
     

     

  

    

 
 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดย่อยที ่9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

>>> การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 

แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา 

เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ หมึก   รหัส 51-002 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

29 ต.ค. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา 
แจ้งวัฒนะ 

พัชรีย์ สว่างวงษ ์

หมึกเตมิ HP#GT52/C 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.1/62 

จ.1/62 239.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  

29 ต.ค. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา 
แจ้งวัฒนะ 

พัชรีย์ สว่างวงษ ์

หมึกเตมิ HP#GT52/M 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.1/62 

จ.1/62 239.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  

29 ต.ค. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา 
แจ้งวัฒนะ 

พัชรีย์ สว่างวงษ ์

หมึกเตมิ HP#GT51/BK 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.1/62 

จ.1/62 239.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  

29 ต.ค. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา 
แจ้งวัฒนะ 

พัชรีย์ สว่างวงษ ์

หมึกเตมิ HP#GT52/  Y 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.1/62 

จ.1/62 239.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  

29 ต.ค. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา 
แจ้งวัฒนะ 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

หมึกเตมิ HP#GT52/C 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.1/62 

จ.1/62 239.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  

29 ต.ค. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา 
แจ้งวัฒนะ 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

หมึกเตมิ HP#GT52/M 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.1/62 

จ.1/62 239.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  

29 ต.ค. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา 
แจ้งวัฒนะ 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

หมึกเตมิ HP#GT51/BK 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.1/62 

จ.1/62 239.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  

29 ต.ค. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา 
แจ้งวัฒนะ 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

หมึกเตมิ HP#GT52/Y 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.1/62 

จ.1/62 239.00 1 ขวด 1 ขวด 

 



     

     

  

13 พ.ย. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ากัด สาขา
ลาดพร้าว 

สุณสิา สอาดศร ี

หมึกอิงค์เจ็ท HP678 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.20/62 

จ.20/62 365.00 1 ตลับ 1 ตลับ 

 

  

13 พ.ย. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ากัด สาขา
ลาดพร้าว 

สุณสิา สอาดศร ี

หมึกอิงค์เจ็ท HP678 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.20/62 

จ.20/62 365.00 3 ตลับ 3 ตลับ 

 

  

13 พ.ย. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ากัด สาขา
ลาดพร้าว 

สุณสิา สอาดศร ี

หมึกBROTHER 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.20/62 

จ.20/62 730.00 2 ตลับ 2 ตลับ 

 

  
14 พ.ย. 2561 

ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

หมึกพิมพ์ส าเนา RZ สีด า 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.4/62 

จ.4/62 
850.00 20 หลอด 20 หลอด 

 

  

19 พ.ย. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ากัด สาขา
ลาดพร้าว 

สุภาวดี  วิรตัน ์

หมึกปริ้นเตอร์ HP 85A/BK 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.3/62 

จ.3/62 2,660.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  

19 พ.ย. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ากัด สาขา
ลาดพร้าว 

สุภาวดี  วิรตัน ์

ผงหมึก HP 130A/M 

งานธุรการ 

ร.6/62 

จ.6/62 2,365.00 2 ตลับ 2 ตลับ 

 

  

19 พ.ย. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ากัด สาขา
ลาดพร้าว 

สุภาวดี  วิรตัน ์

ผงหมึก HP 130A/BK 

งานธุรการ 

ร.6/62 

จ.6/62 2,290.00 2 ตลับ 2 ตลับ 

 

  

19 พ.ย. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ากัด สาขา
ลาดพร้าว 

สุภาวดี  วิรตัน ์

ผงหมึก HP 130A/Y 

งานธุรการ 

ร.6/62 

จ.6/62 2,365.00 2 ตลับ 2 ตลับ 

 

  

19 พ.ย. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ากัด สาขา
ลาดพร้าว 

สุภาวดี  วิรตัน ์

ผงหมึก HP 130A/C 

งานธุรการ 

ร.6/62 

จ.6/62 2,365.00 2 ตลับ 2 ตลับ 

 

  

26 พ.ย. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา 
แจ้งวัฒนะ 

อรอนงค์ องค์นาม 

หมึกเตมิ EPSON#T6641 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.9/62 

จ.9/62 235.00 2 ขวด 2 ขวด 

 



     

     

  

