
แผนการจัดซือ้ 

ที ่ เลขที่ เลขที่
โครงการ 

รายการ จ านวนเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก 

  1 1/2564 - ซื้อวัสดุส าหรับใช้จัดการเรียนการ
สอนป.2 

3,000 บริษัทขอนแก่นคลังนานาธรรม 
จ ากัด 

2. 2/2564 - ซื้อวัสดุส าหรับใช้จัดการเรียนการ
สอนชั้นอนุบาล 2/1 

3,000 บริษัทขอนแก่นคลังนานาธรรม 
จ ากัด 

3. 3/2564 - ซื้อวัสดุส าหรับใช้จัดการเรียนการ
สอนชั้นอนุบาล 3/1 

3,000 บริษัทขอนแก่นคลังนานาธรรม 
จ ากัด 

4. 4/2564 - ซื้อวัสดุส าหรับใช้จัดการเรียนการ
สอนชั้นอนุบาล 2/2 

3,000 บริษัทขอนแก่นคลังนานาธรรม 
จ ากัด 

5. 5/2564 - ซื้อวัสดุส าหรับใช้จัดการเรียนการ
สอนชั้นอนุบาล 3/2 

3,000 บริษัทขอนแก่นคลังนานาธรรม 
จ ากัด 

6. 6/2564 - ซื้อวัสดุส าหรับใช้จัดการเรียนการ
สอนชั้นอนุบาล 1/1 

3,000 บริษัทขอนแก่นคลังนานาธรรม 
จ ากัด 

7. 7/2564 - ซื้อวัสดุตกแต่งอาคารเรียนอนุบาล 28,828 บริษัทขอนแก่นคลังนานาธรรม 
จ ากัด 

8. 8/2564 - ซื้อวัสดุส าหรับใช้จัดการเรียนการ
สอนป.1 

3,000 บริษัทขอนแก่นคลังนานาธรรม 
จ ากัด 

9. 9/2564 - ซื้อวัสดุส าหรับใช้จัดการเรียนการ
สอนป.3 

3,000 บริษัทขอนแก่นคลังนานาธรรม 
จ ากัด 

10. 10/2564 - ซื้อวัสดุส าหรับใช้ในกิจกรรมอนุบาล 220 บริษัทขอนแก่นคลังนานาธรรม 
จ ากัด 

11. 11/2564 - ซื้อวัสดุส าหรับใช้ในงานกิจกรรมชั้น
เรียนอนุบาล 

3,080 บริษัทขอนแก่นคลังนานาธรรม 
จ ากัด 

12. 12/2564 - ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมชั้นเรียนอนุบาล 2,800 บริษัทขอนแก่นคลังนานาธรรม 
จ ากัด 

13. 13/2564 - ซื้อวัสดุส าหรับใช้จัดการเรียนการ
สอนป.4 

3,000 บริษัทขอนแก่นคลังนานาธรรม 
จ ากัด 

14. 14/2564 - ซื้อวัสดุส าหรับใช้จัดการเรียนการ
สอนป.6 

563 บริษัทขอนแก่นคลังนานาธรรม 
จ ากัด 

15. 15/2564 - ซื้อวัสดุส าหรับใช้ในงานธุรการ 6,445 บริษัทขอนแก่นคลังนานาธรรม 
จ ากัด 

16. 16/2564 - ซื้อวัสดุส าหรับใช้จัดการเรียนการ
สอนป.5 

3,794 บริษัทขอนแก่นคลังนานาธรรม 
จ ากัด 

17. 17/2564 - ซื้อวัสดุส าหรับใช้จัดการเรียนการ
สอนป.6 

2,437 บริษัทขอนแก่นคลังนานาธรรม 
จ ากัด 



18. 18/2564 - ซื้อวัสดุโรงเรียน 4,829 บริษัทขอนแก่นคลังนานาธรรม 
จ ากัด 

19. 19/2564 - ซื้อวัสดุใช้ในงานวิชาการ 2,921 บริษัทขอนแก่นคลังนานาธรรม 
จ ากัด 

20. 20/2564 - ซื้อวัสดุอนุบาล 2,560 บริษัทขอนแก่นคลังนานาธรรม 
จ ากัด 

21. 21/2564 - ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ท าความสะอาด
อาคารสถานที่ 

1,650 บริษัทขอนแก่นคลังนานาธรรม 
จ ากัด 

22. 22/2564 - ซื้อสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 25,000 ร้านเลิศพาณิชย์ 
23. 23/2564 - ซื้อหมึกเติมเครื่องถ่ายเอกสาร 3,800 ร้านทีเอสเซ็นเตอร์ 
24. 24/2564 - ซื้อหมึกเติมเครื่องปริ๊นเตอร์ 3,800 ร้านทีเอสเซ็นเตอร์ 
25. 25/2564 - ซื้อโพเดี่ยม 5,000 นายสุเมธ  สุขเกษม 
26. 26/2564 - ซื้อวัสดุชั้นป.1 3,000 บริษัทคลังกระดาษขอนแก่น 

