.พิรลัรตัน์

301 31-ก.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือโต๊ะอาหารผลิตจากสแตนเลสพร้อมที่นั่ง จ านวน 40 ชุด 496,000.00 เงินรายได้ บ.จ.ีเอส.ไทยอินเตอร์(ประเทศไทย)จ ากัด 10 ก.ย. 63 อ.ณฐัธีร์

302 31-ก.ค.-63 กสร.ศิลปะ จัดซ้ือล าโพง เคร่ืองเสียง ตู้ล าโพงแบบลากจูง จ านวน 3 รายการ 24,984.50 เงินรายได้ บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด 26 ส.ค. 63 อ.ลัดดา
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303 31-ก.ค.-63 งานหอ้งสมุด
จัดซ้ือหนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวน 300 
รายการ

82,005.50 เงินรายได้ ศูนย์หนังสือจุฬา 10 ส.ค. 63 อ.ศศิวิมล

304 31-ก.ค.-63 งานหอ้งสมุด จัดซ้ือสต๊ิกเกอร์ ตราช้าง A9 จ านวน 24 หอ่ 648.00 เงินรายได้ ศูนย์หนังสือจุฬา 20 ส.ค. 63 อ.ศศิวิมล
304/1 31-ก.ค.-63 กสร.ศิลปะ จัดซ้ือชุดร าวงมาตรฐาน จ านวน 8 ชุด 19,944.80 เงินอุดหนุน บ.โอ้โห ฟอร์ยู จ ากัด 29 ก.ย.63 อ.ลัดดา
304/2 31-ก.ค.-63 กสร.ภาษาต่างประเทศที2่ จัดซ้ือส่ือนวตกรรมและส่ือเทคโนโลยี จ านวน 6 รายการ 30,000.00 เงินอุดหนุน อ.ปณุยวีร์

304/3 31-ก.ค.-63 งานICT
จัดซ้ืออุปกรณ์ wi-Fi 30 เคร่ือง ตึก3 ตึก9 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 
ตึกศิลปะ

440,840.00 เงินรายได้ บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด 24 ก.ย. 63 อ.ชัชนี

304/4 31-ก.ค.-63 พสัดุวชิาการ
จัดซ้ือกระดาษท าเอกสารและสนับสนุนการเรียนการสอน 
จ านวน 5 รายการ

87,700.00 เงินอุดหนุน บ.ทเีอ็มเค แอสเซท จ ากัด 14 ส.ค. 63 อ.พิรลัรตัน์

304/5 31-ก.ค.-63 งานแผนงานโรงเรียน
จ้างท าเอกสารประกอบรายละเอียดอุปกรณ์ปอ้งกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา2019 จ านวน 4,500 แผ่น

11,250.00 เงินรายได้ ส านักพมิพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 14 ส.ค. 63 อ.นพล

304/6 1-ก.ค.-63 งานหอ้งสมุด ค่าวารสาร เดือน ก.ค. 63 จ านวน 18 ฉบบั 1,020.00 เงินอุดหนุน บ.รุ่งโรฒณ์ บริการ (2525) จ ากัด 1 ก.ย.63 อ.ศศิวิมล
304/7 1-ก.ค.-63 งานหอ้งสมุด ค่าหนังสือพมิพตึ์กเรียนเดือน ก.ค. 63 จ านวน 343ฉบบั 5,455.00 เงินอุดหนุน บ.รุ่งโรฒณ์ บริการ (2525) จ ากัด 26 ส.ค. 63 อ.ศศิวิมล
304/8 1-ก.ค.-63 งานหอ้งสมุด ค่าหนังสือพมิพ ์เดือน ก.ค. 63 จ านวน 112ฉบบั 1,600.00 เงินอุดหนุน บ.รุ่งโรฒณ์ บริการ (2525) จ ากัด 26 ส.ค. 63 อ.ศศิวิมล

รายการงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน กรกฎาคม 2563

เลขที่รบั ว/ด/ป จาก กลุ่ม/กสร./งาน/ตกึ รายการ จัดซ้ือ/จัดจ้าง จ านวนเงิน บรษัิท/หา้ง/รา้น ผู้รับผิดชอบ



ประเภทเงนิ ส่งการเงิน
ว/ด/ป

305 3-ส.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ
เช็คระยะ 20,000 กม. รถตู้โตโยต้าคอมมิวเตอร์ ทะเบยีน ฮฮ-
8131

1,821.14 เงินอุดหนุน บ.วรจักร์ยนต์ จ ากัด 10 ส.ค. 63 อ.กิตติพศ

305/1 3-ส.ค.-63 งานอนามัยโรงเรียน
จัดจ้างซักรีดเคร่ืองนอนหอ้งพยาบาลทั้ง 2 หอ้ง และหอ้งนอน
เวรกลางคืนครูชาย ประจ าเดือน สิงหาคม 2563

5,370.00 เงินรายได้ นางสาวพชัรี  วงศ์หงส์ 20 ส.ค. 63 อ.ฉวีวรรณ

305/2 3-ส.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป ค่าบริการเปล่ียนถังพร้อมบรรจุน้ ายาฆ่าเชื้อ จ านวน 62 ถัง 9,951.00 เงินรายได้ บ.อาร์เด อนเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 26 ส.ค. 63 อ.ณฐัธีร์
305/3 3-ส.ค.-63 งานหอ้งสมุด ค่าหนังสือพพิมพตึ์กเรียน เดือนสิงหาคม63 จ านวน 429 6,825.00 เงินอุดหนุน บ.รุ่งโรฒณ์ บริการ (2525) จ ากัด 24 ก.ย. 63 อ.ศศิวิมล
305/4 3-ส.ค.-63 งานหอ้งสมุด ค่าวารสาร เดือนสิงหาคม63 22 ฉบบั 1,220.00 เงินอุดหนุน บ.รุ่งโรฒณ์ บริการ (2525) จ ากัด 24 ก.ย. 63 อ.ศศิวิมล
305/5 3-ส.ค.-63 งานหอ้งสมุด ค่าหนังพมิพ ์เดือนสิงหาคม 2563 จ านวน 140 ฉบบั 2,000.00 เงินรายได้ บ.รุ่งโรฒณ์ บริการ (2525) จ ากัด 24 ก.ย. 63 อ.ศศิวิมล
306 4-ส.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือปนูขาวเสือ จ านวน 2 ลูก 500.00 เงินรายได้ กิจไพบลูย์ค้าวสัดุก่อสร้าง 14 ส.ค. 63 อ.ณฐัธีร์