26 พ.ย. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา 
แจ้งวัฒนะ 

อรอนงค์ องค์นาม 

หมึกเตมิ EPSON#T6643 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.9/62 

จ.9/62 235.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  

26 พ.ย. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา 
แจ้งวัฒนะ 

อรอนงค์ องค์นาม 

หมึกเตมิ EPSON#T6644 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.9/62 

จ.9/62 235.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  

3 ธ.ค. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา 
แจ้งวัฒนะ 

อรอนงค์ องค์นาม 

ผงหมึก SAMSUNG ML-2850D 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.25/62 

จ.25/62 4,540.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  

3 ธ.ค. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา 
แจ้งวัฒนะ 

ศิรธันย์ สามเชียง 

หมึกหมึก HP #CF226A/BK 

แผนงานและสารสนเทศ 

ร.26/62 

จ.26/62 4,590.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  

3 ธ.ค. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา 
แจ้งวัฒนะ 

วรางค์ สุจรติ 

ผงหมึก HP#79A(CF279A) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.30/62 

จ.30/62 2,130.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  

3 ธ.ค. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา 
แจ้งวัฒนะ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ผงหมึก HP#CE285A /BK 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.21/62 

จ.21/62 2,660.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  

3 ธ.ค. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา 
แจ้งวัฒนะ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

หมึก HP # 130A/M 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.21/62 

จ.21/62 2,465.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  

3 ธ.ค. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา 
แจ้งวัฒนะ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

หมึก HP # 130A/BK 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.21/62 

จ.21/62 2,390.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  

3 ธ.ค. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา 
แจ้งวัฒนะ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

หมึก HP # 130A/Y 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.21/62 

จ.21/62 2,465.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  

3 ธ.ค. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา 
แจ้งวัฒนะ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

หมึก HP # 130A/C 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.21/62 

จ.21/62 2,465.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 



     

     

  

3 ธ.ค. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา 
แจ้งวัฒนะ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

หมึก HP # 79A (CF279A) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.21/62 

จ.21/62 2,130.00 5 กล. 5 กล. 
 

  

7 ธ.ค. 2561 

เปเปอร์ ก๊อปปี้ แอนด์ ดิจติอล เนท็
เวิร์ค 

ธเนศ วิริยะมนตร ี

ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ เคยีวเซร่า รุ่น KM - 
2035 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.105/62 

จ.105/62 3,500.00 2 หลอด 2 หลอด 

 

  
13 ธ.ค. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

หมึกเตมิปากกาไวร์บอร์ด PILOT สีด า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.101/62 

จ.101/62 
80.00 5 ขวด 5 ขวด 

 

  

7 ม.ค. 2562 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา 
แจ้งวัฒนะ 

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

0889296713135 หมึกเติม HP#GT52/Y 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.122/62 

จ.122/62 239.00 2 ขวด 2 ขวด 

 

  

7 ม.ค. 2562 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา 
แจ้งวัฒนะ 

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

  0889296713128  หมึกเติม HP#GT52/M 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.122/62 

จ.122/62 239.00 2 ขวด 2 ขวด 

 

  

7 ม.ค. 2562 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา 
แจ้งวัฒนะ 

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

0889296713111  หมึกเติม HP#GT52/C 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.122/62 

จ.122/62 239.00 2 ขวด 2 ขวด 

 

  

7 ม.ค. 2562 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา 
แจ้งวัฒนะ 

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

0889296713142  หมึกเติม HP#GT52/BK 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.122/62 

จ.122/62 239.00 2 ขวด 2 ขวด 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

หมึกเตมิแท่นประทับ  ตราม้า สีน้ าเงิน,สีแดง 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.123/62 

จ.123/62 
16.00 4 ขวด 4 ขวด 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

วรางค์ สุจรติ 

หมึกเตมิปากกาไวท์บอรด์ PILOT สีแดง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.124/62 

จ.124/62 
80.00 24 ขวด 24 ขวด 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

วรางค์ สุจรติ 

หมึกเตมิปากกาไวท์บอรด์ PILOT สีน้ าเงิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.124/62 

จ.124/62 
80.00 24 ขวด 24 ขวด 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

วรางค์ สุจรติ 

หมึกเตมิปากกาไวท์บอรด์ ตราม้า สีน้ าเงิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.124/62 

