
แผนการจัดหาพัสดุประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนหนองหงสพิทยาคม 

ต.สระแกว อ.หนองหงส จ.บุรีรัมย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
ลำดับ 

ที่ 
 ฝาย/งาน จำนวน ชวงเวลาที่ตอง วิธีจัดหา กำหนดสงมอบของ หมายเหตุ 

รายการ  (บาท) เริ่มจัดหางาน  งานงวดสุดทาย  
    ตามแผน    

1. ปายแสดงความยินดีและสวัสดีปใหม วิชาการ 1,800 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 1 ม.ค.64  
2. ซื้อตนไม,กระถาง บริหารทั่วไป 10,988 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 7 ม.ค.64  
3. ติดต้ังกระจกอลูมิเนียม บริหารทั่วไป 8,000 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 10 ม.ค.64  
4. ถมดินปรับปรุงภูมิทัศน บริหารทั่วไป 19,800 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 14 ม.ค.64  
5. อุปกรณปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที ่ บริหารทั่วไป 1,931.35 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 15 ม.ค.64  
6. อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน วิชาการ 4,470 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 18 ม.ค.64  
7. อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน วิชาการ 13,346 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 18 ม.ค.64  
8. หมึกอ้ิงคเจ็ท FW สีดำ พัสดุ 40,499.99 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 25 ม.ค.64  
9. อุปกรณในการซอมเครื่องกรองน้ำด่ืม บริหารทั่วไป 19,850 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 28 ม.ค.64  

10. น้ำมันเช้ือเพลิง บริหารทั่วไป 1,500 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 31 ม.ค.64  
11. เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน บริหารทั่วไป 126,300 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 3 ก.พ.64  
12. วัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนการสอน วิชาการ 11,770 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 5 ก.พ.64  
13. วัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนการสอน วิชาการ 31,870 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 5 ก.พ.64  
14. ซื้อแผนพากระดาษ ลูกกลิ้งสงกระดาษ พัสดุ 1,487.30 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 5 ก.พ.64  
15. อุปกรณทำถังขยะ บริหารทั่วไป 6,940 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 5 ก.พ.64  
16. จางทำกรอบรูปพระบรมสาทิสลักษณ ร.10,ร.9 บริหารทั่วไป 6,848 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 8 ก.พ.64  
17. ซอมคาบูเครื่องตัดหญา บริหารทั่วไป 60 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 9 ก.พ.64  
18. จางซอมไดเวอรยูนิตโดม บริหารทั่วไป 2,700 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 9 ก.พ.64  
19. ซอมลำโพงโดมเอนกประสงค บริหารทั่วไป 150 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 9 ก.พ.64  
20. อุปกรณปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที ่ บริหารทั่วไป 840 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 9 ก.พ.64  
21. ซื้อยาและเวชภัณฑ งานอนามัย 200 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 9 ก.พ.64  



ลำดับ 
ที่ 

 ฝาย/งาน จำนวน ชวงเวลาที่ตอง วิธีจัดหา กำหนดสงมอบของ หมายเหตุ 
รายการ  (บาท) เริ่มจัดหางาน  งานงวดสุดทาย  

