
 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง แผนงาน/โครงการ 
วงเงินทีจ่ัดซ้ือ/
จัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีจัดซ้ือ/จัด
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

1 ไวนิลยินดีต้อนรับ
ผู้อำนวยการ 

รายจ่ายประจำ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีไอพีโฆษณา ร้านวีไอพีโฆษณา จ1/2565 
5 ต.ค. 64 

2 เหมารถรับส่งนักเรียน
(ฉีดวัคซีน) 

ความปลอดภัยด้าน
สุขภาพอนามัย 

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไผ่  
สีคุณน้ำเท่ียง 

นายไผ่  
สีคุณน้ำเท่ียง 

จ2/2565 
15 ต.ค. 64 

3 ถ่ายเอกสาร(เข้าเล่ม) พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3,126.00 3,126.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาคร 
เซ็นเตอร์ 

ร้านสาคร 
เซ็นเตอร์ 

จ3/2565 
15 ต.ค. 64 

4 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ขับเคล่ือนนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาสู่สถานศึกษา 

1,892.00 1,892.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษา
ภัณฑ์ขอนแก่น 

จำกัด 

บริษัท ศึกษา
ภัณฑ์ขอนแก่น 

จำกัด 

ซ1/2565 
18 ต.ค. 64 

5 รื้อถอนถังน้ำประปา
คอนกรีตแบบบาดาล
ขนาดใหญ่ทรงส่ีเหล่ียม
จัตุรัส 

พัฒนาสภาพแวดล้อม 
อาคาร สถานท่ีฯ 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย  
ศรีเชียงสา 

นายวุฒิชัย  
ศรีเชียงสา 

จ4/2565 
25 ต.ค. 64 

6 เหมาบริการรถแบคโฮขุด
ปรับพื้นบริเวณแปลง
เกษตร, คันดินสระน้ำ, 
ลานกีฬาและสุขภาพ 

พัฒนาสภาพแวดล้อม 
อาคาร สถานท่ีฯ 

17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย  
ศรีเชียงสา 

นายวุฒิชัย  
ศรีเชียงสา 

จ5/2565 
29 ต.ค. 64 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง แผนงาน/โครงการ 
วงเงินทีจ่ัดซ้ือ/
จัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีจัดซ้ือ/จัด
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

1 ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รายจ่ายประจำ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน IT ขอนแก่น ร้าน IT ขอนแก่น จ6/2565 
1 พ.ย. 64 

2 เหมาบริการวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. และ
ซ่อมแซมระบบประปาท่ี
ชำรุด 

พัฒนาสภาพแวดล้อม 
อาคาร สถานท่ีฯ 

33,784.00 33,784.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล  
ศรีทุมมา 

นายสมพล  
ศรีทุมมา 

จ7/2565 
4 พ.ย. 64 

3 ป้ายห้องผู้อำนวยการ รายจ่ายประจำ 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีไอพีโฆษณา ร้านวีไอพีโฆษณา จ8/2565 
9 พ.ย. 64 

4 เหมารถรับส่งนักเรียน
(ฉีดวัคซีน) 

ความปลอดภัยด้าน
สุขภาพอนามัย 

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤช  
ศรีเศษ 

นายจักรกฤช  
ศรีเศษ 

จ9/2565 
9 พ.ย. 64 

5 วัสดุสำนักงาน รายจ่ายประจำ 4,395.00 4,395.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม 
จำกัด 

บริษัท ดูโฮม 
จำกัด 

ซ2/2565 
9 พ.ย. 64 

6 วัสดุสำนักงาน รายจ่ายประจำ 4,930.00 4,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีจีแอล 
ขอนแก่น จำกัด 

บริษัท วีจีแอล 
ขอนแก่น จำกัด 

ซ3/2565 
9 พ.ย. 64 

7 เหมารถรับส่งนักเรียน
(ฉีดวัคซีน) 

