
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 

เลขที่ 
ใบสั่งซ้ือ 

ว.ด.ป. 
ที่สั่งซื้อ 

ว.ด.ป. 
ที่ตรวจรับ 

ประเภทวัสดุ จำนวนเงิน ร้าน ที่อยู่ ผู้ขออนุญาต ว.ด.ป. 
ที่จ่ายเงิน 

หมายเหตุ 

ซ005/2565 08/11/2564 8/11/2564 การจัดการเรียนการสอน 2,400.00 สบป่องคอนกรีต ปางมะผ้า นราวิชญ์ 14/01/2565  
ซ006/2565 08/11/2564 8/11/2564 การจัดการเรียนการสอน 5,000.00 ศรีพรรณพานิชย์ ปางมะผ้า กฤติยาภรณ์ 19/11/2564  

 

  



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
ประจำเดือน ธันวาคม 2564 

เลขที่ 
ใบสั่งซ้ือ 

ว.ด.ป. 
ที่สั่งซื้อ 

ว.ด.ป. 
ที่ตรวจรับ 

ประเภทวัสดุ จำนวนเงิน ร้าน ที่อยู่ ผู้ขออนุญาต ว.ด.ป. 
ที่จ่ายเงิน 

หมายเหตุ 

ซ001/2565 01/12/2564 27/12/2564 การจัดการเรียนการสอน 34,445.00 เลม่อน ปางมะผ้า พรวนัช 14/01/2565  
ซ002/2565 07/12/2564 13/12/2564 การจัดการเรียนการสอน 1,440.00 บอล บอล ช้อป ปาย นราวิชญ์ 14/01/2565  
ซ003/2565 13/12/2564 04/01/2565 อาคารสถานที่ 29,997.00 สบป่องคอนกรีต ปางมะผ้า ญาณภัทร 14/01/2565  
ซ004/2565 13/12/2564 18/12/2564 สำนักงาน 6,290.00 หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์แอนด์ซับพลาย อ.เมืองระนอง นราวิชญ์ 14/01/2565 ธุรการ 
ซ011/2565 27/12/2564 03/02/2565 การจัดการเรียนการสอน 15,968.00 บ.เซเว่นโปรอินเตอร์เทรดจำกัด อ.เมือง จ.มส. กัลยา 14/02/2565  

 

  



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
ประจำเดือน มกราคม 2565 

เลขที่ 
ใบสั่งซ้ือ 

ว.ด.ป. 
ที่สั่งซื้อ 

ว.ด.ป. 
ที่ตรวจรับ 

ประเภทวัสดุ จำนวนเงิน ร้าน ที่อยู่ ผู้ขออนุญาต ว.ด.ป. 
ที่จ่ายเงิน 

หมายเหตุ 

ซ012/2565 10/01/2565 01/02/2565 การจัดการเรียนการสอน 12,470.00 หจกกฤตภัคพงศ์ปาย ปาย นราวิชญ์ 15/02/2565  
ซ013/2565 17/01/2565 31/01/2565 การจัดการเรียนการสอน 77,015.00 เลม่อน ปางมะผ้า ญาณภัทร 15/03/2565  
ซ014/2565 24/01/2565 10/02/2565 การจัดการเรียนการสอน 6,700.00 หจก.ปางมะผ้าโซลูชั่น ปางมะผ้า ญาณภัทร 15/03/2565  
ซ015/2565 31/01/2565 01/02/2565 การจัดการเรียนการสอน 560.00 ร้านสีน้ำพาณิชย์ ปางมะผ้า พิมพา 23/03/2565  
จ001/2565 04/01/2565 10/01/2565 อาคารสถานที่ 1,100.00  CC Design Printing ปางมะผ้า นราวิชญ์ 25/01/2565  
จ002/2565 13/01/2565 17/01/2565 การเรียนการสอน 6,890.00  ส้ม-องุ่น ปาย พรวนัช 25/01/2565  
จ003/2565 10/01/2565 18/01/2565 อาคารสถานที่ 1,500.00  CC Design Printing ปางมะผ้า ธัญญารัตน์ 14/02/2565  
จ004/2565 24/01/2565 26/01/2565 การเรียนการสอน 1,472.00  ร้านสีน้ำพาณิชย์ ปางมะผ้า พิมพา 07/02/2565  

