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ใบส่ังซ้ือ
เร่ือง ร้าน ราคา ลงวันท่ี งบประมาณจาก โครงการ ผู้รับผิดชอบ

1 ซ้ือกระดาษ 4A บ้านกระดาษ 2,500.00      1/10/2565 วิชาการ การจัดการเรียนการสอน ณัฐกานต์

2 ซ้ือหนังสือพิมพ์ หนังสือหนองโพ 600.00        1/10/2563 วิชาการ งานสารบรรณ นิภา

3 ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง(ดีเซล) น้ิงออยล์ (ช บริการ) 1,000.00      5/10/2563 ท่ัวไป ยานพาหนะ สมจิตร

4 ซ้ือวัสดุงานอาคารสถานท่ี พรสิริไม้ประดับ 320.00        3/10/2563 ท่ัวไป อาคารสถานท่ี สรทรรศน์

5 ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง(เบนซิน) น้ิงออยล์ (ช บริการ) 175.00        28/10/2563 ท่ัวไป อาคารสถานท่ี สรทรรศน์

6 ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง(ดีเซล) น้ิงออยล์ (ช บริการ) 3,000.00      21/10/2563 ท่ัวไป ยานพาหนะ สมจิตร

7 ซ้ือวัสดุงานอาคารสถานท่ี ทองซ้อนคอนกรีต 4,400.00      27/10/2563 ท่ัวไป อาคารสถานท่ี สรทรรศน์

8 ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง(เบนซิน) น้ิงออยล์ (ช บริการ) 175.00        7/10/2563 ท่ัวไป อาคารสถานท่ี สรทรรศน์

9 ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง(เบนซิน) น้ิงออยล์ (ช บริการ) 175.00        21/10/2563 ท่ัวไป อาคารสถานท่ี สรทรรศน์

10 ซ้ือวัสดุกิจกรรมวันปิยะมหาราช สุทธาพาณิชย์ 1,100.00      4/11/2563 วิชาการ ความภาคภูมิใจในมาตุภูมิ สรทรรศน์

11 ซ้ือกระดาษ 4A บ้านกระดาษ 3,000.00      5/11/2563 วิชาการ การจัดการเรียนการสอน ณัฐกานต์

12 ซ้ือวัสดุกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หจก.ศรีมาตุลี เซ็นเตอร์ 2,921.00      5/11/2563 วิชาการ พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ศศิธร

13 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ บ.ดาต้าคอม แอนด์เซอร์วิส จ้ากัด 1,700.00      9/11/2563 วิชาการ กลุ่มงานวิชาการ ณัฐกานต์

14 ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง(ดีเซล) น้ิงออยล์ (ช บริการ) 3,000.00      10/11/2563 ท่ัวไป ยานพาหนะ สมจิตร

15 ซ้ือวัสดุกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หจก.ศรีมาตุลี เซ็นเตอร์ 2,010.00      10/11/2563 วิชาการ พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วารินธร

16 ซ้ือวัสดุกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หจก.ศรีมาตุลี เซ็นเตอร์ 2,528.00      17/11/2563 วิชาการ พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รัฐกานต์

17 ซ้ือกระดาษ 4A บ้านกระดาษ 20,000.00    17/11/2563 วิชาการ การจัดการเรียนการสอน ณัฐกานต์

18 ซ้ือวัสดุกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หจก.ศรีมาตุลี เซ็นเตอร์ 2,063.00      9/12/2563 วิชาการ พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ณัฐกานต์

19 ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง(ดีเซล) น้ิงออยล์ (ช บริการ) 3,000.00      9/12/2563 ท่ัวไป ยานพาหนะ สมจิตร

20 ซ้ือวัสดุกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หจก.ศรีมาตุลี เซ็นเตอร์ 375.00        9/12/2563 วิชาการ พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ณัฐกานต์

21 ซ้ือวัสดุกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หจก.ศรีมาตุลี เซ็นเตอร์ 3,000.00      9/12/2563 วิชาการ พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ธนะเมศฐ์

22 ซ้ือวัสดุกลุ่มสาระศิลปศึกษา หจก.ศรีมาตุลี เซ็นเตอร์ 1,927.00      9/12/2563 วิชาการ พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วารินธร

23 ซือเคร่ืองพิมพ์เอกสาร บ.ยูนิต้ี ไอทีซิสเต็ม จ้ากัด 3,990.00      13/12/2563 วิชาการ กยศ. วารินธร

24 ซ้ือวัสดุกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หจก.ศรีมาตุลี เซ็นเตอร์ 1,600.00      13/12/2563 วิชาการ พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วารินธร