ความปลอดภัยด้าน
สุขภาพอนามัย 

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไผ่  
สีคุณน้ำเท่ียง 

นายไผ่  
สีคุณน้ำเท่ียง 

จ10/2565 
11 พ.ย. 64 

8 ต่อเติมกั้นห้องเรียน
อนุบาล 1 และซ่อมแซม
หลังคาอาคารเรียน
อนุบาล 

พัฒนาสภาพแวดล้อม 
อาคาร สถานท่ีฯ 

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล  
ศรีทุมมา 

นายสมพล  
ศรีทุมมา 

จ11/2565 
15 พ.ย. 64 

9 ป้ายประชาสัมพันธ์ 
Covid-19 

ความปลอดภัยด้าน
สุขภาพอนามัย 

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีไอพีโฆษณา ร้านวีไอพีโฆษณา จ12/2565 
26 พ.ย. 64 

 



ท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง แผนงาน/โครงการ 
วงเงินทีจ่ัดซ้ือ/
จัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีจัดซ้ือ/จัด
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

10 เหมารถรับส่งนักเรียน
(ฉีดวัคซีน) 

ความปลอดภัยด้าน
สุขภาพอนามัย 

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤช  
ศรีเศษ 

นายจักรกฤช  
ศรีเศษ 

จ13/2565 
30 พ.ย. 64 

11 วัสดุส่ือการเรียนการ
สอน 

ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษา
ภัณฑ์ขอนแก่น 

จำกัด 

บริษัท ศึกษา
ภัณฑ์ขอนแก่น 

จำกัด 

ซ4/2565 
30 พ.ย. 64 

12 ไวนิลสวัสดีปีใหม่ พัฒนาสภาพแวดล้อม 
อาคาร สถานท่ีฯ 

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีไอพีโฆษณา ร้านวีไอพีโฆษณา จ14/2565 
30 พ.ย. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง แผนงาน/โครงการ 
วงเงินทีจ่ัดซ้ือ/
จัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีจัดซ้ือ/จัด
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

1 เหมาซ่อมแซมหลังคา
อาคารเรียน สปช.
105/29 

พัฒนาสภาพแวดล้อม 
อาคาร สถานท่ีฯ 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล  
ดาทุมมา 

นายสมพล  
ดาทุมมา 

จ15/2565 
1 ธ.ค. 64 

2 วัสดุความปลอดภัยด้าน
สุขภาพอนามัย 

ความปลอดภัยด้าน
สุขภาพอนามัย 

22,680.00 22,680.00 เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย์  
ฤทธิ์แสวง 

นายไพบูลย์  
ฤทธิ์แสวง 

ซ5/2565 
1 ธ.ค. 64 

3 วัสดุความปลอดภัยด้าน
สุขภาพอนามัย 

ความปลอดภัยด้าน
สุขภาพอนามัย 

3,064.00 3,064.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหมอยาจุฬา 
99 

ร้านหมอยาจุฬา 
99 

ซ6/2565 
7 ธ.ค. 64 

4 เหมารถรับส่งนักเรียน
(ฉีดวัคซีน) 

ความปลอดภัยด้าน
สุขภาพอนามัย 

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไผ่  
สีคุณน้ำเท่ียง 

นายไผ่  
สีคุณน้ำเท่ียง 

จ16/2565 
13 ธ.ค. 64 

5 วัสดุความปลอดภัยด้าน
สุขภาพอนามัย 

ความปลอดภัยด้าน
สุขภาพอนามัย 

935.00 935.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรฟาสซิ
โน จำกัด 

บริษัท โปรฟาสซิ
โน จำกัด 

ซ7/2565 
16 ธ.ค. 64 

6 วัสดุส่ือการเรียนการ
สอน 

ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 

5,004.00 5,004.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม 
จำกัด 

บริษัท ดูโฮม 
จำกัด 

ซ8/2565 
16 ธ.ค. 64 

7 วัสดุความปลอดภัยด้าน
สุขภาพอนามัย 

ความปลอดภัยด้าน
สุขภาพอนามัย 

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย์  
ฤทธิ์แสวง 

นายไพบูลย์  
ฤทธิ์แสวง 

ซ9/2565 
17 ธ.ค. 64 

8 วัสดุวันสำคัญ วันสำคัญเพื่ออนุรักษ์
สืบสานวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