จ ากัด 
27 27/2564 - ซื้อวัสดุชั้นป.2 3,000 บริษัทคลังกระดาษขอนแก่น 

จ ากัด 
28 28/2564 - ซื้อวัสดุชั้นป.3/1 3,000 บริษัทคลังกระดาษขอนแก่น 

จ ากัด 
29. 29/2564 - ซื้อวัสดุชั้นป.3/2 3,000 บริษัทคลังกระดาษขอนแก่น 

จ ากัด 
30 30/2564 - ซื้อวัสดุชั้นป.4 3,000 บริษัทคลังกระดาษขอนแก่น 

จ ากัด 
31. 31/2564 - ซื้อวัสดุชั้นป.5 3,000 บริษัทคลังกระดาษขอนแก่น 

จ ากัด 
32. 32/2564 - ซื้อวัสดุชั้นป.6 3,000 บริษัทคลังกระดาษขอนแก่น 

จ ากัด 
33. 33/2564 - ซื้อวัสดุงานธุรการ 3,000 บริษัทคลังกระดาษขอนแก่น 

จ ากัด 
34 34/2564 - ซื้อวัสดุใช้ในงานวิชาการ 3,000 บริษัทคลังกระดาษขอนแก่น 

จ ากัด 
35 35/2546 - ซื้อวัสดุจัดท าสื่อภาษาอังกฤษ 3,000 บริษัทคลังกระดาษขอนแก่น 

จ ากัด 
36 36/2564 - ซื้อวัสดุชั้นอนุบาล 1/1 3,000 บริษัทคลังกระดาษขอนแก่น 

จ ากัด 
37. 37/2564 - ซื้อวัสดุชั้นอนุบาล 1/2 3,000 บริษัทคลังกระดาษขอนแก่น 

จ ากัด 
 



 

38. 38/2564 - ซื้อวัสดุชั้นอนุบาล 2/1 3,000 บริษัทคลังกระดาษขอนแก่น 
จ ากัด 

39 39/2564 - ซื้อวัสดุชั้นอนุบาล 2/2 3,000 บริษัทคลังกระดาษขอนแก่น 
จ ากัด 

40. 40/2564 - ซื้อวัสดุชั้นอนุบาล 2/2 3,000 บริษัทคลังกระดาษขอนแก่น 
จ ากัด 

41 41/2564 - ซื้อวัสดุชั้นอนุบาล 3/2 3,000 บริษัทคลังกระดาษขอนแก่น 
จ ากัด 

42. 42/2564  ซื้อหนังสือเรียนระดับประถม 112,326 หจก.ภูเวียงเครื่องเขียน 
43 43/2564 64087321100 ซื้อหนังสือเรียนระดับอนุบาล 37,600 บริษัทสร้างสรรค์สื่อเพ่ือการ

เรียนรู้(สสร.)จ ากัด 
44 44/2564 - ซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด

ห้องเรียน 
1,020 นางสุจิตตา  อุทิศธรรม 

45 45/2564 - ซื้ออุปกรณ์ ภาชนะใส่อาคาร
กลางวันนักเรียน 

12,325 หจก.โค้วกิมหยวย 

46 46/2564 - ซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ 14,000 ร้านทีเอสเซ็นเตอร์ 
47 47/2564 - ซื้อวัสดุ อุปกรณ์จัดตกแต่งอาคาร

สถานที่ 
2,000  

48 48/2564 - ซื้อชั้นเหล็ก 1,399 ร้านซาร่าเฟอร์นิเจอร์ 
49. 49/2564 - ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 106,000 บริษัทแอดวานซ์ ซัพพลีเมนท์ 

จ ากัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดจ้าง 

 
ที ่ เลขที่ เลขที่โครงการ รายการ จ านวนเงิน ผู้ชนะการเสนอราคา 
1. 1/2564 64017314411 จ้างเหมาซ่อมรถโรงเรียน 7,760 ร้านวิชิตแอร์ ไดนาโม ฟิล์ม 
2. 2/2564 - จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

โรงเรียน 
2,900 ร้านโอ๊ดการป้าย 

3. 3/2564 - จ้างปรับปรุงและปูกระเบื้อง
ห้องเรียน อาคารเรียน 105/29 

10,000 นายประยงค์  เอ้ืองเหลือม 

4. 4/2564 - จ้างท าห้องน้ าในอาคารเรียน 35,000 นายวีรศักดิ์  เลพล 
5. 5/2564 - จ้างท าหลังคาพระพุทธรูป 10,000 นายวีรศักดิ์  เลพล 
6. 6/2564 64067277942 จ้างซ่อมรถโรงเรียน 15,200 นายวินัย  สวรรค ์
7. 7/2564 - จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 679 บริษัทขอนแก่นไซเบอร์แคร์ 

จ ากัด 
8. 8/2564 - จ้างท าป้ายห้องเรียนและป้าย

อาคารเรียน 
8,500 ร้านเอสดี 168 ดีไซน์ 

9. 9/2564 - จ้างเหมาท ากันสาดหน้าอาคาร
เรียน อาคาร105/29 

12,300 นายวีรศักดิ์  เลพล 

10. 10/2564 - จ้างเหมาเทพ้ืนทางเดินหน้า
อาคารเรียน 105/29 

21,500 นายวีรศักดิ์  เลพล 

11. 11/2564 - จ้างท าป้ายไวนิลป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 

1,926 ร้านกอล์ฟ แอนหญิง ป้ายอิงค์
เจ็ท 

12. 12/2564 - จ้างท าป้ายไวนิลป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 

321 ร้านกอล์ฟ แอนหญิง ป้ายอิงค์
เจ็ท 

 


