
วัน/เดือน/ปี งานท่ีจัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขท่ีรับ วงเงินจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบ
26 ตุลาคม 2563 ป้ายไวนิล "ยินดีต้อนรับ" ร้าน บ้านเลาค า จ1 750.00              บริหารท่ัวไป
27 ตุลาคม 2563 ตัดสติกเกอร์ ร้าน ป.กรอบรูป จ2 600.00              บริหารท่ัวไป

29 ตุลาคม 2563
ป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ร้าน จี.เค.ไวนิล จ3 360.00              กิจการนักเรียน

30 ตุลาคม 2563
ถ่ายเอกสารประกอบการเรียน 
ห้องโรเนียว

นายธนา เจนพาณิชพงศ์ จ4 7,105.41           วิชาการ

30 ตุลาคม 2563
ถ่ายเอกสารประกอบการเรียน 
ห้องธุรการ

นายธนา เจนพาณิชพงศ์ จ6 3,900.00           สารบรรณ

12,715.41        

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน
ประจ าเดือน ตุลาคม 2563
โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์

รวม



วัน/เดือน/ปี งานท่ีจัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขท่ีรับ วงเงินจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบ

3 พฤศจิกายน 2563
ป้ายไวนิล ประกาศ โรงเรียน
ปลอดบุหร่ี

ร้าน จี.เค.ไวนิล จ8 2,439.00           กิจการนักเรียน

3 พฤศจิกายน 2563 ซ่อมเคร่ืองดนตรี (วงโยฯ) นายสถาปัตย์  แก้วเป้ีย จ18 20,000.00          ศิลปะ
16 พฤศจิกายน 2563 จ้างเหมาท าอาหารค่ายดนตรี นางอนงค์  อ้นเอ้ย จ11.1 10,500.00          ศิลปะ

17 พฤศจิกายน 2563 ตรายางต าแหน่ง
ร้านกายวาจาตรายาง
และงานพิมพ์

จ11 820.00              วิชาการ

24 พฤศจิกายน 2563 สลับยาง ปรับเบรค อู่เพชรเกษมการช่าง จ12 600.00              ยานพาหนะ
30 พฤศจิกายน 2563 ตรายางช่ือผู้บริหาร ร้าน ป.กรอบรูป จ13 2,240.00           ธุรการ

30 พฤศจิกายน 2563
ถ่ายเอกสารประกอบการเรียน 
ห้องโรเนียว

นายธนา เจนพาณิชพงศ์ จ16 6,017.31           วิชาการ

30 พฤศจิกายน 2563
ถ่ายเอกสารประกอบการเรียน 
ห้องธุรการ

นายธนา เจนพาณิชพงศ์ จ17 3,900.00           สารบรรณ

46,516.31        

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน

โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์

รวม



วัน/เดือน/ปี งานท่ีจัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขท่ีรับ วงเงินจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบ
3 ธันวาคม 2563 ป้ายไวนิล "รัชการท่ี 9" ร้าน บ้านเลาค า จ16.1 660.00              บริหารท่ัวไป

1 ธันวาคม 2563

ป้ายไวนิล "ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ศูนย์ส่องวัฒนธรรม 
ภาษาเท่ียว" ร้าน จี.เค.ไวนิล จ16 1,245.00           ต่างประเทศ

2 ธันวาคม 2563 ป้ายไวนิล "สวัสดีปีใหม่" ร้าน จี.เค.ไวนิล จ18 1,088.00           บริหารท่ัวไป

1 ธันวาคม 2563
ถ่ายเอกสารประกอบการเรียน 
ห้องโรเนียว

นายธนา เจนพาณิชพงศ์
จ19 9,945.39           วิชาการ

1 ธันวาคม 2563
ถ่ายเอกสารประกอบการเรียน 
ห้องธุรการ

นายธนา เจนพาณิชพงศ์
จ20 3,900.00           สารบรรณ

29 ธันวาคม 2563

ป้ายไวนิล "ขอความร่วมมือ
ปฏิบัติตามค าแนะน าเพ่ือเป็น
การป้องกันการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัส" ร้าน จี.เค.ไวนิล จ23 1,088.00           วิชาการ

17,926.39        

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน
ประจ าเดือน ธันวาคม 2563
โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์

รวม



วัน/เดือน/ปี งานท่ีจัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขท่ีรับ วงเงินจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบ

6 มกราคม 2564 เช็คระยะ - ใบปัดน้ าฝน รถตู้ บ.โตโยต้าฯ (สุโขทัย) จ24 5,428.11           ยานพาหนะ