    ตามแผน    
21. อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน วิชาการ 7,825 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 10 ก.พ.64  
22. อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน วิชาการ 4,818 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 10 ก.พ.64  
23. อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน วิชาการ 6,388 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 10 ก.พ.64  
24. รายการตามเอกสารดังแนบ (อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน) วิชาการ 3,360 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 17 ก.พ.64  
25. อุปรณปรับปรุงซอมแซมบานพักครู บริหารทั่วไป 1,709 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 19 ก.พ.64  
26. ซื้อโฟม 1” วิชาการ 350 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 23 ก.พ.64  
27. ทำสต๊ิกเกอรติดฟวบอรด วิชาการ 1,770 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 24 ก.พ.64  
28. อุปกรณปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที ่ บริหารทั่วไป 460 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 24 ก.พ.64  
29. ซื้อแพะ กิจการนักเรียน 34,200 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 24 ก.พ.64  
30. รายการตามเอกสารดังแนบ(งานเขาคายกิจกรรมลูกเสือ) กิจการนักเรียน 5,278 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 25 ก.พ.64  
31. ปายหัวเสือใสฟวเจอรบอรดและโลโกใสฟวเจอรบอรด กิจการนักเรียน 2,530 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 25 ก.พ.64  
32. คาสัญญาณ Internet 500/500 เดือน ก.พ.64 วิชาการ 1,840 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 25 ก.พ.64  
33. ซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง เดือน ก.พ.64 บริหารทั่วไป 3,700 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 28 ก.พ.64  
34. ซื้อลูกขนไก วิชาการ 1,000 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 4 มี.ค.64  
35. อุปกรณในการซอมแซมอาคารสถานที ่ บริหารทั่วไป 2,391.45 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 5 มี.ค.64  
36. วัสดุอุปกรณในการซอมปมลม บริหารทั่วไป 2,359.35 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 5 มี.ค.64  
37. อุปกรณในปรบัปรุงซอมแซมหองการเงิน บริหารทั่วไป 795 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 6 มี.ค.64  
38. อุปกรณในการจัดการเรียนการสอนวิชาอุตสาหกรรม วิชาการ 9,983.10 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 8 มี.ค.64  
39. ซอมแซมประตูหองสมุดและหองคอมพิวเตอร วิชาการ 1,200 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 9 มี.ค.64  
40. รายการตามเอกสาร พัสดุ 3,809 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 9 มี.ค.64  
41. ปายศึกษาดูงานสภานักเรียนดีเดน กิจการนักเรียน 560 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 11 มี.ค.64  
42. รายการตามเอกสารดังแนบ(สภานักเรียน) กิจการนักเรียน 5,370 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 11 มี.ค.64  
43. วัสดุอุปกรณในการปรับปรุงซอมแซมอาคาร บริหารทั่วไป 214 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 11 มี.ค.64  
44. วัสดุอุปกรณในการปรับปรุงซอมแซมอาคาร บริหารทั่วไป 155 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 11 มี.ค.64  
45. รายการตามเอกสาร(ใชในการจัดการเรียนการสอน) วิชาการ 35,374 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 11 มี.ค.64  



ลำดับ 
ที่ 

 ฝาย/งาน จำนวน ชวงเวลาที่ตอง วิธีจัดหา กำหนดสงมอบของ หมายเหตุ 
รายการ  (บาท) เริ่มจัดหางาน  งานงวดสุดทาย  

    ตามแผน    
46. ซื้อช้ันใสเอกสาร วิชาการ 6,500 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 12 มี.ค.64  
47. ของที่ระลึกไปศึกษาดูงานสภานักเรียน กิจการนักเรียน 140 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 12 มี.ค.64  
48. วัสดุอุปกรณในการปรับปรุงซอมแซมอาคาร บริหารทั่วไป 100 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 15 มี.ค.64  
59. ซื้อถาน 3.7 โวลต งานอนามัย 350 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 15 มี.ค.64  
50. ทำปายจุดคัดกรอง งานอนามัย 600 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 25 มี.ค.64  
51. ซื้ออุปกรณเดินสายระบบ LAN วิชาการ 8,840 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 26 มี.ค.64  
52. อุปกรณชารตแบตเตอรี่ งานอนามัย 2.630 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 28 มี.ค.64  
51. รายการเอกสารดังแนบ(ใชในงานรับนักเรียน) วิชาการ 1,710 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 29 มี.ค.64  
52. รายการตามเอกสาร(หมึกเติมเครื่องปริ้น) วิชาการ 1,000 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 30 มี.ค.64  
53. รางวัลชนะเลิศ ม.5 การศึกษาคนควาดวยตัวเอง วิชาการ 1,200 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 30 มี.ค.64  
54. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับม.5 วิชาการ 1,000 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 30 มี.ค.64  
55. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับม.5 วิชาการ 1,000 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 30 มี.ค.64  
56. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับม.5 วิชาการ 1,000 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 30 มี.ค.64  
57. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับม.5 วิชาการ 600 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 30 มี.ค.64  
58. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับม.5 วิชาการ 600 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 30 มี.ค.64  
59. รางวัลชนะเลิศ ม.2 การศึกษาคนควาดวยตัวเอง วิชาการ 1,200 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 31 มี.ค.64  
60. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับม.2 วิชาการ 1,000 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 31 มี.ค.64  
61. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับม.2 วิชาการ 1,000 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 31 มี.ค.64  
62. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับม.2 วิชาการ 600 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 31 มี.ค.64  
63. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับม.2 วิชาการ 600 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 31 มี.ค.64  
64. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับม.2 วิชาการ 600 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 31 มี.ค.64  
65. รายการตามเอกสาร(งานรับนักเรียน) วิชาการ 2,280 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 31 มี.ค.64  
66. ซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง บริหารทั่วไป 500 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 8 เม.ย.64  
67. รายการตามเอกสาร (รานชิน) วิชาการ 10162 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 23 เม.ย.64  
68. อุปกรณปองกันเช้ือโรค  งานอนามัย 165 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 23 เม.ย.64  