306/1 4-ส.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ จัดซ้ือน้ ามันรถราชการต้ังแต่ 4-14 ส.ค. 63 4,960.00 เงินอุดหนุน หจก.ศรีบษุนา 24 ส.ค. 63 อ.กิตติพศ

306/2 7-ส.ค.-63 พสัดุวชิาการ
จัดจ้างท าเกียรติบตัรส าหรับนักเรียนที่สร้างเกียรติยศใหก้ับ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จ านวน 2 รายการ

14,410.00 เงินรายได้ ส านักพมิพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 8 ก.ย. 63 อ.พิรลัรตัน์

307 10-ส.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือน้ ามันรถตัดหญ้าและรถขนของ(ส้ม) จ านวน 1 รายการ 1,000.00 เงินรายได้ หจก.กล้วยน้ าไทบริการ สาขา 4 14 ส.ค. 63 อ.ณฐัธีร์
307/1 10-ส.ค.-63 กิจการนักเรียน ค่ากรวยดอกไม้สักการะ 1 ชุดใหญ่ วนัที่ 11 ส.ค. 63 2,000.00 เงินรายได้ ร้านมาลัยฉวี 14 ส.ค. 63 อ.พรภทัร

308 11-ส.ค.-63 พสัดุวชิาการ
จ้างติดต้ังสายสัญญาณเครือข่ายพร้อมอุปกรณืภายในหอ้งพกัครู
วทิยาศาสตร์ (ตึก80ปชีั้น3หอ้ง532) จ านวน 1 รายการ

15,622.00 เงินอุดหนุน บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด 14 ส.ค. 63 อ.พิรลัรตัน์

309 11-ส.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์จ านวน 4 เคร่ือง หอ้ง
คณิตศาสตร์ และหอ้งส่ือทางไกล

193,564.00 เงินรายได้ บ.รัตนบรีุ แอร์ เซอร์วสิ จ ากัด 14 ส.ค. 63 อ.ณฐัธีร์

310 11-ส.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศพรอมอุปกรณ์ จ านวน 5 เคร่ืองที่หอ้ง
ท าข้อสอบและหอ้งพกัครู 311 ตึก 60 ปี

235,000.00 เงินรายได้ บ.รัตนบรีุ แอร์ เซอร์วสิ จ ากัด 14 ส.ค. 63 อ.ณฐัธีร์

311 11-ส.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานซ่อมโทรศัพทภ์ายใน หอ้งพกัครู ตึกศิลปะ จ านวน 1 งาน 1,926.00 เงินรายได้ บ.สกาย อินเตอร์เทค จ ากัด 20 ส.ค. 63 อ.ณฐัธีร์

312 11-ส.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือยาและเวชภณัฑ์ส าหรับหอ้งพยาบาลและตู้ยาตึกเรียน 
ประจ าปภีาคเรียนที่ 1 /2563

27,951.00 เงินรายได้ องค์การเภสัชกรรม 2 ก.ย. 63 อ.ฉวีวรรณ

รายการงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน สิงหาคม 2563
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313 11-ส.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดจ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ หอ้ง341 ตึก60ปแีละหอ้ง
นาฏศิลป ์ตึก 50 ปี

15,943.00 เงินรายได้ บ.รัตนบรีุ แอร์ เซอร์วสิ จ ากัด 1 ก.ย.63 อ.ณฐัธีร์

314 11-ส.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดจ้างงานปรับปรุงรางระบายน้ าด้านหลังตึก8 จ านวน 1 งาน 431,997.52 เงินรายได้ บ.เพชร วงษแ์สนการช่าง จ ากัด 2 ก.ย. 63 อ.ณฐัธีร์
315 11-ส.ค.-63 กสร.อารงานอาชีพ จัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน จ านวน 12 รายการ 54,160.00 เงินอุดหนุน ร้านฟวิเจอร์ ช้อพ 1 ก.ย.63 อ.วิชัย
316 11-ส.ค.-63 กสร.การงานอาชีพ จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน จ านวน 5 รายการ 99,972.00 เงินอุดหนุน บ.อินโนเวตีฟเอ็กเพอริเมนต์ จ ากัด 8 ก.ย. 63 อ.วิชัย
317 11-ส.ค.-63 กสร.การงานอาชีพ จัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน จ านวน 2 รายการ 41,920.00 เงินอุดหนุน ร้านฟวิเจอร์ ช้อพ 1 ก.ย.63 อ.วิชัย
318 11-ส.ค.-63 ชมรมสีสรรพภ์าษาต่างประเทศที2่จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมชมรม จ านวน 3 รายการ 1,137.00 เงินรายได้ บ.สนใจบซิกรุ๊ป จ ากัด 20 ส.ค. 63 อ.วรกานต์
319 11-ส.ค.-63 งานอนามัยโรงเรียน จัดซ้ือยาฉีดยุง จ านวน 85 กระปอ๋ง 5,950.00 เงินอุดหนุน หจก.ต้นกล้าการค้า 26 ส.ค. 63 อ.ฉวีวรรณ
320 11-ส.ค.-63 บริหารพสัดุ ค่าเคร่ืองถ่ายเอกสารส านักงานผู้อ านวยกร 3,538.92 เงินสวสัดิการ บ.ริโก(้ประเทสไทย) จ ากัด 14 ส.ค. 63 อ.พิรลัรตัน์
321 11-ส.ค.-63 ชมรมดนตรีสากล ซ่อมเคร่ืองดนตรีสากล จ านวน 6 รายการ 10,000.00 เงินรายได้ นายชัชวาลย์ ทกิะ 1 ก.ย.63 อ.ชาญวิทย์

321/1 11-ส.ค.-63 กสร.การงานอาชีพ
จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือสนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน
 32 รายการ วชิานการด ารงชีวติ

23,160.00 เงินอุดหนุน หจก.ต้นกล้าการค้า 24 ส.ค. 63 อ.กิตติพศ

322 13-ส.ค.-63 ประกันคุณภาพการศึกษา
จัดจ้างเข้าเล่มเคลือบปกรายกงานผลการประเมินตนเอง 
ประจ าปกีารศึกา 2562 โรงเรียนเตรียทอุดมศึกษา จ านวน 12 
เล่น