8 มกราคม 2564 ปรับปรุงท่ีล้างจาน-บ่อดักไขมัน นายวิโรจน์  ทาริยะชัย จ36 120,000.00        บริหารท่ัวไป
8 มกราคม 2564 ซ่อมวิทยุส่ือสาร ร้านต๊ักคอมพิวเตอร์ จ30 1,500.00           งานบุคคล

18 มกราคม 2564
ป้ายไวนิล "โครงการหารายได้
ระหว่างเรียน" ร้าน จี.เค.ไวนิล จ27 5,133.00           การงานอาชีพฯ

20 มกราคม 2564 เปล่ียนข้ัวหลอดไฟรถตู้ ร้านพรพิทักษ์การไฟฟ้า จ28 100.00              ยานพาหนะ
21 มกราคม 2564 ดูดส่ิงปฏิกูล อาคาร 1 น.ส.นุชจรี เสรีวงษ์ จ29 2,000.00           ศิลปะ

22 มกราคม 2564
ป้ายไวนิล "คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ร้าน จี.เค.ไวนิล จ30 112.00              ธุรการ

28 มกราคม 2564
ถ่ายเอกสารประกอบการเรียน 
ห้องโรเนียว

นายธนา เจนพาณิชพงศ์
จ31 5,623.80           วิชาการ

28 มกราคม 2564
ถ่ายเอกสารประกอบการเรียน 
ห้องธุรการ

นายธนา เจนพาณิชพงศ์
จ32 3,900.00           สารบรรณ

143,796.91       

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน
ประจ าเดือน มกราคม 2564
โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์

รวม



วัน/เดือน/ปี งานท่ีจัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขท่ีรับ วงเงินจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบ

8 กุมภาพันธ์ 2564
ติดต้ังฝ้าเพดานและระบบไฟ
ส่องสว่าง หอประชุมหลังใหม่ นายสุด  สอนด้วง จ51 360,000.00        บริหารท่ัวไป

4 กุมภาพันธ์ 2564 ซ่อมฝาท้ายรถตู้ เคาะพ่นสี อู่เปรมเจริญ จ38 2,000.00           ยานพาหนะ
4 กุมภาพันธ์ 2564 จ้างเหมาจัดโต๊ะไหว้เจ้า นางสมศรี วงศ์ถาต๊ิบ จ39 4,500.00           ต่างประเทศ

4 กุมภาพันธ์ 2564
ป้ายไวนิล "Happy Chinese 
New Year" ร้าน จี.เค.ไวนิล จ36.1 1,200.00           ต่างประเทศ

10 กุมภาพันธ์ 2564
ป้ายไวนิล "พิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลง ร้าน จี.เค.ไวนิล จ40.1 1,914.00           วิชาการ

11 กุมภาพันธ์ 2564
ถ่ายเอกสารงานพัฒนาบุคคล
และเข้าเล่ม ร้าน บ้านเลาค า จ40 775.00              งานบุคคล

11 กุมภาพันธ์ 2564 เปล่ียนครัชและค่าแรง รถอีแต๋น นายประสิทธ์ิ เรียบร้อย จ41 1,800.00           บริหารท่ัวไป

17 กุมภาพันธ์ 2564
จ้างตัดต่อคลิปวีดีโอให้ความรู้
เร่ืองการป้องกันโควิด 19 นายวิโรจน์ เน่ืองอินต๊ะ จ42 1,000.00           กิจการนักเรียน

12 กุมภาพันธ์ 2564
จ้างเหมาท าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง นางชวัลพร  รอดเมือง จ41.1 1,800.00           วิชาการ

24 กุมภาพันธ์ 2564
จ้างเหมาท าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง น.ส.เสาวลักษณ์ วงศ์ปิง จ43 1,560.00           กิจการนักเรียน

25 กุมภาพันธ์ 2564 จ้างเหมารถศึกษาดูงาน จ.เลย นางสุนันทา ชุมภู จ44 7,400.00           สังคมศึกษา

1 กุมภาพันธ์ 2564
ถ่ายเอกสารประกอบการเรียน 
ห้องโรเนียว

นายธนา เจนพาณิชพงศ์
จ45 6,912.36           วิชาการ

1 กุมภาพันธ์ 2564
ถ่ายเอกสารประกอบการเรียน 
ห้องธุรการ

นายธนา เจนพาณิชพงศ์
จ46 3,900.00           สารบรรณ

394,761.36       

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน

โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์

รวม



วัน/เดือน/ปี งานท่ีจัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขท่ีรับ วงเงินจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบ

1 มีนาคม 2564 จ้างดูดส่ิงปฏิกูล ท้ังโรงเรียน น.ส.นุชจรี เสรีวงษ์ จ49 30,000.00          บริหารท่ัวไป
1 มีนาคม 2564 ซ่อมเคร่ืองขยายเสียง นายธัชชัย  ใจช่ืน จ50 2,800.00           ประชาสัมพันธ์
9 มีนาคม 2564 ป้ายไวนิล "To Be N.1" ร้าน จี.เค.ไวนิล จ52 1,350.00           กิจการนักเรียน

10 มีนาคม 2564
ป้ายไวนิล "นโยบายโรงเรียน
ปลอดบุหร่ีและแอลกอฮอล์ ร้าน จี.เค.ไวนิล จ53 1,120.00           กิจการนักเรียน

12 มีนาคม 2564 ซ่อมเคร่ืองขยายเสียง นายธัชชัย  ใจช่ืน จ54 1,800.00           ประชาสัมพันธ์

12 มีนาคม 2564 เช่าเคร่ืองขยายเสียงงานปัจฉิมฯ นายปริญญา  ธนะค ามา จ55 6,000.00           แนะแนว

10 มีนาคม 2564
จ้างเหมาท าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง นางวรรณวดี  สิทธิวงศ์ จ56 17,960.00          แนะแนว

10 มีนาคม 2564 จ้างท าบายศรีและมงกุฎดอกไม้ นางประเย็น  มีชัย จ57 9,960.00           แนะแนว

16 มีนาคม 2564
จ้างเหมาท าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง นางอนงค์  อ้นเอ้ย จ58 8,875.00           ต่างประเทศ

18 มีนาคม 2564
จ้างเหมาท าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง นางวรรณวดี  สิทธิวงศ์ จ59 4,200.00           การงานฯ

15 มีนาคม 2564 ซ่อมรถ ISUZU พรพิทักษ์การไฟฟ้า จ56.1 3,200.00           ยานพาหนะ

15 มีนาคม 2564 เปล่ียนโอริง-ใบปัดน้ าฝน รถตู้ ร้าน ใหญ่แอร์ จ57.1 2,514.50           ยานพาหนะ
18 มีนาคม 2564 จ้างเหมาตัดผ้าปูโต๊ะ นางสาวใบ  หนูป่า จ60 14,400.00          งานพัสดุ

24 มีนาคม 2564 จ้างเหมารถบัส สอบ O-net นายประวงค์ ทัฬหวรรัตน์ จ61 10,000.00          วิชาการ
21 มีนาคม 2564 สติกเกอร์พร้อมโฟมบอร์ด ร้าน จี.เค.ไวนิล จ60.1 1,538.00           วิชาการ
30 มีนาคม 2564 ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ บ้านเสน่ห์จันทร์รีสอร์ท จ62 2,400.00           บุคคล

12 มีนาคม 2564 จ้างเหมาท าอาหาร O-net ม.3 นางวรรณวดี  สิทธิวงศ์ จ55.1 19,680.00          วิชาการ

1 มีนาคม 2564 ถ่ายเอกสารประกอบการเรียน ห้องโรเนียว นายธนา เจนพาณิชพงศ์ จ64 14,091.48          วิชาการ

1 มีนาคม 2564
ถ่ายเอกสารประกอบการเรียน 
ห้องธุรการ

นายธนา เจนพาณิชพงศ์
จ63 3,900.00           สารบรรณ

25 มีนาคม 2564 จ้างเคร่ืองเสียง นายวันชนะ ค าชู จ60.1 2,500.00           วิชาการ
158,288.98       

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน
ประจ าเดือน มีนาคม 2564
โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์

รวม



วัน/เดือน/ปี งานท่ีจัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขท่ีรับ วงเงินจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบ
7 เมษายน 2564 จ้างเหมารถศึกษาดูงาน นายทวีเดช ชัชวาลย์ จ67 22,000.00          บุคคล

6 เมษายน 2564
ป้ายไวนิล "ค่ายพัฒนาทักษะ
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์" ร้าน จี.เค.ไวนิล จ68 1,800.00           วิชาการ