ทะเบียนคุมจัดซ้ือประจ าปีงบประมาณ 2564



25 ซ้ือวัสดุงานธุรการ ยินดีศึกษาภัณฑ์ 415.00        13/12/2563 ท่ัวไป ธุรการ สมจิตร

26 ซ้ือวัสดุงานอาคารสถานท่ี แอ็กก้ีโฮม 2,004.00      25/12/2563 ท่ัวไป อาคารสถานท่ี สรทรรศน์

27 ซ้ือวัสดุงานอาคารสถานท่ี สุทรรศน์ 960.00        13/12/2563 ท่ัวไป อาคารสถานท่ี สรทรรศน์

28 ซ้ือวัสดุกิจกรรมคริสต์มาส สหกรณ์โรงเรียนหนองโพพิทยา 1,180.00      13/12/2563 วิชาการ ส่งเสริมความเป็นพลเมืองพลโลก มูนีรา

29 ซ้ือวัสดุกิจกรรมคริสต์มาส วีสแควร์ ดีพาร์ทแมนท์สโตร์ 243.00        13/12/2563 วิชาการ ส่งเสริมความเป็นพลเมืองพลโลก มูนีรา

30 ซ้ือวัสดุกิจกรรมคริสต์มาส ศรีสงวน 1,105.00      19/12/2563 วิชาการ ส่งเสริมความเป็นพลเมืองพลโลก มูนีรา

31 ซ้ือวัสดุกิจกรรมคริสต์มาส สยามแม็คโคร 1,206.00      19/12/2563 วิชาการ ส่งเสริมความเป็นพลเมืองพลโลก มูนีรา

32 ซ้ือวัสดุกิจกรรมคริสต์มาส บ.ทีเอ็นดี คิทแชนแวร์ จ้ากัด 2,257.00      19/12/2563 วิชาการ ส่งเสริมความเป็นพลเมืองพลโลก มูนีรา

33 ซ้ือวัสดุกลุ่มงานวิชาการภาษาไทย หจก.ศรีมาตุลี เซ็นเตอร์ 260.00        4/1/2564 วิชการ พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นิภา

34 ซ้ือวัสดุกลุ่มงานวิชาการภาษาไทย หจก.ศรีมาตุลี เซ็นเตอร์ 1,500.00      4/1/2564 วิชการ พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นิภา

35 ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง(ดีเซล) น้ิงออยล์ (ช บริการ) 4,000.00      4/1/2564 ท่ัวไป ยานพาหนะ สมจิตร

36 ซ้ือวัสดุงานอาคารสถานท่ี อุไรลักษณ์อินทรเกษตร 200.00        10/1/2564 ท่ัวไป อาคารสถานท่ี ปรีชา

37 ซ้ือสบู่ล้างมือ สยามแม็คโคร 495.00        11/1/2564 วิชาการ ส่งเสริมสุขภาพ ณัฐกานต์

38 1/2564 ซ้ือวัสดุงานงานพัสดุ หจก.ศรีมาตุลี เซ็นเตอร์ 9,714.00      11/1/2564 วิชาการ พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประทานพร

39 ซ้ือวัสดุกลุ่มงานวิชาการคณิตศาสตร์ หจก.ศรีมาตุลี เซ็นเตอร์ 4,218.00      19/1/2564 วิชการ พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กาญจนา

40 ซ้ือวัสดุงานพยาบาล บ.อาร์โอเมดดิคอล จ้ากัด 3,212.00      139/1/2564 วิชาการ พยาบาล ณัฐกานต์

41 ซ้ือวัสดุงานอาคารสถานท่ี ย่ิงเจริญฮาร์ตแวร์ 40.00          20/1/2564 ท่ัวไป อาคารสถานท่ี ปรีชา

42 ซ้ือวัสดุกลุ่มงานวิชาการคณิตศาสตร์ หจก.ศรีมาตุลี เซ็นเตอร์ 1,500.00      20/1/2564 วิชการ พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กาญจนา

43 ซ้ือวัสดุงานอาคารสถานท่ี ลอนดอนโฮลเซลซูเปอร์มาเก็ต 394.00        21/1/2564 ท่ัวไป อาคารสถานท่ี ปรีชา

44 ซ้ือวัสดุกลุ่มงานวิชาการภาษาไทย หจก.ศรีมาตุลี เซ็นเตอร์ 780.00        21/1/2564 วิชการ พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นิภา

45 ซ้ือวัสดุงานอาคารสถานท่ี แอ็กก้ีโฮม 290.00        21/1/2564 ท่ัวไป อาคารสถานท่ี ปรีชา

46 ซ้ือวัสดุงานอาคารสถานท่ี หจก.ศรีมาตุลี เซ็นเตอร์ 800.00        22/1/2564 ท่ัวไป อาคารสถานท่ี สมจิตร