จ.124/62 
69.00 24 ขวด 24 ขวด 

 



     

     

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

วรางค์ สุจรติ 

หมึกเตมิปากกาไวท์บอรด์ ตราม้า สีแดง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.124/62 

จ.124/62 
69.00 24 ขวด 24 ขวด 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

วรางค ์สุจรติ 

หมึกเตมิปากกาไวท์บอรด์ ตราม้า สีด า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.124/62 

จ.124/62 
69.00 24 ขวด 24 ขวด 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธเนศ วิริยะมนตร ี

หมึกเตมิแท่นประทับ ตราม้า สีแดง 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.125/62 

จ.125/62 
16.00 2 ขวด 2 ขวด 

 

  

7 ม.ค. 2562 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา 
แจ้งวัฒนะ 

ทวิตย์ วรรณชัยมงคล 

ผงหมึก HP #85A/BK 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.127/62 

จ.127/62 2,660.00 4 กล่อง 4 กล่อง 

 

  

7 ม.ค. 2562 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา 
แจ้งวัฒนะ 

อรอนงค์ องค์นาม 

ผงหมึก HP #35A/BK 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.128/62 

จ.128/62 2,630.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
9 ม.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ธเนศ วิริยะมนตร ี

ผงหมึก 83A (CF283A) ด า HP 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.126/62 

จ.126/62 
2,373.83 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
9 ม.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ธเนศ วิริยะมนตร ี

ตลับหมึกโทนเนอร์ 15A (C7115A) ด า HP 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.126/62 

จ.126/62 
3,140.19 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
9 ม.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
จิราภรณ์ ปกรณ ์

ตลับหมึกโทนเนอร์ 305A (CE410A) ด า HP 

งานโสตทัศนศึกษา 

ร.129/62 

จ.129/62 
3,317.76 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
18 ม.ค. 2562 

ไดโซ ซังเกยีว (ประเทศไทย)จ ากัด 

เดียร์ สุขเพ็ชร ี

หมึกเขียนพู่กัน 180 มล. 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.202/62 

จ.202/62 
60.00 9 ช้ิน 9 ช้ิน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขาลาดพร้าว) 
พีระชาติ ศรมีหันต ์

HP ORG INK BOTTLE GT 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.221/62 

จ.221/62 
230.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
23 ม.ค. 2562 

ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

หมึกพิมพ์ส าเนา RZ สีด า 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.181/62 

จ.181/62 
850.00 20 หลอด 20 หลอด 

 

  
8 ก.พ. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
พิชญ์สินี ค าเเก้ว 

ตลับหมึกโทนเนอร์ 85A (CE285A) ด าHP 

งานธุรการ 

ร.196/62 

จ.196/62 
2,485.98 2 ตลับ 2 ตลับ 

 

  
8 ก.พ. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
พิชญ์สินี ค าเเก้ว 

ผงหมึก ด า HP CF350A 

งานธุรการ 

ร.196/62 

จ.196/62 
2,233.64 2 ตลับ 2 ตลับ 

 



     

     

  
8 ก.พ. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
พิชญ์สินี ค าเเก้ว 

ผงหมึก CF351A ฟ้า HP 

งานธุรการ 

ร.196/62 

จ.196/62 
2,303.74 2 ตลับ 2 ตลับ 

 

  
8 ก.พ. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
พิชญ์สินี ค าเเก้ว 

ผงหมึก CF352A เหลือง HP 

งานธุรการ 

ร.196/62 

จ.196/62 
2,303.74 2 ตลับ 2 ตลับ 

 

  
8 ก.พ. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
พิชญ์สินี ค าเเก้ว 

ผงหมึก CF353A แดงอมม่วง HP 

งานธุรการ 

ร.196/62 

จ.196/62 
2,303.74 2 ตลับ 2 ตลับ 

 

  
8 ก.พ. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

หมึกเตมิปากกาไวท์บอรด์ ซากุระ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.198/62 

จ.198/62 
79.00 3 ขวด 3 ขวด 

 

  
8 ก.พ. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

ตลับหมึกโทนเนอร์ 85A (CE285A) ด าHP 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.199/62 

จ.199/62 
2,485.98 2 ตลับ 2 ตลับ 

 

  
6 มี.ค. 2562 

ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ราตรี เหล่าหะเกียรต ิ

หมึกพิมพ์ส าเนา RZ สีด า 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.280/62 