1,155.00 1,155.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม 
จำกัด 

บริษัท ดูโฮม 
จำกัด 

ซ10/2565 
17 ธ.ค. 64 

9 ซ่อมแซมเครื่องปริ้น
เตอร์ 

รายจ่ายประจำ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพงษ์  
เขียวไกร 

นายอนุพงษ์  
เขียวไกร 

จ17/2565 
20 ธ.ค. 64 

10 วัสดุความปลอดภัยด้าน
สุขภาพอนามัย 

ความปลอดภัยด้าน
สุขภาพอนามัย 

609.90 609.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันไชน์ 
เมดิคอล จำกัด 

บริษัท ซันไชน์ 
เมดิคอล จำกัด 

ซ11/2565 
20 ธ.ค. 64 



ท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง แผนงาน/โครงการ 
วงเงินทีจ่ัดซ้ือ/
จัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีจัดซ้ือ/จัด
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

11 วัสดุสำนักงาน รายจ่ายประจำ 1,020.00 1,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม 
จำกัด 

บริษัท ดูโฮม 
จำกัด 

 

ซ12/2565 
22 ธ.ค. 64 

12 กระดาษถ่ายเอกสาร รายจ่ายประจำ 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านค้อมีดี
ศึกษา 

ร้านบ้านค้อมีดี
ศึกษา 

ซ13/2565 
24 ธ.ค. 64 

13 วัสดุซ่อมแซมประปาใน
โรงเรียน 

พัฒนาสภาพแวดล้อม 
อาคาร สถานท่ีฯ 

2,965.00 2,965.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม 
จำกัด 

บริษัท ดูโฮม 
จำกัด 

ซ14/2565 
28 ธ.ค. 64 

14 วัสดุห้องเรียนคุณภาพ ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษา
ภัณฑ์ขอนแก่น 

จำกัด 

บริษัท ศึกษา
ภัณฑ์ขอนแก่น 

จำกัด 

ซ15/2565 
28 ธ.ค. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง แผนงาน/โครงการ 
วงเงินทีจ่ัดซ้ือ/
จัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีจัดซ้ือ/จัด
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

1 ปรับพื้นท่ีบริเวณ
โรงเรียน 

พัฒนาสภาพแวดล้อม 
อาคาร สถานท่ีฯ 

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล  
มะมิรัมย ์

นายธนพล  
มะมิรัมย ์

จ18/2565 
7 ม.ค. 65 

2 วัสดุพัฒนาสภาพ 
แวดล้อม อาคาร สถานท่ี
ฯ 

พัฒนาสภาพแวดล้อม 
อาคาร สถานท่ีฯ 

3,636.00 3,636.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม 
จำกัด 

บริษัท ดูโฮม 
จำกัด 

ซ16/2565 
7 ม.ค. 65 

3 วัสดุความปลอดภัยด้าน
สุขภาพอนามัย 

ความปลอดภัยด้าน
สุขภาพอนามัย 

14,750.00 14,750.00 เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย์  
ฤทธิ์แสวง 

นายไพบูลย์  
ฤทธิ์แสวง 

ซ17/2565 
17 ม.ค. 65 

4 วัสดุพัฒนาสภาพ 
แวดล้อม อาคาร สถานท่ี
ฯ 

พัฒนาสภาพแวดล้อม 
อาคาร สถานท่ีฯ 

2,565.00 2,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม 
จำกัด 

บริษัท ดูโฮม 
จำกัด 

ซ18/2565 
17 ม.ค. 65 

5 วัสดุพัฒนาสภาพ 
แวดล้อม อาคาร สถานท่ี
ฯ 

พัฒนาสภาพแวดล้อม 
อาคาร สถานท่ีฯ 

814.00 814.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม 
จำกัด 

บริษัท ดูโฮม 
จำกัด 

ซ19/2565 
17 ม.ค. 65 

6 ไวนิลขับเคล่ือนโรงเรียน
คุณภาพ 

ขับเคล่ือนนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาสู่สถานศึกษา 

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีไอพีโฆษณา ร้านวีไอพีโฆษณา จ19/2565 
17 ม.ค. 65 