ลำดับ  ฝาย/งาน จำนวน ชวงเวลาที่ตอง วิธีจัดหา กำหนดสงมอบของ หมายเหตุ 
ที่ รายการ  (บาท) เริ่มจัดหางาน  งานงวดสุดทาย  
    ตามแผน    

69. วัสดุปรับปรุงซอมแซมอาคาร บริหารทั่วไป 655 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 30 เม.ย.64  
70. อุปกรณปรับอาคารสถานที ่ บริหารทั่วไป 655 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 30 เม.ย.64  
71. เชาอุปกรณ Network วิชาการ 18540 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 3 พ.ค.64  
72. อุปกรณปรับปรุงอาคารสถานที่ บริหารทั่วไป 21260.90 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 18 พ.ค.64  
73. อุปกรณปรับปรุงอาคารสถานที่ บริหารทั่วไป 21260.90 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 18 พ.ค.64  
74. อุปกรณปองกันเช้ือโรค งานอนามัย 135 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 18 พ.ค.64  
75. เชาอุปกรณ Network วิชาการ 18540 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 25 พ.ค.64  
76. ซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง บริหารทั่วไป 1600 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 31 พ.ค.64  
77. จางเหมาแกไขไฟฟาขัดของ บริหารทั่วไป 528.25 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย.64  
78. ปายวันเฉลิมพระชนมพรรษา บริหารทั่วไป 2100 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย.64  
79. รายการตามเอกสาร (ศรีฟาการไฟฟา) บริหารทั่วไป 3448 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย.64  
80. รายการตามเอกสาร (ศรีฟาการไฟฟา) บริหารทั่วไป 16575 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย.64  
81. น้ำยาทำความสะอาดหองน้ำ บริหารทั่วไป 4250 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย.64  
82. รายการตามเอกสาร (มงคลสมัพันธ) วิชาการ 19573 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย.64  
83. รายการตามเอกสาร วิชาการ 180 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย.64  
84. รายการตามเอกสาร (ไทยแฟรเซ็นเตอร) วิชาการ 180 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย.64  
85. ซื้อปูขาว บริหารทั่วไป 120 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย.64  
86. ช้ือน้ำยาทำความสะอาดหองน้ำ บริหารทั่วไป 4250 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย.64  
87. จางเหมาเชาพ้ืนที่เว็ปไซต วิชาการ 2140 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย.64  
88. จางเหมาปูนผสมเสร็จ บริหารทั่วไป 27000 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 5 มิ.ย.64  
89. รายการตามเอกสาร (ศรีฟาการไฟฟา) บริหารทั่วไป 4411 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย.64  
90. ปรับปรุงภูมิทัศนอาคาร 3 บริหารทั่วไป 15000 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย.64  
91. ไมกวาดดอกหญา บริหารทั่วไป 12500 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย.64  
92. อุปกรณปองกันเช้ือโรค งานอนามัย 9410 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย.64  
93. รายการตามเอกสาร (อุปกรณระบบแลน) วิชาการ 5480 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย.64  
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94. รายการตามเอการ (ศรีฟาการไฟฟา) บริหารทั่วไป 1940 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย.64  
95. ช้ือตูเอกสาร วิชาการ 8000 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย.64  
96. ซื้อโซฟาไม วิชาการ 2500 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย.64  
97. อุปกรณปรับปรุงซอมแซมอาคาร บริหารทั่วไป 13350.39 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย.64  
98. อุปกรณปรับปรุงซอมแซมอาคาร บริหารทั่วไป 53724.70 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย.64  
99. จางเชาเครื่องคอม 4 เดือน วิชาการ 174720 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย.64  