จ.280/62 
850.00 2 หลอด 2 หลอด 

 

  
13 ม.ีค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเตมิ สีด า HP GT51 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.281/62 

จ.281/62 
223.36 3 ขวด 3 ขวด 

 

  
13 ม.ีค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเตมิ สีฟ้า HP GT52 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.281/62 

จ.281/62 
223.36 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
13 ม.ีค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเตมิ สีแดงม่วง HP GT52 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.281/62 

จ.281/62 
223.36 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
13 ม.ีค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเตมิ สีเหลือง HP GT52 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.281/62 

จ.281/62 
223.36 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
13 ม.ีค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
กัญญารตัน์ อาโรโจ 

ตลับหมึกโทนเนอร์ 85A (CE285A) ด าHP 

งานประชาสัมพันธ์ 

ร.283/62 

จ.283/62 
2,485.98 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  

13 ม.ีค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
อรอนงค์ องค์นาม 

น้ าหมึกรีฟิวส าหรับ Brother LC-39 ด า 120cc.
คอมพิวท์ 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.284/62 

จ.284/62 135.51 2 ขวด 2 ขวด 

 

  
13 ม.ีค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ตลับหมึกโทนเนอร์ TN-3250 ด า BROTHER 

งานห้องสมุด 

ร.285/62 

จ.285/62 
2,233.64 3 กล่อง 3 กล่อง 

 



     

     

  
13 ม.ีค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หมึกเตมิ สีด า BROTHER BT-6000BK 

งานห้องสมุด 

ร.285/62 

จ.285/62 
261.68 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
13 ม.ีค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หมึกเตมิ สีฟ้า BROTHER BT-5000C 

งานห้องสมุด 

ร.285/62 

จ.285/62 
214.95 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
13 ม.ีค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเตมิ สีฟ้า HP GT52 

งานห้องสมุด 

ร.285/62 

จ.285/62 
223.36 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
13 ม.ีค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเตมิ สีแดงม่วง HP GT52 

งานห้องสมุด 

ร.285/62 

จ.285/62 
223.36 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
13 ม.ีค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเตมิ สีเหลือง HP GT52 

งานห้องสมุด 

ร.285/62 

จ.285/62 
223.36 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
13 ม.ีค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หมึกเตมิ สีแดงอมม่วง BROTHER BT-5000M 

งานห้องสมุด 

ร.285/62 

จ.285/62 
214.95 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
13 ม.ีค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หมึกเตมิ สีเหลือง BROTHER BT-5000Y 

งานห้องสมุด 

ร.285/62 

จ.285/62 
214.95 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
13 ม.ีค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเตมิ สีด า HP GT51 

งานห้องสมุด 

ร.285/62 

จ.285/62 
223.36 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
13 ม.ีค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

ผงหมึกโทนเนอร์ 202A เหลือง HP CF502A 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.286/62 

จ.286/62 
2,560.75 2 ตลับ 2 ตลับ 

 

  
13 ม.ีค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

ผงหมึกโทนเนอร์ 202A แดงม่วง HP CF503A 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.286/62 

จ.286/62 
2,560.75 2 ตลับ 2 ตลับ 

 

  
13 ม.ีค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

ผงหมึกโทนเนอร์ 202A ฟ้า HP CF501A 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.286/62 

จ.286/62 
2,560.75 2 ตลับ 2 ตลับ 

 

  
13 ม.ีค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

ผงหมึก สีด า HP 79A (CF279A) 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.286/62 

จ.286/62 
1,990.65 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
13 ม.ีค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

ตลับหมึกโทนเนอร์ 35A (CB435A) ด า HP 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.286/62 

จ.286/62 
2,457.94 3 ตลับ 3 ตลับ 

 

  
13 ม.ีค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

ผงหมึก Black HP CF226A 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.286/62 

จ.286/62 
4,289.72 1 ตลับ 1 ตลับ 

 



     

     

  
13 ม.ีค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

ผงหมึกโทนเนอร์ 202A ด า HP CF500A 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.286/62 

จ.286/62 
2,168.22 2 ตลับ 2 ตลับ 

 