1 เมษายน 2564 ป้ายไวนิล "รับสมัครนักเรียน" ร้าน จี.เค.ไวนิล จ62.1 2,835.00           วิชาการ
1 เมษายน 2564 หม้อลม-ครัช รถบัส เพชรเกษมการช่าง จ69 4,000.00           ยานพาหนะ
10 เมษายน 2564 จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน นางวรรณวดี  สิทธิวงศ์ จ70 10,840.00          วิชาการ
10 เมษายน 2564 จ้างเหมาท าอาหารว่าง น.ส.นิริธพร ศรีพระจันทร์ จ71 10,840.00          วิชาการ
1 เมษายน 2564 เช่าบ้านครูต่างชาติ บ้านเสน่ห์จันทร์รีสอร์ท จ72 3,000.00           บุคคล

1 เมษายน 2564
ถ่ายเอกสารประกอบการเรียน 
ห้องโรเนียว

นายธนา เจนพาณิชพงศ์
จ66 11,880.96          วิชาการ

1 เมษายน 2564
ถ่ายเอกสารประกอบการเรียน 
ห้องธุรการ

นายธนา เจนพาณิชพงศ์
จ65 3,900.00           สารบรรณ

71,095.96        รวม

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน
ประจ าเดือน เมษายน 2564
โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์



วัน/เดือน/ปี งานท่ีจัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขท่ีรับ วงเงินจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบ
1 พฤษภาคม 2564 เช่าบ้านครูต่างชาติ บ้านเสน่ห์จันทร์รีสอร์ท จ74 3,000.00           บุคคล
17 พฤษภาคม 2564 ป้ายไวนิล "ในหลวง ร.10" ร้าน จี.เค.ไวนิล จ73.1 1,440.00           บริหารท่ัวไป
21 พฤษภาคม 2564 จ้างปรับปรุงห้องน้ าอาคาร 5 นายทองสุข  อ้นเอ้ย จ91 130,000.00        บริหารท่ัวไป

18 พฤษภาคม 2564
ป้ายไวนิล "งดใช้บริการสถานท่ี
และลานกีฬา" ร้าน จี.เค.ไวนิล จ74 300.00              บริหารท่ัวไป

28 พฤษภาคม 2564 จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน น.ส.พรรณราย โมระกรานต์ จ75 6,960.00           วิชาการ
28 พฤษภาคม 2564 จ้างเหมาท าอาหารว่างเช้า-บ่าย นางเสาวัลย์  วงศ์ปิง จ76 6,960.00           วิชาการ

148,660.00       

โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564

รวม



วัน/เดือน/ปี งานท่ีจัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขท่ีรับ วงเงินจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบ

1 มิถุนายน 2564
จ้างท าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง น.ส.ชวัลพร  รอดเมือง จ80 18,880.00          บุคคล

8 มิถุนายน 2564 จ้างเหมาท าอาหารว่าง น.ส.อุษณีย์  จันทะบุตร จ81 1,500.00           กิจการนักเรียน
14 มิถุนายน 2564 ป้ายไวนิล "จุดคัดกรองโควิด" ร้าน จี.เค.ไวนิล จ82 6,276.00           กิจการนักเรียน
14 มิถุนายน 2564 ป้ายไวนิล "Salliam Model" ร้าน จี.เค.ไวนิล จ83 1,056.00           กิจการนักเรียน
15 มิถุนายน 2564 เช่ารถเครน 10 ล้อ หจก.ปลาเงินก่อสร้าง จ84 3,000.00           บริหารท่ัวไป
19 มิถุนายน 2564 เข้าเล่มสันกาวแผนปฏิบัติการ ร้าน บ้านเลาค า จ85 2,280.00           งบประมาณ
20 มิถุนายน 2564 จ้างติดต้ังผ้าม่าน นางปิยะฉัตร มาบุตร จ86 8,000.00           งบประมาณ

20 มิถุนายน 2564
ป้ายไวนิล "กิจกรรมวันรักต้นไม้
แห่งชาติ" ร้าน จี.เค.ไวนิล จ87 375.00              กิจการนักเรียน

27 มิถุนายน 2564 ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ บ้านเสน่ห์จันทร์ รีสอร์ท จ90 3,000.00           บุคคล
25 มิถุนายน 2564 ถ่ายเอกสารห้องธุรการ นายธนา เจนพาณิชพงศ์ จ88 3,900.00           สารบรรณ
25 มิถุนายน 2564 ถ่ายเอกสารห้องโรเนียว นายธนา เจนพาณิชพงศ์ จ89 14,395.68          วิชาการ
30 มิถุนายน 2564 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ร้านคัชมาตย์ฯ จ94 1,400.00           บุคคล
30 มิถุนายน 2564 จ้างท าโฟมบอร์ด ร้าน จี.เค.ไวนิล จ95 560.00              กิจการนักเรียน