47 ซ้ือวัสดุงานอาคารสถานท่ี ไทยภาณิชย์ 696.00        22/1/2564 ท่ัวไป อาคารสถานท่ี ปรีชา

48 ซ้ือวัสดุกลุ่มงานวิชาการ หจก.ศรีมาตุลี เซ็นเตอร์ 3,912.00      30/1/2564 วิชการ พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วารินธร

49 ซ้ือวัสดุงานอาคารสถานท่ี วิภาก่อสร้าง 1,170.00      30/1/2564 ท่ัวไป อาคารสถานท่ี ปรีชา

50 ซ้ือวัสดุกลุ่มงานวิชาการ หจก.ศรีมาตุลี เซ็นเตอร์ 4,302.00      2/2/2564 วิชการ พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วารินธร

51 ซ้ือกระดาษ 4A บ้านกระดาษ 2,000.00      2/2/2564 วิชาการ การจัดการเรียนการสอน ณัฐกานต์

52 ซ้ือวัสดุกลุ่มงานวิชาการ หจก.ศรีมาตุลี เซ็นเตอร์ 619.00        4/2/2564 วิชการ วิชาการ ศศิธร



53 ซ้ือกระดาษ 4A บ้านกระดาษ 3,000.00      4/2/2564 วิชาการ การจัดการเรียนการสอน ณัฐกานต์

54 ซ้ือวัสดุกลุ่มงานวิชาการ หจก.ศรีมาตุลี เซ็นเตอร์ 2,950.00      4/2/2564 วิชการ โรงเรียนสีขาว ศศิธร

55 ซ้ือวัสดุกลุ่มงานวิชาการ หจก.ศรีมาตุลี เซ็นเตอร์ 420.00        4/2/2564 วิชการ โรงเรียนสีขาว ศศิธร

56 ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง(ดีเซล) น้ิงออยล์ (ช บริการ) 3,000.00      4/2/2564 ท่ัวไป ยานพาหนะ สมจิตร

57 ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง(ดีเซล) น้ิงออยล์ (ช บริการ) 3,000.00      5/2/2564 ท่ัวไป ยานพาหนะ สมจิตร

58 ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง(ดีเซล) น้ิงออยล์ (ช บริการ) 3,000.00      10/2/2564 ท่ัวไป ยานพาหนะ สมจิตร

59 ซ้ือวัสดุงานอาคารสถานท่ี ศิริการค้าอินเตอร์เทรด จ้ากัด 2,450.00      13/2/2564 ท่ัวไป อาคารสถานท่ี ปรีชา

60 ซ้ือวัสดุค่ายคณิตศาสตร์ หจก.ศรีมาตุลี เซ็นเตอร์ 1,318.00      15/2/2564 วิชาการ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม กาญจนา

61 ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง(ดีเซล) น้ิงออยล์ (ช บริการ) 3,000.00      16/2/2564 ท่ัวไป ยานพาหนะ สมจิตร

62 ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง(เบนซิน) น้ิงออยล์ (ช บริการ) 900.00        16/2/2564 ท่ัวไป อาคารสถานท่ี ปีชา

63 ซ้ือวัสดุงานอาคารสถานท่ี อุไรลักษณ์อินทรเกษตร 1,838.00      17/2/2564 ท่ัวไป อาคารสถานท่ี ปรีชา

64 ซ้ือวัสดุงานอาคารสถานท่ี อุไรลักษณ์อินทรเกษตร 634.00        11/2/2564 ท่ัวไป อาคารสถานท่ี ปรีชา

65 ซ้ือวัสดุงานสัปดาห์ศิลป์ สหกรณ์โรงเรียนหนองโพพิทยา 4,281.00      15/2/2564 วิชาการ สืบสารศิลปวัฒนธรรม วารินธร

66 ซ้ือวัสดุวิชาการ(เปิดบ้านวิชาการ) พงษ์สาส์น 850.00        26/2/2564 วิชาการ ผู้เรียนมีความรู้ทักษะอาชีพ วารินธร

67 ซ้ือวัสดุค่ายลูกสือ อุไรลักษณ์อินทรเกษตร 453.00        27/2/2564 วิชาการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมจิตร

68 3/2564 ซ้ือวัสดุซ่อแซมอาคารเรียน หจก.เข่ือนเจ้าพระยาค้าไม้ 21,000.00    4/6/2564 ท่ัวไป อาคารสถานท่ี ปรีชา

69 4/2564 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เอกสาร บ.ออลเว็สซัพพายแอนด์เซอร์วิส 18,000.00    14/6/2564 วิชาการ งานวิชาการ ณัฐกานต์