 

  



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

เลขที่ 
ใบสั่งซ้ือ 

ว.ด.ป. 
ที่สั่งซื้อ 

ว.ด.ป. 
ที่ตรวจรับ 

ประเภทวัสดุ จำนวนเงิน ร้าน ที่อยู่ ผู้ขออนุญาต ว.ด.ป. 
ที่จ่ายเงิน 

หมายเหตุ 

ซ016/2565 01/02/2565 17/02/2565 การจัดการเรียนการสอน 35,380.00 บ.เซเว่นโปรอินเตอร์เทรดจำกัด อ.เมือง จ.มส. พิมพา 15/03/2565  
ซ017/2565 09/02/2565 21/02/2565 

 
สำนักงาน 10,000.00 บ้านยาสองเภสัช อ.เมือง 

นครราชสีมา 
พิมพา 
 

15/03/2565  

ซ018/2565 21/02/2565 25/02/2565 การจัดการเรียนการสอน 490.00 สหกรณ์โรงเรียนป.พ. ปางมะผ้า พรวนัช 11/05/2565  
ซ019/2565 14/02/2565 18/02/2565 การจัดการเรียนการสอน 2,181.00  บ.เซเว่นโปรอินเตอร์เทรดจำกัด อ.เมือง จ.มส. กัลยา 11/05/2565  
ซ020/2565 21/02/2565 22/03/2565 การจัดการเรียนการสอน 13,515.00 หจกกฤตภัคพงศ์ปาย ปาย พรวนัช 12/07/2565  
ซ021/2565 21/02/2565 22/03/2565 การจัดการเรียนการสอน 12,987.00  เลม่อน ปางมะผ้า พรวนัช 11/05/2565  
จ005/2565 02/02/2565 07/02/2565 สำนักงาน 9,600.00  นายวรรณรต ชัยเดช ปางมะผ้า ญาณภัทร 14/02/2565  
จ006/2565 04/02/2565 09/02/2565 สำนักงาน 700.00  CC Design Printing ปางมะผ้า ญาณภัทร 15/02/2565  
จ007/2565 07/02/2565 14/02/2565 สำนักงาน 13,610.00  หจก.โค้ชยานยนต์เซอร์วิส ปางมะผ้า ญาณภัทร 23/03/2565  
จ008/2565 14/02/2565 21/02/2565 สำนักงาน 8,750.00  ร้านเจ้าพระยา41 เชียงใหม่ พรวนัช 15/03/2565  
จ009/2565 14/02/2565 21/02/2565 สำนักงาน 1,155.00  CC Design Printing ปางมะผ้า พรวนัช 15/03/2565  
จ010/2565 14/02/2565 21/02/2565 สำนักงาน 1,100.00  good design อ.ปาย นราวิชญ์ 23/03/2565  

 
  