840.00 เงินรายได้ ศูนย์ถ่ายเอกสาร SPY COPY 20 ส.ค. 63 อ.กมวรรณ

323 13-ส.ค.-63 กสร.การงานอาชีพ
จัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอนราชวชิาเบเกอร่ีเบื้องต้น จ านวน
 4 รายการ

104,860.00 เงินอุดหนุน บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด 8 ก.ย. 63 อ.ชัชนี

324 14-ส.ค.-63 พสัดุวชิาการ จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 15 รายการ 40,376.00 เงินอุดหนุน หจก.ต้นกล้าการค้า 24 ส.ค. 63 อ.พิรลัรตัน์
325 14-ส.ค.-63 พสัดุวชิาการ จัดซ้ือสายVGA ยาว 3.0 ม. จ านวน 20 เส้น 5,992.00 เงินอุดหนุน บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด 24 ส.ค. 63 อ.พิรลัรตัน์

325/1 14-ส.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ จัดซ้ือน้ ามันราชการ 14 ส.ค. 63 - 27 ส.ค. 63 9,240.00 เงินอุดหนุน หจก.ศรีบษุนา 23 ก.ย. 63 อ.กิตติพศ
326 17-ส.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานซ่อมระบบตู้โหลดไฟฟา้ ตึก 8 จ านวน 1 งาน 19,680.00 เงินรายได้ ร้านเอ็น.เค.รุ่งเรืองแอร์ 24 ส.ค. 63 อ.ณฐัธีร์
327 17-ส.ค.-63 งานโสตทศันศึกษา จัดซ้ือหน่วยบนัทกึข้อมูล และอุปกรณ์ จ านวน 1 รายการ 33,598.00 เงินรายได้ บ.บแีนสดอทเน็ต จ ากัด 23 ก.ย. 63 อ.ปฏพัิทธ์

รายการงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน สิงหาคม 2563
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328 19-ส.ค.-63 บริหารพสัดุ
จัดซ้ือกล้องโซนี่ A6400 พร้อมขาต้ังและไมโครโพนพร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 1 ตัว (ถ่ายรูป งปบ/สน.ผอ.)

36,380.00 เงินอุดหนุน บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด 26 ส.ค. 63 อ.พิรลัรตัน์

329 19-ส.ค.-63 กสร.วทิยาศาสตร์
จัดซ้ืออุปกรณ์ สารเคมี ละวสัดุท าในหอ้งปฎบิติัการวทิยาศาสตร์
 จ านวน 90 รายการ

92,653.00 เงินอุดหนุน องค์การค้าของ สกสค. 26 ส.ค. 63 อ.รชันี

330 19-ส.ค.-63 งานแนะแนว จัดจ้างติดต้ังและดูแลระบบสะสม 16,000.00 เงินอุดหนุน นายศิวชั  เตชวรนันท์ 29 ก.ย.63 อ.สุนันท์
331 19-ส.ค.-63 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน จัดซ้ือไม้อัดสัก  และสีน้้ำมันเคลือบเงำ จ้ำนวน 2 รำยกำร 5,992.00 เงินรายได้ บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด 23 ก.ย. 63 อ.ศวิษฐ์

331/1 19-ส.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ
ค่ำน้้ำมันเดินทำงไปรำชกำร จ.นครศรีธรรมรำชเพื่อประดับพระ
เกี่ยว วนัที่ 16-18

3,180.00 เงินอุดหนุน 8 ก.ย. 63 อ.กิตติพศ

332 20-ส.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดวือ้เคร่ืองปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 เคร่ือง ติดต้ัง
หอ้ง 263 ตึก 3 และอุปกรณ์ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศหอ้ง 331 
และหอ้งข้อสอบ ตึก 81 ปี

55,453.00 เงินรายได้ บ.รัตนบรีุ แอร์ เซอร์วสิ จ ากัด 10 ก.ย. 63 อ.ณฐัธีร์

332/1 20-ส.ค.-63 พสัดุวชิาการ
จัดซ้ือกระดาษไขแม่พมิพ ์หมึกพมิพส์ าเนาสีด า ผงหมึกเคร่ือง
ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอน  จ านวน 3 รายการ

196.687.40 เงินอุดหนุน บ.เอ็นริช โฮลด้ิง (20180) จ ากัด 23 ก.ย. 63 อ.พิรลัรตัน์

332/2 20-ส.ค.-63 บริหารงานยานพาหนะ
จัดซ้ือน้ ามันรถไปราชการ ณ จ.ฉะเชิงเทรา 19-20 ส.ค. 63 เพื่อ
รองรับคณะผู้บริหารและครู รร ตอ. สุวนิทว์งค์

1,000.00 เงินอุดหนุน หจก.ศรีบษุนา 23 ก.ย. 63 อ.กิตติพศ

333 21-ส.ค.-63 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน
จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมชมรมฯ (ท าอาหารประจ า
ชาติ อาหารเกาหลี) จ านวน 11 รายการ

1,938.00 เงินรายได้ บ.สยามแม็คโคร จ ากัด 2 ก.ย. 63 อ.วรกานต์

334 21-ส.ค.-63 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน
จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมชมรมฯ (ท าอาหารประจ า
ชาติ อาหารจีน) จ านวน 7 รายการ

2,000.00 เงินรายได้ บ.สยามแม็คโคร จ ากัด 29 ก.ย.63 อ.วรกานต์

335 21-ส.ค.-63 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน
จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมชมรมฯ (ท าอาหารประจ า
ชาติ อาหารสเปน) จ านวน 3 รายการ

2,000.00 เงินรายได้ บ.สยามแม็คโคร จ ากัด 17-ก.ย.-63 อ.วรกานต์

335/1 21-ส.ค.-63 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน
จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมชมรมฯ (ท าอาหารประจ า
ชาติ อาหารฝร่ังเศล) จ านวน 3 รายการ

2,000.00 เงินรายได้ บ.สยามแม็คโคร จ ากัด 29-ก.ย.-63 อ.วรกานต์

รายการงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน สิงหาคม 2563
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335/2 21-ส.ค.-63 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน
จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมชมรมฯ (ท าอาหารประจ า
ชาติ อาหารญีปุ่น) จ านวน 10 รายการ

2,000.00 เงินรายได้ บ.สยามแม็คโคร จ ากัด 17-ก.ย.-63 อ.วรกานต์

336 21-ส.ค.-63 กสร.ศิปละ
จัดซ้ืออุปกรณ์สอนดนตรี และแสดงดนตรีออนไลน์ จ านวน 5 
รายการ 130,000.00