100. จางเหมาลางแอรหองคอมพิวเตอร วิชาการ 37000 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย.64  
101. รายการตามเอกสาร (ศรีฟาการไฟฟา) กิจการนักเรียน 7449 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย.64  
102. วัสดุปรับปรุงซอมแซมอาคาร บริหารทั่วไป 4601 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย.64  
103. ซื้อสมารทบอรด วิชาการ 534 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย.64  
104. คาเชาเครื่องคอม วิชาการ 174720 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย.64  
105. เหมาตัดหญาสนามกีฬาโรงเรียน บริหารทั่วไป 1500 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย.64  
106. จางเหมาเปลี่ยนหลังคาหองน้ำนักเรียน บริหารทั่วไป 15030 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย.64  
107. หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม IS วิชาการ 2916 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย.64  
108. ซื้อยาและเวชภัณฑ งานอนามัย 9153 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย.64  
109. รายการตามเอกสาร (รานมงคล) พัสดุ 26510 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย.64  
110. จางซอมแอร รกต.รร ทะเบียน นบ 3940 บุรีรัมย บริหารทั่วไป 10004.50 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย.64  
111. จางเหมาปรับปรุงหองแนะแนว วิชาการ 35000 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย.64  
112. จัดช้ือตูเย็น 1 เครื่องว ทีวี 11 เครื่อง วิชาการ 113490 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย.64  
113. จัดซื้อบันใดอลมูิเนียม 5 ฟุต และ 7 ฟุต บริหารทั่วไป 2450.30 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย.64  
114. อางซิงคลางจาน ขาต้ังซิงคลางจาน ผายางบอปลา กิจการนักเรียน 4954.10 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย.64  
115. อุปกรณปองกันเช้ือโรค งานอนามัย 230 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 25 มิ.ย.64  
116. จางเหมาติดต้ังแอรพรอมอุปกรณ แนะแนว 3300 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 25 มิ.ย.64  
117. หมึกเครื่องถายเอกสาร CANON วิชาการ 71000 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 25 มิ.ย.64  
118. อุปกรณปรับปรุงซอมแซมโตะคอมพิวเตอร วิชาการ 19139.40 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 25 มิ.ย.64  
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119. ซื้อแอลกอฮอรเจล งานอนามัย 5000 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 25 มิ.ย.64  
120. ซื้อโครมดาวนไลน บริหารทั่วไป 760 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย.64  
121. ซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง บริหารทั่วไป 2400 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย.64  
122. อุปกรณปรับปรุงซอมแซมอาคาร บริหารทั่วไป 705 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 2 ก.ค.64  
123. รายการตามเอกสาร (วิชาการดำรงชีวิต) วิชาการ 20760 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 2 ก.ค.64  
124. รายการตามเอกสาร (งานอนามัย) อนามัย 4010 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 2 ก.ค.64  
125. จางเหมาทำอินเตอรเน็ต วิชาการ 18540 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 2 ก.ค.64  
126. รายการตามเอกสาร (รานมลคล) พัสดุ 2518 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 5 ก.ค.64  
127. รายการตามเอกสาร (โครงการภาษาไทย) วิชาการ 14000 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 5 ก.ค.64  
128. รายการตามเอกสาร (โครงการภาษาไทย) วิชาการ 812 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 5 ก.ค.64  
129. รายการตามเอกสาร (โครงการภาษาไทย) วิชาการ 1188 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 5 ก.ค.64  
130. ติดต้ังกลองวงจรปด กิจการนักเรียน 13000 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 5 ก.ค.64  
131. ทำปายเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 บริหารทั่วไป 2400 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 5 ก.ค.64  
132. ซื้อ Switching Hub วิชาการ 390 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 6 ก.ค.64  
133. จางเหมาปรับภูมิทัศนหองสำนักงาน บริหารทั่วไป 35000 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 7 ก.ค.64  
134. หมึกอิงเจ็ท EW สีดำ (บ.ริโซ) พัสดุ 40499.99 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง 13 ก.ค.64  

        

        

        

        

        

        
 