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
ประจำเดือน มีนาคม  2565 

เลขที่ 
ใบสั่งซ้ือ 

ว.ด.ป. 
ที่สั่งซื้อ 

ว.ด.ป. 
ที่ตรวจรับ 

ประเภทวัสดุ จำนวนเงิน ร้าน ที่อยู่ ผู้ขออนุญาต ว.ด.ป. 
ที่จ่ายเงิน 

หมายเหตุ 

ซ023/2565 03/03/2565 16/03/2565 สำนักงาน 4,388.00  หจก.ปางมะผ้าโซลูชั่น ปางมะผ้า ญาณภัทร 12/07/2565  
ซ025/2565 03/03/2565 16/03/2565 การจัดการเรียนการสอน 60,018.00  ร้านสีน้ำพาณิชย์ ปางมะผ้า พรวนัช 12/07/2565  
จ011/2565 03/03/2565 07/03/2565 สำนักงาน 1,200.00  CC Design Printing ปางมะผ้า กัลยา 11/06/2565  
จ012/2565 03/03/2565 07/03/2565 สำนักงาน 1,800.00  CC Design Printing ปางมะผ้า เบญจมาศ 11/06/2565  
จ013/2565 03/03/2565 07/03/2565 สำนักงาน 3,500.00  นายจันทร์ตา ถาบุญเรือง อ.ปาย ศศิธร 11/06/2565  
จ014/2565 03/03/2565 14/03/2565 การเรียนการสอน 4,713.00  ร้านเจริญก๊อปปี้เซนเตอร์ เชียงใหม่ พรวนัช 11/06/2565  
จ015/2565 07/03/2565 14/03/2565 สำนักงาน 5,320.00  CC Design Printing ปางมะผ้า เบญจมาศ 12/07/2565  

 

 

  



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
ประจำเดือน เมษายน 2565 

เลขที่ 
ใบสั่งซ้ือ 

ว.ด.ป. 
ที่สั่งซื้อ 

ว.ด.ป. 
ที่ตรวจรับ 

ประเภทวัสดุ จำนวนเงิน ร้าน ที่อยู่ ผู้ขออนุญาต ว.ด.ป. 
ที่จ่ายเงิน 

หมายเหตุ 

ซ026/2565 07/04/2565 07/05/2565 การจัดการเรียนการสอน 436,529.00  ไทยพัฒน์ศึกษา อ.สันป่าตอง พรวนัช 12/07/2565  
ซ027/2565 01/04/2565 29/04/2565 สำนักงาน 3,747.00  สนง.คณะกรรมการฯ เขตดุสิต 

กทม. 
พรวนัช 12/07/2565  

 
  



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 

เลขที่ 
ใบสั่งซ้ือ 

ว.ด.ป. 
ที่สั่งซื้อ 

ว.ด.ป. 
ที่ตรวจรับ 

ประเภทวัสดุ จำนวนเงิน ร้าน ที่อยู่ ผู้ขออนุญาต ว.ด.ป. 
ที่จ่ายเงิน 

หมายเหตุ 

ซ028/2565 10/05/2565 06/06/2565 การจัดการเรียนการสอน 18,114.00  บ.เซเว่นโปรอินเตอร์เทรดจำกัด อ.เมือง จ.มส. พรวนัช 12/07/2565  
ซ031/2565 10/05/2565 11/05/2565 สำนักงาน 17,116.00  บ.สยามโกบอลเฮ้า จำกัด อ.เมือง จ.มส. ญาณภัทร 12/07/2565  
จ017/2565 10/05/2565 20/05/2565 สำนักงาน 1,551.50  บ.โปรเฟสชั่นแนล ไฮเทค การ์ด จำกัด กทม. แพรพลอย 12/07/2565  

 

  



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
ประจำเดือน มิถุนายน 2565 

เลขที่ 
ใบสั่งซ้ือ 

ว.ด.ป. 
ที่สั่งซื้อ 

ว.ด.ป. 
ที่ตรวจรับ 

ประเภทวัสดุ จำนวนเงิน ร้าน ที่อยู่ ผู้ขออนุญาต ว.ด.ป. 
ที่จ่ายเงิน 

หมายเหตุ 

ซ030/2565 02/06/2565 15/06/2565 การจัดการเรียนการสอน 2,379.00  ร้านสีน้ำพาณิชย์ ปางมะผ้า บงกช 12/07/2565  
ซ032/2565 09/06/2565 22/06/2565 การจัดการเรียนการสอน 4,536.00 ร้าน MEGA IT SERVICS อ.บ้านม่วง จ.

สกลนคร 
พรวนัช 12/07/2565  

จ016/2565 22/06/2565 23/06/2565 แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง 5,712.78 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอ
ปางมะผ้า 

ปางมะผ้า ญาณภัทร 23/06/2565  

 