เงินรายได้ หจก.วรีะชัยอินเตอร์เนชั่นแนล 8-ก.ย.-63 อ.ชาญวิทย์

337 21-ส.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดจ้างซ่อมเปล่ียนถังน้ าตึก 55 ป ีจ านวน 1 รายการ 60,610.00 เงินรายได้ นางวไิรวรรณ  ศรีจันทะ 16 ต.ค.63 อ.ณฐัธีร์

338 21 ส.ค. 63 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน
จัดซ้ืออุปกรณ์การผลิตภาพยนต์และส่ือโทรทศัน์ จ านวน 2 
รายการ

6,099.00 เงินรายได้ บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด 8 ก.ย. 63 อ.อุภยัภทัร

339 21 ส.ค. 63 งานหอ้งสมุด จัดซ้ือเทปใส จ านวน 30ม้วน 930.00 เงินรายได้ ศูนย์หนังสือจุฬา 26 ส.ค. 63 อ.ศศิวิมล

340 21 ส.ค. 63 กสร.ศิลปะ
จัดจ้างท าตู้เก็บชุดและอุปกรณ์ประกอบการแสดงในกิจกรรม
นาฎศิลป ์จ านวน 1 รายการ

150,000.00 เงินรายได้ ร้านสมพรอินทเีรียร์ 24 ก.ย. 63 อ.นงค์ลักษณ์

341 21 ส.ค. 63 งานศูนย์ ICT กำรเช่ำค่ำบริกำรอินเทอร์เน็ต 1 เม.ย. 63-30ก.ย. 63 300,000.00 เงินอุดหนุน บ.ทริปเปลิทอีินเทอร์เน็ต จ ากัด 8 ธ.ค. 63 อ.ชัชนี
342 21 ส.ค. 63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ งานซ่อมและงานสี จ านวน 62 รายการ 42,475.00 เงินรายได้ ร้านชิน อุปกรณ์ 26 ส.ค. 63 อ.ณฐัธีร์
343 21 ส.ค. 63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือแผ่นปทูางเทา้ และทราย จ านวน 1 งาน 16,235.00 เงินรายได้ นางวไิรวรรณ  ศรีจันทะ 26 ส.ค. 63 อ.ณฐัธีร์
344 21 ส.ค. 63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานซ่อมหลังคาหอ้งนอนครูเวณ ชาย จ านวน 1 งาน 12,380.00 เงินรายได้ นายธเนศ  วงษแ์สน 26 ส.ค. 63 อ.ณฐัธีร์

344/1 21 ส.ค. 63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ งานซ่อมไฟฟา้ จ านวน 23 รายการ 43,516.90 เงินรายได้ บ.ไฟฟา้พรแสงชัย จ ากัด 10 ก.ย. 63 อ.ณฐัธีร์
344/2 21 ส.ค. 63 งานหอ้งสมุด ค่าต่ออายุสมาชิก (ต่อสิทธิ)์ License Fortigate 1 ปี 78,110.00 เงินรายได้ บ.บทีซีี ซิสเต็ม โซลูชั่น จ ากัด 24 ก.ย. 63 อ.ศสิวิมล

334/3 12 ส.ค. 63 บริหารงานยานพาหนะ
ค่าน้ ามันเดินทางไปราชการประดับพระเกี้ยว ณ รร ตอ.
ภาคเหนือ 25-27 ส.ค. 63

3,760.00 เงินอุดหนุน อ.กิตติพศ

345 25 ส.ค. 63 บริหารพสัดุ
ตรวจเช็คระยะทาง 40,000 กม. รถโตโยต้าคอมมิวเตอร์ 
ทะเบยีน ฮฮ-7605

4,208.26 เงินอุดหนุน บ.วรจักร์ยนต์ จ ากัด 2 ก.ย. 63 อ.กิตติพศ

346 27 ส.ค. 63 บริหารพสัดุ จัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับกล้องโซนี รุ่น A6400 จ านวน 5 รายการ 5,927.80 เงินอุดหนุน บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด 8 ก.ย. 63 อ.พิรลัรตัน์

347 27 ส.ค. 63 บริหารงานยานพาหนะ
จัดจ้างเปล่ียนอะไหล่รถบสัเบนซ์ ทะเบยีน 41-5885 จ านวน 15
 รายการ

37,064.80 เงินอุดหนุน บ.โอ.พ.ีออโต้ ซัพพลาย จ ากัด 23 ก.ย. 63 อ.กิตติพศ
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348 27 ส.ค. 63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จ้างช่างซ่อมไม้ จ านวน 15 รายการ 72,000.00 เงินรายได้ นายเทยีมศักด์ิ  แซ่พู่ 10 ก.ย. 63 อ.ณฐัธีร์
349 31 ส.ค.63 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 12 รายการ (ภษาญี่ปุ่น) 2,000.00 เงินรายได้ บ.สยามแม็คโคร จ ากัด 24 ก.ย. 63 อ.วรกานต์
350 31 ส.ค. 63 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 1 รายการ (ภาษาจีน) 2,000.00 เงินรายได้ (หม่าม๊า หม่าล่า) 24 ก.ย. 63 อ.วรกานต์
351 31 ส.ค. 63 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 4 รายการ (ภาษาสเปน) 2,000.00 เงินรายได้ บ.สยามแม็คโคร จ ากัด 29 ก.ย.63 อ.วรกานต์
352 31 ส.ค. 63 งานหอ้งสมุด จัดซ้ือบอร์ดเกมเพื่อการศึกษา  จ านวน 1 รายการ 2,640.00 เงินรายได้ บ.มอร์ แดน อะ แซนด์บอ๊กซ์ จ ากัด 8 ก.ย. 63 อ.ศสิวิมล

353 31 ส.ค. 63 กสร.วทิยาศาสตร์
จัดวือ้อุปกรณ์วทิยาศาสตร์ และสารเคมี สาขาฟสิิกส์ ชีววทิยา 
และเคมี จ านวน 79 รายการ

