
ท่ี เลขท่ีใบส่ังจ้าง ร้าน ราคา ลงวันท่ี ส่งมอบงาน ผู้รับผิด ชอบ

1 1/2565 นายจอง สังข์สุด 90,000.00   30/09/2564

2 2/2564 นางสาวมัชฌิมา สุขะพิบูลย์ 180,000.00 30/09/2564

3 3/2565 นายประเสริฐ ทัพธานี 127,000.00 26/12/2564

4 นายสมพงษ์ แป้นโพ 16,761.00   4/10/2564

5 วิษณุ แอร์ 2,700.00     25/10/2564 ปรีชา

6 นายไพศาล โพพุฒ 2,400.00     1/11/2564

7 4/2565 นายชัยณรงค์ เพ็งภาค 5,500.00     7/12/2564

8 5/2565 นายรุ่ง บวบทอง 15,000.00   4/1/2565

9 6/2565 นายสุเทพ แก้วขม้ิน 5,000.00     10/1/2565

10 แอดไวซ์ ตาคลี 3,500.00     1/2/2565 ครูสมจิตร

11 7/2565 นางสาวประภาศรี เยือกเย็น 12,400.00   11/2/2565

12 8/2565 เมเจอร์แอร์ 9,700.00     14/2/2565

13 นางสาวสายพิณ สาดทอง 4,000.00     18/2/2565 ครูณัฐกานต์

14 นางสาวสายพิณ สาดทอง 900.00       9/3/2565 ครูวารินธร

15 9/2565 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) 3,293.46     28/12/2564

16 10/2565 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) 3,293.46     14/2/2565

17 11/2565 นายไชยวัฒน์ หล่ิมน้อย 10,500.00   4/4/2565 ปรีชา

18 12/2565 นายรุ่ง บวบทอง 83,000.00   7/4/2565 ปรีชา

19 ล ำพรวนถ่ำยเอกสำร 495 9/5/2565 ปรีชำ

20 ปรียำนุช ฉ  ำพจน์ 4800 10/5/2565 ปรีชำ

21 ทวี ทองวิชิต 750 31/5/2565 สมจิตร

22 13/2565 สัมฤทธ์ิ โกทัน 13560 8/6/2565 สมจิตร

23 14/2565 บริษัท ดำต้ำ คอม แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 11680 8/6/2565 ธนะเมศฐ์

24 15/2565 นำยทรงวิทย์ ชินบุตร 20000 13/6/2565 ธนะเมศฐ์

25 16/2565 นำยศิริสวัสด์ิ คงทน 15000 20/6/2565 กิตติศักด์ิ

26 17/2565 นำงสำวประภำศรี เยือกเย็น 14000 22/6/2565 ทรงพล

เช่าอินเทอร์เน็ต เดือน ม.ค.-ก.พ. 2565

ซ่อมแซมฝ้าเพดานตะแกรงกันนก ท่ัวไป อาคารสถานท่ี

เช่าอินเทอร์เน็ต เดือน มี.ค.-เม.ย. 2565

จ้างย้าย ต้นไม้ ท่ัวไป อาคารสถานท่ี

จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ

จ้างเหมาอาหารว่างค่ายธรรมะ

จ้างเหมาอาหารว่างงานแนะแนว

จ้างท าตู้ล าโพง

จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

จ้างเหมาอาหารกิจกรรมลูกเสือ

จ้างเหมารถไถดิน

จ้างซ่อมแซมกระเบ้ืองห้องศิลปะ

จ้างซ่อมแซมพ้ืนระเบียง

สัญญาจ้างงบปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนอาคาร

จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า

จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ท่ัวไป อาคารสถานท่ี

ทะเบียนคุมจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2565

เร่ือง งบประมาณจาก โครงการ

สัญญาจ้างนักการ

สัญญาจ้างครูอัตราจ้าง

กิจกำรนักเรียน

ถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม ทั วไป

จ้ำงขุดดินไถปรับพ้ืนที ทั วไป

จ้ำงรำกรถกระบะโรงเรียน ทั วไป

จ้ำงซ่อมรถกระบะ ทั วไป

ซ่อมระบบคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต กพร.

จ้ำงเหมำรถค่ำยวิทยำศำสตร์ วิชำกำร

ซ่อมเครื องดนตรี วิชำกำร

จ้ำงท ำเบรกค่ำยคุณธรรม

อาคารสถานท่ี

อาคารสถานท่ี

ยานพาหนะ

ยานพาหนะ

ระบบอินเทอร์เน็ต

พัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน

ค่ายคุณธรรม



27 18/2565 40000 22/6/2565 ทรงพล

28 19/2565 บริษัท ส.ใหญ่ยนต์จูนนิ ง จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่) 5887.69 27/6/2565 ทั วไป สมจิตร

29 นำยนันทพงค์ อ่อนแขก 1800 28/6/2565 ธนะเมศฐ์

30 20/2565 นำงสำวสำยพิณ แก้วมั น 8600 30/5/2565 ณัฐกำนต์

31 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) 4,940.19     18/4/2565

จ้ำงท ำอำหำรค่ำยคุณธรรม กิจกำรนักเรียน

จ้ำงซ่อมรถตู้

ค่ายคุณธรรม

ยานพาหนะ

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ict)

กิจกรรมท าบุญโรงเรียน

จ้ำงเดินระบบอินเทอร์เน็ต กพร.

จ้ำงท ำอำหำรกิจกรรมท ำบุญวันสถำปนำโรงเรียน

เช่าอินเทอร์เน็ต เดือน พ.ค. - ก.ค. 2565