70 5/2564 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เอกสาร บ.ออลเว็สซัพพายแอนด์เซอร์วิส 17,500.00    18/6/2564 วิชาการ งานวิชาการ ณัฐกานต์

71 7/2564 ซ้ือวัสดุค่ายลูกสือ นิวล้ี ตวงก๋ี 9,583.00      8/3/2564 วิชาการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมจิตร

72 8/2564 ซ้ือหนังสือเรียนปีการศึกษา 2564 หจก.ศรีมาตุลี เซ็นเตอร์ 214,211.20   9/6/2564 วิชาการ วิชาการ ณัฐกานต์

73 ซ้ือวัสดุค่ายลูกสือ ลอนดอนโฮลเซลซูเปอร์มาเก็ต 1,010.00      16/3/2564 วิชาการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมจิตร

74 ซ้ือวัสดุงานโสตทัศนศึกษา หจก.ประวิตรซาวด์แอนด์อิเล็กทรอนิกส์ 560.00        31/12/2563 ท่ัวไป งานโสตทัศนศึกษา สมจิตร

75 ซ้ือวัสดุงานโสตทัศนศึกษา หจก.ประวิตรซาวด์แอนด์อิเล็กทรอนิกส์ 272.00        31/12/2563 ท่ัวไป งานโสตทัศนศึกษา สมจิตร

76 ซ้ือใบ ปพ. วิชาการ สกสค. 2,080.00      26/5/2564 วิชาการ วิชการ ณัฐกานต์

77 ซ้ือวัสดุค่ายลูกสือ ห้องภาพสุริยาดิจิติทอล 350.00        17/3/2564 วิชาการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมจิตร

78 ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง(เบนซิน) น้ิงออยล์ (ช บริการ) 1,010.00      2/3/2564 ท่ัวไป อาคารสถานท่ี ปรีชา

79 ซ้ือวัสดุกลุ่มงานวิชาการสังคม หนุ่มคอมพิวเตอร์ 3,250.00      25/3/2564 วิชการ พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สมจิตร

80 ซ้ือพวงมาลา เลิศลีลา 600.00        25/3/2564 วิชาการ ความภาคภูมิใจในมาตุภูมิ สมจิตร



81 ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง(เบนซิน) น้ิงออยล์ (ช บริการ) 1,510.00      26/5/2564 ท่ัวไป อาคารสถานท่ี ปรีชา

82 ซ้ือวัสดุงานอาคารสถานท่ี สุทัสน์ 1,750.00      2/5/2564 ท่ัวไป อาคารสถานท่ี ปรีชา

83 ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง(เบนซิน) น้ิงออยล์ (ช บริการ) 925.00        15/6/2564 ท่ัวไป อาคารสถานท่ี ปรีชา

84 ซ้ือวัสดุงานอาคารสถานท่ี มนัสชัย เชอร์วิส 200.00        2/6/2564 ท่ัวไป อาคารสถานท่ี ปรีชา

85 ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง(ดีเซล) ปตท.วิชิตนาคปิโตเรียม 1,000.00      13/8/2564 ท่ัวไป ยานพาหนะ สมจิตร

86 ซ้ือวัสดุไฟหน้ารถ วัฒนาการ 650.00        13/8/2564 ท่ัวไป ยานพาหนะ สมจิตร

87 ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง(เบนซิน) แสงทิพย์บริการ 320.00        13/8/2564 ท่ัวไป อาคารสถานท่ี ปรีชา

88 ซ้ือวัสดุงานอาคารสถานท่ี อุไรลักษณ์อินทรเกษตร 3,354.00      20/8/2565 ท่ัวไป อาคารสถานท่ี ปรีชา

89 ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง(เบนซิน) แสงทิพย์บริการ 320.00        20/8/2564 ท่ัวไป อาคารสถานท่ี ปรีชา

90 ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง(ดีเซล) น้ิงออยล์ (ช บริการ) 1,000.00      28/8/2564 ท่ัวไป ยานพาหนะ สมจิตร

91 ซ้ือเพคร่ืองพิมพ์ หนุ่มคอมพิวเตอร์ 4,100.00      28/8/2564 วิชาการ พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สมจิตร

92 ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง(ดีเซล) บริษัท ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด 1,000.00      28/8/2564 ท่ัวไป ยานพาหนะ สมจิตร

93 ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง(เบนซิน) น้ิงออยล์ (ช บริการ) 230.00        28/8/2564 ท่ัวไป อาคารสถานท่ี ปรีชา

94 ซ้ือกระดาษ 4A บ้านกระดาษ 3,000.00      1/9/2564 วิชาการ การจัดการเรียนการสอน ณัฐกานต์