95,760.00 เงินอุดหนุน บ.วโิรฒวทิยาภณัฑ์ จ ากัด 2 ก.ย. 63 อ.รชันี

354 31 ส.ค. 63 กสร.วทิยาศาสตร์ จัดซ้ืออุปกรณ์เมแคนิกส์และหุ่นยนต์ จ านวน 2 รายการ 19,866.00 เงินอุดหนุน บ.เอส บ ีซี อินทเีกรชั่น จ ากัด 2 ก.ย. 63 อ.รชันี
355 31 ส.ค. 63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ งานซ่อมหอ้งน้ านักเรียนชาย ตึก 60 ปี 11,940.00 เงินรายได้ บ.วสัดุและวศิวภณัฑ์ จ ากัด 10 ก.ย. 63 อ.ณฐัธีร์

356 31 ส.ค. 63 งานโสตทศันศึกษา
จ้างปรับปรุงสัญญาณภาพ และสัญญาณเสียงหอ้งโสต ตึก 9 
จ านวน 4 รายการ

19,955.50 เงินรายได้ บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด 10 ก.ย. 63 อ.ปฏพัิทธ์

357 31 ส.ค. 63 บริหารงานยานพาหนะ จัดซ้ือน้ ามันรถราชการ ต้ังแต่งวนัที่ 31 ส.ค.-15 ก.ย.63 7,750.00 เงินอุดหนุน หจก.ศรีบษุนา 24 ก.ย. 63 อ.กิตติพศ
358 31-ส.ค.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดจ้างปรับปรุงโรงอาหารชั้น 2 ตึก 80 ป ีงานติดต้ังอลูมิเนียม 484,000.00 เงินรายได้ นายชาคิต เจริญนาม 10 ก.ย. 63 อ.ประพิศ
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359 1 ก.ย. 63 บริหารงานยานพาหนะ ค่าทางด่วนแบบปกติ จ านวน 17 ใบ 1,175.00 เงินสวสัดิการ กรมทางพเิศษแหง่ประเทศไทย 23 ก.ย. 63 อ.กิตติพศ
359/1 1 ก.ย. 63 บริหารงานยานพาหนะ ค่าทางด่วนอีซีพาส จ านวน 3 รายการ 3,000.00 เงินสวสัดิการ กรมทางพเิศษแหง่ประเทศไทย 17 ก.ย.63 อ.กิตติพศ

359/2 1 ก.ย. 63 งานอนามัยโรงเรียน
จัดจ้างซักรีดเคร่ืองนอนหอ้งพยาบาลทั้ง 2 หอ้ง และหอ้งนอนเวร
อาจารย์ชาย ประจ าเดือนกันยายน 2563

5,370.00 เงินอุดหนุน นางสาวพชัรี  วงศ์หงส์ 24 ก.ย. 63 อ.ฉวีวรรณ

360 1 ก.ย. 63 พสัดุวชิาการ จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 13 รายการ 62,361.74 เงินอุดหนุน บ.ฮิโตะ (ประเทศไทย) จ ากัด 23 ก.ย. 63 อ.พิรลัรตัน์

360/1 1 ก.ย. 63 กลุ่มบริหารทั่วไป
จ้างบริการเปล่ียนถังพร้อมบรรจุน้ ายาฆ่าเชื้อ จ านวน 62 ถัง เดือน
 ก.ย. 63

9,951.00 เงินรายได้ บ.อาร์เด อินเตอร์เยชั่นแนล จ ากัด 29 ก.ย.63 อ.ณฐัธีร์

360/2 3 ก.ย.63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือน้ ามันรถตัดหญ้า และรถขนของ (รถส้ม) 1,000.00 เงินรายได้ หจก.กล้วยน้ าไทบริการ สาขา 4 17 ก.ย.63 อ.ณฐัธีร์

361 8 ก.ย. 63 บริหารงานยานพาหนะ
จัดซ้ืออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ราชการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 จ านวน 4 รายการ

116,900.00 เงินอุดหนุน บ.คอนดักเตอร์ คาร์ เด็คคอร์เรท จ ากัด 17 ธ.ค. 63 อ.กิตติพศ

362 8 ก.ย. 63 บริหารงานยานพาหนะ ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 2,300.00 เงินสวสัดิการ 15 ก.ย. 63 อ.กิตติพศ

363 8 ก.ย. 63 บริหารงานยานพาหนะ ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 6,500.00 เงินสวสัดิการ 15 ก.ย. 63 อ.กิตติพศ

363/1 8 ก.ย. 63 บริหารงานยานพาหนะ
ค่าต่อประกันรถยนต์ของโรงเรียนโตโยต้าคอมมิวเตอร์ ทะเบยีน 
ฮฮ-8131 กทม จ านวน 1 รายการ

48,951.87 เงินสวสัดิการ 15 ก.ย. 63 อ.กิตติพศ

364 8 ก.ย. 63 พสัดุวชิาการ
งานติดต้ังสายสัญญาณเครือข่ายและวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 13 
รายการ

84,294.60 เงินอุดหนุน บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด 24 ก.ย. 63 อ.พิรลัรตัน์

364/1 9 ก.ย. 63 บริหารงานยานพาหนะ ค่าต่อประกันภยัรถบสัเบนว ์ทะเบยีน 41-5885 จ านวน 1 รายการ 28,652.46 เงินสวสัดิการ บ.สินมั่นคงประกันภยั 24 ก.ย. 63 อ.พิรลัรตัน์
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364/2 9 ก.ย. 63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
งานปรับปรุงรงอาหาร ตึก 80 ป ีติดต้ังเมนไฟรองรับ
เคร่ืองปรับอากาศโรงอาหารตึก 80 ป ีชั้น 2

170,000.00 เงินรายได้ บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด 24 ก.ย. 63 อ.ณฐัพล

365 11 ก.ย. 63 บริหารพสัดุ

จ้างติดต้ังสายสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต LAN เเละเเบบไร้สาย
 WiFi ใหก้ับศูนย์เรียนรู้ภาษาเเละ
วฒัธรรมภาษาต่างประเทศที่ 2 เเละหอ้งโอลิมปกิวชิาการ
ภาษาเยอรมัน ชั้น 4 ตึก 81 ป ีจ านวน 2 รายการ

318,218.00 เงินอุดหนุน บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด 16 ต.ค.63 อ.พิรลัรตัน์

366 11 ก.ย. 63 พสัดุวชิาการ
จ้างซ่อมอุปกรณืกระจายสัญญาณไร้สาย ตามตึกและอาคารเรียน
ต่างๆ รวม 4 ตึก จ านวน 9 จุด

44,405.00 เงินอุดหนุน บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด 5 ก.ย. 63 อ.พิรลัรตัน์