7 วัสดุกิจกรรม 5 ส. พัฒนาสภาพแวดล้อม 
อาคาร สถานท่ีฯ 

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรา 
ภาครรมสุข 

นางสาวพัชรา 
ภาครรมสุข 

ซ20/2565 
20 ม.ค. 65 

8 วัสดุพัฒนาสภาพ 
แวดล้อม อาคาร สถานท่ี
ฯ 

พัฒนาสภาพแวดล้อม 
อาคาร สถานท่ีฯ 

2,180.00 2,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม 
จำกัด 

บริษัท ดูโฮม 
จำกัด 

ซ21/2565 
21 ม.ค. 65 

 



ท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง แผนงาน/โครงการ 
วงเงินทีจ่ัดซ้ือ/
จัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีจัดซ้ือ/จัด
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

9 ไวนิลรับสมัครนักเรียน ขับเคล่ือนนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาสู่สถานศึกษา 

780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีไอพีโฆษณา ร้านวีไอพีโฆษณา จ20/2565 
24 ม.ค. 65 

10 วัสดุความปลอดภัยด้าน
สุขภาพอนามัย 

ความปลอดภัยด้าน
สุขภาพอนามัย 

1,802.95 1,802.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันไชน์ 
เมดิคอล จำกัด 

บริษัท ซันไชน์ 
เมดิคอล จำกัด 

ซ22/2565 
25 ม.ค. 65 

11 วัสดุส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านดนตรี 

ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 

2,765.00 2,765.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่น
มาราธอน 

หจก.ขอนแก่น
มาราธอน 

ซ23/2565 
27 ม.ค. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง แผนงาน/โครงการ 
วงเงินทีจ่ัดซ้ือ/
จัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีจัดซ้ือ/จัด
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

1 เข้าเล่มเอกสารโรงเรียน
คุณภาพ 

ขับเคล่ือนนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาสู่สถานศึกษา 

1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก็อปป้ีวัน 
2547 จำกัด 

บริษัท ก็อปป้ีวัน 
2547 จำกัด 

จ21/2565 
1 ก.พ. 65 

2 วัสดุสำนักงาน รายจ่ายประจำ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโปรปริ้นท์ 
ก็อปป้ีเซอร์วิส 

ร้านโปรปริ้นท์ 
ก็อปป้ีเซอร์วิส 

ซ24/2565 
1 ก.พ. 65 

3 วัสดุสำนักงาน รายจ่ายประจำ 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม 
จำกัด 

บริษัท ดูโฮม 
จำกัด 

ซ25/2565 
2 ก.พ. 65 

4 วัสดุกิจกรรมการเลือกตั้ง
สภานักเรียน 

วันสำคัญเพื่ออนุรักษ์
สืบสานวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

1,004.00 1,004.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษา
ภัณฑ์ขอนแก่น 

จำกัด 

บริษัท ศึกษา
ภัณฑ์ขอนแก่น 

จำกัด 

ซ26/2565 
15 ก.พ. 65 

5 ถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม
เอกสารโรงเรียนคุณภาพ 

ขับเคล่ือนนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาสู่สถานศึกษา 

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาคร 
เซ็นเตอร์ 

ร้านสาคร 
เซ็นเตอร์ 

จ22/2565 
18 ก.พ. 65 

6 เข้าเล่มเอกสารโรงเรียน
คุณภาพ 

ขับเคล่ือนนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาสู่สถานศึกษา 

320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก็อปป้ีวัน 
2547 จำกัด 

บริษัท ก็อปป้ีวัน 
2547 จำกัด 

จ23/2565 
18 ก.พ. 65 

7 วัสดุซ่อมเครื่องเสียง พัฒนาสภาพแวดล้อม 
อาคาร สถานท่ีฯ 

7,460.00 7,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านขอนแก่น
ซาวด ์

ร้านขอนแก่น
ซาวด์ 

ซ27/2565 
21 ก.พ. 65 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง แผนงาน/โครงการ 
วงเงินทีจ่ัดซ้ือ/
จัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีจัดซ้ือ/จัด
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