64,622.68        

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน
ประจ าเดือน มิถุนายน 2564
โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์

รวม



วัน/เดือน/ปี งานท่ีจัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขท่ีรับ วงเงินจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบ
1 กรกฎาคม 2564 ป้ายห้องสภานักเรียน ร้านป้ายพิมพ์ดี จ96 2,400.00           กิจการนักเรียน
12 กรกฎาคม 2564 เช็คระยะรถตู้ พร้อมซ่อมแซม บ.โตโยต้าฯ จ97 7,403.87           ยานพาหนะ
1 กรกฎาคม 2564 ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ บ้านเสน่ห์จันทร์ รีสอร์ท จ98 3,000.00           บุคคล
1 กรกฎาคม 2564 ถ่ายเอกสารห้องธุรการ นายธนา เจนพณิชพงศ์ จ92 3,900.00           สารบรรณ
1 กรกฎาคม 2564 ถ่ายเอกสารห้องโรเนียว นายธนา เจนพณิชพงศ์ จ93 7,299.63           วิชาการ
24 กรกฎาคม 2564 เข้าเล่มสันกาว ร้านแคทแอนด์แคร์ จ101 140.00              วิชาการ

24,143.50        

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564
โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์

รวม



วัน/เดือน/ปี งานท่ีจัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขท่ีรับ วงเงินจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบ
3 สิงหาคม 2564 เทพ้ืนคอนกรีตโรงฝึกงาน นายทองสุข อ้นเอ้ย จ102 57,600.00          การงานอาชีพ
1 สิงหาคม 2564 ซ่อม โปรเจคเตอร์ ร้านธวัชคอมพิวเตอร์ 2 จ101.1 1,090.00           วิชาการ
8 สิงหาคม 2564 ซ่อมแซมกีต้าร์ นายสุริยัน มันตะรักษ์ จ104 10,000.00          ศิลปะ
13 สิงหาคม 2564 ปรับปรุงห้องน้ านักเรียน นายทองสุข อ้นเอ้ย จ106 119,000.00        บริหารท่ัวไป
16 สิงหาคม 2564 ซ่อมรถตู้ 1751 ร้าน ใหญ่แอร์ จ108 18,000.61          ยานพาหนะ
17 สิงหาคม 2564 ติดต้ังหน้าต่างบานเล่ือนฯ นายบุญมา  ค้างคีรี จ109 15,000.00          ต่างประเทศ
19 สิงหาคม 2564 ติดต้ังกระจกบานเล่ือนฯ นายบุญมา  ค้างคีรี จ110 51,200.00          วิชาการ
1 สิงหาคม 2564 ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ บ้านเสน่ห์จันทร์รีสอร์ท จ112 3,000.00           บุคคล
20 สิงหาคม 3107 ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ7 398,564.00        บริหารท่ัวไป
1 สิงหาคม 2564 ถ่ายเอกสารห้องธุรการ นายธนา เจนพณิชพงศ์ จ99 3,900.00           สารบรรณ
1 สิงหาคม 2564 ถ่ายเอกสารห้องโรเนียว นายธนา เจนพณิชพงศ์ จ100 3,900.00           วิชาการ

681,254.61       

โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน
ประจ าเดือน สิงหาคม 2564

รวม



วัน/เดือน/ปี งานท่ีจัดจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน เลขท่ีรับ วงเงินจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบ
2 กันยายน 2564 ปรับปรุงห้องเรียนสาธิตออนไลน์ นายวิโรจน์  ทาริยะชัย จ105 25,000.00          การงานอาชีพ
5 กันยายน 2564 จ้างติดต้ังสายใยแก้วน าแสงฯ บ.สุโขทัยเทคโนโลยีฯ จ102 58,000.00          งบประมาณ
2 กันยายน 2564 ตรายาง ร่าง พิมพ์ ทาน ตรวจ ร้าน จี.เค.ไวนิล จ103 580.00              งบประมาณ
12 กันยายน 2564 ถ่ายเอกสารประกอบการเรียน นางชะอ้อน  รจนา จ104 5,000.00           วิชาการ
1 กันยายน 2564 ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ บ้านเสน่ห์จันทร์รีสอร์ท จ112 3,000.00           บุคคล

91,580.00        

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน
ประจ าเดือน กันยายน 2564
โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์

รวม