  
14 ม.ีค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
กัญญารตัน์ อาโรโจ 

มาตุภมูิ ไซเนอร์แอ็ด 

งานประชาสัมพันธ์ 

ร.288/62 

จ.288/62 
2,485.98 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
27 ม.ีค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราตรี เหล่าหะเกียรต ิ

ตลับหมึกโทนเนอร์ 35A (CB435A) ด าHP 

งานทะเบียน-วัดผล 

ร.302/62 

จ.302/62 
2,457.94 3 กล่อง 3 กล่อง 

 

  
27 ม.ีค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราตรี เหล่าหะเกียรต ิ

ตลับหมึกโทนเนอร์ 80A (CF280A) ด าHP 

งานทะเบียน-วัดผล 

ร.302/62 

จ.302/62 
3,813.08 3 กล่อง 3 กล่อง 

 

  
27 ม.ีค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ประภาวดี เจรญิจิตร 

ตลับหมึกโทนเนอร์ 79A (CF279A) ด าHP 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.303/62 

จ.303/62 
1,990.65 5 กล่อง 5 กล่อง 

 

  
27 ม.ีค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ประภาวดี เจรญิจิตร 

ตลับหมึกโทนเนอร์ 85A (CE285A) ด าHP 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.303/62 

จ.303/62 
2,485.98 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
13 พ.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ธเนศ วิริยะมนตร ี

ผงหมึก 83A (CF283A)ด า HP 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.319/62 

จ.319/62 
2,373.83 4 ตลับ 4 ตลับ 

 

  
13 พ.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ธเนศ วิริยะมนตร ี

ตลับหมึกโทนเนอร์ 126A (CE310A) ด า HP 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.319/62 

จ.319/62 
1,878.50 2 ตลับ 2 ตลับ 

 

  
13 พ.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ธเนศ วิริยะมนตร ี

ตลับหมึกโทนเนอร์ 126A (CE312A) เหลือง HP 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.319/62 

จ.319/62 
2,084.11 2 ตลับ 2 ตลับ 

 

  
13 พ.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ธเนศ วิริยะมนตร ี

ตลับหมึกโทนเนอร์ 126A (CE313A) แดงอมม่วง HP 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.319/62 

จ.319/62 
2,084.11 1 ตลับ 1 ตลับ 

 

  
16 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สนธิกาญจน์ แสงมณ ี

แท่นประทับ เบอร์ 2 ตราม้า สีน้ าเงิน 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.321/62 

จ.321/62 
45.00 3 อัน 3 อัน 

 

  
16 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สนธิกาญจน์ แสงมณ ี

แท่นประทับ เบอร์ 2 ตราม้า สีแดง 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.321/62 

จ.321/62 
45.00 3 อัน 3 อัน 

 

  
23 พ.ค. 2562 

ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

หมึกพิมพ์ส าเนา RZ สีด า 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.324/62 

จ.324/62 
850.00 20 หลอด 20 หลอด 

 

  
27 พ.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
พิชญ์สินี ค าเเก้ว 

ตลับหมึกโทนเนอร์ 85A (CE285A) ด า HP 

งานธุรการ 

ร.335/62 

จ.335/62 
2,485.98 2 ตลับ 2 ตลับ 

 



     

     

  
27 พ.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
วนัสนันท์ ค าแสน 

หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเตมิ สีด า HP GT51 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ร.336/62 

จ.336/62 
223.36 2 ขวด 2 ขวด 

 

  
27 พ.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
วนัสนันท์ ค าแสน 

หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเตมิ สีฟ้า HP GT52 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ร.336/62 

จ.336/62 
223.36 2 ขวด 2 ขวด 

 

  
27 พ.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
วนัสนันท์ ค าแสน 

หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเตมิ สีแดงม่วง HP GT52 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ร.336/62 

จ.336/62 
223.36 2 ขวด 2 ขวด 

 

  
27 พ.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
วนัสนันท์ ค าแสน 

หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเตมิ สีเหลือง HP GT52 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ร.336/62 

จ.336/62 
223.36 2 ขวด 2 ขวด 

 

  
27 พ.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
วรางค์ สุจรติ 

ผงหมึก สีด า HP 79A (CF279A) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.337/62 

จ.337/62 
1,990.65 5 กล่อง 5 กล่อง 

 

  
27 พ.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
วรางค์ สุจรติ 

ตลับหมึกโทนเนอร์ 12A (Q2612A) ด า HP 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.337/62 