367 14 ก.ย. 63 งานหอ้งสมุด จัดซ้ือตู้หนังสือแบบเล่ือนได้ จ านวน 2 แถว 190,000.00 เงินอุดหนุน นางสาวปราณี พมิพอ์ุบล 2 ก.ย. 63 อ.ศศิวิมล

368 14 ก.ย. 63 งานโสตทศันศึกษา จัดซ้ืออุปกรณ์ส ารองข้อมูล (ฮาร์ทดิส) จ านวน 1 รายการ 13,161.00 เงินอุดหนุน บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด 24 ก.ย. 63 อ.ปฏพัิทธ์

369 10 ก.ย. 63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ืออุปกรณ์ล้างเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 9 รายการ 9,500.00 เงินรายได้ บ.วสัดุและวศิวภณัฑ์ จ ากัด 17 ก.ย.63 อ.ณ ฐธี

370 10 ก.ย. 63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ่อมประตูหน้าต่าง ตึก 8 และ ตึก 9 4,601.00 เงินรายได้ ร้านเจริญอลูมินั่ม แอนด์ กลาส 17 ก.ย.63 อ.ณฐัธี

371 10 ก.ย. 63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ืออุปกรณ์ล้างเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 รายการ 600.00 เงินรายได้ ร้านเฉลิมชัยค้าวสัดุก่อสร้าง 17 ก.ย.63 อ.ณฐัธี

372 10 ก.ย. 63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศติดต้ังหอ้งกิจการนักเรียน จ านวน 2 เคร่ือง 81,000.00 เงินรายได้ ร้านเอ็น.เค.รุ่งเรืองแอร์ 24 ก.ย. 63 อ.ณฐัธี

373 10 ก.ย. 63 ชมรมเพื่อนที่ปรึกษา จัดซ้ือหนังสือ จ านวน 14 เล่ม 2,943.00 เงินรายได้ บ.คิโนะคูนิยะ บุ๊คโตร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 16 ต.ค.63 อ.จุรรีตัน์
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374 10-ก.ย.-63 งานหอ้งสมุด จัดซ้ือบอร์เกมเพื่อการศึกษา จ านวน 28 รายการ 29,984.00 เงินรายได้ บ.มอร์แดนอะแวนด์บอ๊กว ์จ ากัด 24 ก.ย. 63 อ.ศศิวิมล
375 10-ก.ย.-63 กสร.วสุขศึกษาและพลศึกษา จัดซ้ือบนัไดเอนกประสงค์ จ านวน 1 ตัว 2,599.00 เงินรายได้ บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จ ากัด 24 ก.ย. 63 อ.บรรจบ

376 10-ก.ย.-63 ชมรมสีสรรพภ์าษาต่างประเทศที2่ จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ การท าพดัเกาหลี จ านวน 3 รายการ 325.00 เงินรายได้ บ.สมใจบซิกรุ๊ป 2 ก.ย. 63 อ.วรกานต์

377 10-ก.ย.-63 ชมรมสีสรรพภ์าษาต่างประเทศที2่ จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ การท าพดัเกาหลี จ านวน 3 รายการ 826.00 เงินรายได้
บ.บทีเูอส จ ากัด สาขา ชิดลม 1 บ.ออฟฟศิเมส 

(ประเทศไทย) จ ากัด
5 ก.ย. 63 อ.วรกานต์

378 10-ก.ย.-63 ชมรมสีสรรพภ์าษาต่างประเทศที2่ จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ การท าพดัเกาหลี จ านวน 1 รายการ 1,119.99 เงินรายได้ JEDI lnternational,Ltd 2 ก.ย. 63 อ.วรกานต์

379 10-ก.ย.-63 ชมรมสีสรรพภ์าษาต่างประเทศที2่ จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ การท าพดัเกาหลี จ านวน 1 รายการ 1,380.00 เงินรายได้ สยามขนนก 16 ต.ค.63 อ.วรกานต์

380 10-ก.ย.-63 งานหอ้งสมุด จัดซ้ือหนังสือทั่วไป จ านวน 169 รายการ 44,805.00 เงินรายได้ บ.อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด 24 ก.ย. 63 อ.ศศิวิมล
381 10-ก.ย.-63 กสร.ศิลปะ จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 3 รายการ 4,995.00 เงินอุดหนุน Box oF art 29 ก.ย.63 อ.กิตตินันทน์
382 10-ก.ย.-63 กสร.ศิลปะ จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 2 รายการ 4,800.00 เงินอุดหนุน Box oF art 29 ก.ย.63 อ.กิตตินันทน์

383 10-ก.ย.-63 วารสารโรงเรียน จัดท าวารสารเตรียมอุดมศึกษา ปทีี่ 30 จ านวน5000 เล่ม 350,425.00 เงินรายได้ บ.อมรินทร์พร้ิงต้ิง แอนด์ พบัลิซซ่ิง จ ากัด 11 ม.ค. 63 อ.อรรคราวุฒิ

384 10-ก.ย.-63 งานหอ้งสมุด จัดซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (อีบุ๊ค)  จ านวน 295 รายการ 124,260.00 เงินรายได้ บ.โอเพน่เซิร์ฟ จ ากัด 24 ก.ย. 63 อ.ศศิวิมล
385 10-ก.ย.-63 ชมรมนันทนาการกีฬา จัดซ้ือวสัดุอุปกรร์การท ากิจกกรม จ านวน 2 รายการ 4,960.00 เงินรายได้ บ.กีฬาภณัฑ์ 28 ต.ค 63 อ.ณฐัธินี
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386 14-ก.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ งานไม้ จ านวน 13 รายการ 36,960.00 เงินรายได้ บ.วสัดุและวศิวภณัฑ์ จ ากัด 17 ก.ย.63 อ.ณฐัธี

386/1 14-ก.ย.-63 บริหารพสัดุ
จ้างเล่ียนใส้กองน้ าคาร์บอน-เรนซ่ิน ตามตึกเรียนต่างๆ จ านวน 40
 รายการ

66,286.50 เงินอุดหนุน บไทยเสรีเอ็นจิเนียร่ิงจ ากัด 16 ต.ค.63 อ.พิรลัรตัน์

386/2 15-ก.ย.-63 บริหารพสัดุ บ ารุงรักษาซ่อมและเปล่ียนอะไหล่ลิฟต์ ตึก 55 ปี 35,584.00 เงินอุดหนุน บ.มิตซูบซิิ เอลเวเวเตอร์( ประเทศไทย) จ ากัด 24 ก.ย. 63 อ.พิรลัรตัน์