1 เหมารถโดยสารประจำ
ทาง 

ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไผ่  
สีคุณน้ำเท่ียง 

นายไผ่  
สีคุณน้ำเท่ียง 

จ24/2565 
2 มี.ค. 65 

2 เหมารถโดยสารประจำ
ทาง 

พัฒนาผู้เรียน 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรินทร์ทอง 
มาพระลับ 

นายรินทร์ทอง 
มาพระลับ 

จ25/2565 
3 มี.ค. 65 

3 วัสดุพัฒนาสภาพ 
แวดล้อม อาคาร สถานท่ี
ฯ 

พัฒนาสภาพแวดล้อม 
อาคาร สถานท่ีฯ 

2,972.00 2,972.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
คลังเหล็ก
ขอนแก่น 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
คลังเหล็ก
ขอนแก่น 

ซ28/2565 
4 มี.ค. 65 

4 วัสดุสอบปลายภาคเรียน
ท่ี 2 

ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 

2,320.00 2,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีระวิทยา ร้านวีระวิทยา ซ29/2565 
4 มี.ค. 65 

5 วัสดุพัฒนาสภาพ 
แวดล้อม อาคาร สถานท่ี
ฯ 

พัฒนาสภาพแวดล้อม 
อาคาร สถานท่ีฯ 

6,723.00 6,723.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานผลิต
หลังคาเหล็กบี.เค

ขอนแก่น 

โรงงานผลิต
หลังคาเหล็กบี.เค

ขอนแก่น 

ซ30/2565 
17 มี.ค. 65 

6 วัสดุพัฒนาสภาพ 
แวดล้อม อาคาร สถานท่ี
ฯ 

พัฒนาสภาพแวดล้อม 
อาคาร สถานท่ีฯ 

5,490.01 5,490.01 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
คลังเหล็ก
ขอนแก่น 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
คลังเหล็ก
ขอนแก่น 

ซ31/2565 
17 มี.ค. 65 

7 วัสดุพัฒนาสภาพ 
แวดล้อม อาคาร สถานท่ี
ฯ 

พัฒนาสภาพแวดล้อม 
อาคาร สถานท่ีฯ 

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยปรีดา
อุตสาหกรรมกรุ๊ป 

จำกัด 

บริษัท ไทยปรีดา
อุตสาหกรรมกรุ๊ป 

จำกัด 

ซ32/2565 
18 มี.ค. 65 

8 วัสดุซ่อมประปาใน
โรงเรียน 

พัฒนาสภาพแวดล้อม 
อาคาร สถานท่ีฯ 
 

630.00 630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม 
จำกัด 

บริษัท ดูโฮม 
จำกัด 

ซ33/2565 
18 มี.ค. 65 



ท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง แผนงาน/โครงการ 
วงเงินทีจ่ัดซ้ือ/
จัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีจัดซ้ือ/จัด
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

9 วัสดุขับเคล่ือนนโยบาย
โรงเรียนคุณภาพ 

ขับเคล่ือนนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาสู่สถานศึกษา 

2,609.00 2,609.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม 
จำกัด 

บริษัท ดูโฮม 
จำกัด 

ซ34/2565 
25 มี.ค. 65 

10 วัสดุกิจกรรมการเรียน
การสอน 

ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 

2,002.00 2,002.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษา
ภัณฑ์ขอนแก่น 

จำกัด 

บริษัท ศึกษา
ภัณฑ์ขอนแก่น 

จำกัด 

ซ35/2565 
29 มี.ค. 65 

 