387 16-ก.ย.-63 ชมรมภาษาอังกฤษ จัดซ้ือหนังสือ จ านวน 7 รายการ 2,982.85 เงินรายได้ ศูนย์หนังสือจุฬา 2 ก.ย. 63 อ.อดิศักดิ์
388 16-ก.ย.-63 งานทะเบยีนวดัผล จัดซ้ือสมุดปพ.1 ปพ.2 ปพ.3 12,600.00 เงินรายได้ องค์การค้าของ สกสค. 29 ก.ย.63 อ.สุดารตัน์

389 16-ก.ย.-63 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน ปรับปรุงเวบ็ไซต์ระบบทะเบยีนชมรม จ านวน 1 รายการ 30,000.00 เงินรายได้ นายศิวชั  เตชวรนันท์ 28 ต.ค. 63 อ.ปรดีาภรณ์

390 16-ก.ย.-63 งานหอ้งสมุด จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ยี่หอ้ Mikro Tik จ านวน 1 รายการ 15,515.00 เงินรายได้ บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด 24 ก.ย. 63 อ.ศศิวิมล

391 16-ก.ย.-63 กสร.ภาษาอังกฤษ จัดซ้ือหนังสือ จ านวน  5 รายการ 2,000.00 เงินรายได้ ศูนย์หนังสือจุฬา 21 ต.ค .63 อ.สุพินดา

392 16-ก.ย.-63 กสร.การงานอาชีพ จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน จ านวน 15 รายการ 20,060.00 เงินรายได้ หจก.ต้นกล้าการค้า 29 ก.ย.63 อ.กิตติพศ

393 16-ก.ย.-63 กสร.การงานอาชีพ จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน จ านวน 20 รายการ 7,659.00 เงินรายได้ หจก.ต้นกล้าการค้า 24 ก.ย. 63 อ.ชุตินันท์

394 16-ก.ย.-63 ทะเบยีนวดัผล จัดจ้างบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบงานทะเบยีน 49,220.00 เงินรายได้ บ.แซด-เทรดด้ิง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 29 ก.ย.63 อ.สุดารตัน์

395 16-ก.ย.-63 งานหอ้งสมุด
ติดต้ังเดินทอ่ร้อยสายไฟฟา้ส าหรับกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ จ านวน 
8 จุด

13,696.00 เงินรายได้ บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด 24 ก.ย. 63 อ.ศศิวิมล

396 16-ก.ย.-63 งานแนะแนว จัดซ้ือกระดาษ จ านวน 7รายการ 1,715.00 เงินราไยด้ บ.555 เปเปอร์พลัส จ ากัด 29 ก.ย.63 อ.จุรรีตัน์

397 16-ก.ย.-63 กสร.การงานอาชีพ
จัดซ้ือดินผสม ตาข่ายพรางแสง และถาดเพาะช า จ านวน 3  
รายการ

9,894.00 เงินรายได้ บ.เจ.เจ.เพท็ส์ แอนด์ การ์เด้น จ ากัด 29 ก.ย.63 อ.พัฒนา
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398 16-ก.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จ้างซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 7 รายการ 17,920.00 เงินรายได้ ร้านเอ็น.เค.รุ่งเรืองแอร์ 24 ก.ย. 63 อ.ณฐัธีร์
399 15-ก.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือน้ ามันรถตัดหญ้า จ านวน 1 รายการ 1,000.00 เงินรายได้ หจก.กล้วยน้ าไทบริการ 24 ก.ย. 63 อ.ณฐัธีร์

400 16-ก.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองตัดหญ้า จ านวน 1 รายการ 5,018.30 เงินรายได้ บ.ว.ีบ.ีเอ็นจิน อิมเพก็ซ์ จ ากัด อ.ณฐัธีร์

401 16-ก.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศหอ้งคณิตศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 47,000.00 เงินรายได้ เอ็น.เค.รุ่งเรืองแอร์ 2 ต.ค. 63 อ.ณฐัธีร์

402 16-ก.ย.-63 วารสารโรงเรียน จัดท าวารสารเร่ืองพลเมืองดี จ านวน 2,000 เล่ม 59,920.00 เงินรายได้ บ.อมรินทร์พร้ิงต้ิง แอนด์ พบัลิชซ่ิง จ ากัด 3 ต.ค. 63 อ.อรรคราวุฒิ

403 16-ก.ย.-63 งานวารสารโรงเรียน จัดท าวารสารวชิาการเตรียมอุดมศึกษา จ านวน 100 เล่ม 30,700.00 เงินรายได้ บ.อมรินทร์พร้ิงต้ิง แอนด์ พบัลิชซ่ิง จ ากัด 17 ก.พ. 64 อ.อรรคราวุฒิ

404 16-ก.ย.-63 งานแผนงานโรงเรียน จ้างปพูื้นลามิเน็ตลายไม้ขนาด 6.40×4.25 39,290.40 เงินรายได้ ร้านสมพรอินทเีรียร์ 21 ต.ค .63 อ.นพล
405 16-ก.ย.-63 งานแผนงานโรงเรียน จัดซ้ือวสัดุอุปกรณื จ ำนวน 3 รำยกำร 83,674.00 เงินรายได้ ร้านสมพรอินทเีรียร์ 21 ต.ค .63 อ.นพล

406 16-ก.ย.-63 งานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน จัดซ้ือตู้เหล็กบานเปดิทบึ สีเทาสลับ จ านวน 1 ตู้ 5,695.00 เงินรายได้ บ.วรุิฬห ์เคหภณัฑ์(1988)จ ากัด 29 ก.ย.63 อ.ปฏพัิทธ์

407 16-ก.ย.-63 งานสารสนเทศโรงเรียน
จัดจ้างพมิพเ์ล่มสารสนเทศโรงเรียนประจ าปกีารศึกษา 2563 
จ านวน 50 เล่ม

22,470.00 เงินรายได้ บ.จามจุรีโปรดักส์ จ ากัด 28 ต.ค. 63 อ.สุธาสินี

408 16-ก.ย.-63 งานอนามัยโรงเรียน
จัดซ้ือเวชภณัฑ์และวสัดุภณัฑ์ส าหรับหอ้งพยาบาลและตู้ยาตึก
เรียนประจ าภาคเรียนที่ 1 ป ี2563 จ านวน 5 รายการ

11,908.00 เงินรายได้ องค์การเภสัชกรรม อ.ฉวีวรรณ

409 16-ก.ย.-63 งานโสตทศันศึกษา
จัดซ้ือเลนส์เทเลซูม Canon และฟนิเตอร์ปดิหน้าเลนส์ จ านวน 3 
รายการ

49,989.49 เงินรายได้ บ.แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง 8 ธ.ค. 63 อ.ปฏพัิทธ์

410 16-ก.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศติดต้ังหอ้งกล่ึมสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ จ านวน 3 เคร่ือง

141,000.00 เงินรายได้ บ.รัตนบรีุ แอร์ เซอร์วสิ จ ากัด 15 ธ.ค. 63 อ.ณฐัธีร์
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411 17-ก.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานปรับปรุงโรงอาหาร ตึก 80 ป ีติดต้ังทอ่ดูดควนั 213,500.00 เงินรายได้ นางสาวอังคณา  กล่ินเกษร 16 ต.ค.63 อ.ณฐัธีร์
412 16-ก.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานปรับปรุงหอ้งงานช่างชั้น 2 ตึก 50 ปี 165,903.50 เงินรายได้ บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด 21 ต.ค .63 อ.ณฐัธีร์
413 16-ก.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป ซ่อมปรับปรุงระบบปั้มน้ า ตึก 50 ปี 46,224.00 เงินรายได้ บ.เพชร วงษแ์สนการช่าง จ ากัด 29 ก.ย.63 อ.ณฐัธีร์

413/1 23-ก.ย.-63 กิจการนักเรียน ค่าท าบตัรประจ าตัวนักเรียน 1,520 คน (ชั้น ม.4) 152,000.00 เงินรายได้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์ 26 มี.ค.64 รองมานพ

413/2 23-ก.ย.-63 กิจการนักเรียน
ค่าเหมาบริการวสัดุอุปกรณ์จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ในการ
ประกอบพธิหีอ้ง 111 งานกตเวทติาคุณเกษยีนอายุราชการ

18,000.00 เงินรายได้ นางสาวไพรทรัพย์  วรโยธา 2 ต.ค. 63 รองมานพ

413/3 23-ก.ย.-63 กิจการนักเรียน ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าของที่ระลึก 12 ชิ้น 15,000.00 เงินสวสัดิการ 28 ต.ค. 63 รองมานพ
413/4 23-ก.ย.-63 กิจการนักเรียน ซ่อมกล้องวงจรปดิทั้งระบบ (ทั้งโรงเรียน) 81,480.50 เงินรายได้ บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด 28 ต.ค. 63 รองมานพ

413/5 21-ก.ย.-63 บริหารพสัดุ
จ้างงานติดต้ังสายสัญญาณเครือข่ายและวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 6 
รายการ

22,031.30 เงินอุดหนุน บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูมิเคชั่น จ ากัด 30 ก.ย. 63

413/6 23-ก.ย.-63 บริหารงานทั่วไป จัดซ้ือผ้าประดับเวท ีจ านวน 1 รายการ 1,284.00 เงินรายได้ หจก.นายเล็ก ใจดี 3 ธ.ค. 63 อ.ณฐัธี
414 24-ก.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือต้นไม้ประดับต้นบานบรีุ  จ านวน 250 ต้น 8,750.00 เงินรายได้ สวนพยางค์พนัธไ์ม้ 29 ก.ย.63 อ.ณฐัธีร์
415 24-ก.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือต้นไม้ประดับต้นแพงพวย  จ านวน 150 ต้น 1,200.00 เงินรายได้ สวนปา้ณัฐ ผักสวนครัว 29 ก.ย.63 อ.ณฐัธีร์
416 24-ก.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ปรับภมูิทศัน์บริเวณหน้า รร 1,000.00 เงินรายได้ ร้านช าเพาะ 29 ก.ย.63 อ.ณฐัธีร์
417 24-ก.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ือไม้ประดับ จ านวน 1 รายการ ต้นแดงชาลี 210.00 เงินรายได้ สวนปา้จาง (คลอง 15 ) 29 ก.ย.63 อ.ณฐัธีร์
418 24-ก.ย.-63 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดซ้ืองานปรับภมูิทศัน์หน้า รร จ านวน 8 รายการ 13,470.00 เงินรายได้ ร้านช าเพาะ 29 ก.ย.63 อ.ณฐัธีร์

419 24 ก.ย. 63 งานประกันคุณภาพการศึกษา
จัดจ้างท าเล่มรายงานผลการประเมิณตนเอง ประจ าปกีารศึกา 
2562 รร.ตอ. 130เล่ม

66,768.00 เงินรายได้ บ.บพีเีค พร้ินต้ิง จ ากัด 21 ต.ค .63 อ.สุธาสินี

420 24-ก.ย.-63 บริหารงานยานพาหนะ ค่าต่อทะเบยีนรถบสั ทะเบยีน 41-5885 จ านวน 1 รายการ 4,017.85 เงินอุดหนุน บ.สินมั่นคงประกันภยั จ ากัด 29 ก.ย.63 อ.กิตติพศ
421 24-ก.ย.-63 บริหารงานยานพาหนะ ค่าต่อทะเบยีนรถอีซูซุ ทะเบยีน ตธ-4114 จ านวน 1 รายการ 757.79 เงินอุดหนุน บ.วริิยะประกันภยั 29 ก.ย.63 อ.กิตติพศ
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422 28-ก.ย.-63 กลุ่มบริหารวชิาการ
จัดจ้างบคุลากรเพื่อจัดท าเอกสาร เดือน 1ตุลาคม63-31 มีนาคม 
2564  จ่ายเปน็เดือนๆ เดือนละ 10,920

64,920.00 เงินรายได้ จ่ายเปน็เดือนๆ เดือนละ 10,920อ.นรากรณ์

422/1 30-ก.ย.-63 บริหารงานทั่วไป ค่าน้ ามันรถตัดหญ้า จ านวน 1 รายการ 1,000.00 เงินรายได้ หจก.กล้วยน้ าไทบริการ 3 ธ.ค. 63 อ.ณฐัธี

รายการงานจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน กันยายน 2563

เลขที่รบั ว/ด/ป จาก กลุ่ม/กสร./งาน/ตกึ รายการ จัดซ้ือ/จัดจ้าง จ านวนเงิน บรษัิท/หา้ง/รา้น ผู้รับผิดชอบ
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