จ.337/62 
2,845.79 4 ตลับ 4 ตลับ 

 

  
27 พ.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเตมิ สีด า HP GT51 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.338/62 

จ.338/62 
223.36 3 ขวด 3 ขวด 

 

  
27 พ.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเตมิ สีฟ้า HP GT52 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.338/62 

จ.338/62 
223.36 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
27 พ.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเตมิ สีแดงม่วง HP GT52 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.338/62 

จ.338/62 
223.36 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
27 พ.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเตมิ สีเหลือง HP GT52 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.338/62 

จ.338/62 
223.36 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วรางค์ สุจรติ 

แท่นประทับ เบอร์ 2 ตราม้า สีแดง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.344/62 

จ.344/62 
45.00 4 อัน 4 อัน 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วรางค์ สุจรติ 

แท่นประทับ เบอร์ 2 ตราม้า สีน้ าเงิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.344/62 

จ.344/62 
45.00 4 อัน 4 อัน 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วรางค์ สุจรติ 

หมึกเตมิปากกาไวท์บอรด์ ตราม้า สีด า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.344/62 

จ.344/62 
65.00 18 ขวด 18 ขวด 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วรางค์ สุจรติ 

หมึกเตมิปากกาไวท์บอรด์ ตราม้า สีแดง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.344/62 

จ.344/62 
65.00 18 ขวด 18 ขวด 

 



     

     

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วรางค์ สุจรติ 

หมึกเตมิปากกาไวท์บอรด์ ตราม้า สีน้ าเงิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.344/62 

จ.344/62 
65.00 18 ขวด 18 ขวด 

 

  

5 มิ.ย. 2562 

ดูโปร (ประเทศไทย)จ ากัด 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

DP-INK-BKDC14 หมึกสดี า ดูโปร INK-DC14 
62030313-0360 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.351/62 

จ.351/62 665.00 48 กล่อง 48 กล่อง 

 

  

5 มิ.ย. 2562 

ดูโปร (ประเทศไทย)จ ากัด 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

DP-MST-DRC41 A4  มาสเตอร์ดโูปร DCR41 (A4) 
62020048-0057 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.351/62 

จ.351/62 2,950.00 10 ม้วน 10 ม้วน 

 

  
27 ม.ิย. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
นภวรรณ นาคอุไร 

ตลับหมึกโทนเนอร์ 85A (CE285A) ด า HP 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.385/62 

จ.385/62 
2,485.98 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
สุณสิา สอาดศร ี

หมึกอิงค์เจ็ท ด า BROTHER LC-3619XL 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.389/62 

จ.389/62 
648.60 4 ตลับ 4 ตลับ 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
สุณสิา สอาดศร ี

หมึกอิงค์เจ็ท ฟ้า BROTHER LC-3619XL 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.389/62 

จ.389/62 
559.81 6 ตลับ 6 ตลับ 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
สุณสิา สอาดศร ี

หมึกอิงค์เจ็ท Magenta BROTHER LC-3619XL 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.389/62 

จ.389/62 
559.81 5 ตลับ 5 ตลับ 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
สุณสิา สอาดศร ี

หมึกอิงค์เจ็ท เหลือง BROTHER LC-3619XL 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.389/62 

จ.389/62 
559.81 6 ตลับ 6 ตลับ 

 

  
11 ก.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ศิรธันย์ สามเชียง 

ผงหมึก Black HP CF226A 

แผนงานและสารสนเทศ 

ร.396/62 

จ.396/62 
4,289.72 2 กล้อง 2 กล้อง 

 

  
11 ก.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
วิภาภร อ าพันกาญจน ์

ผงหมึก Black HP CF226A 

งานแนะแนว 

ร.397/62 

จ.397/62 
4,289.72 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
11 ก.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
วิภาภร อ าพันกาญจน ์

หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเตมิ สีด า HP GT51 

งานแนะแนว 

ร.397/62 

จ.397/62 
223.36 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
11 ก.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
วิภาภร อ าพันกาญจน ์

หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเตมิ สีฟ้า HP GT52 

งานแนะแนว 

ร.397/62 

จ.397/62 
223.36 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
11 ก.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
วิภาภร อ าพันกาญจน ์

หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเตมิ สีแดงม่วง HP GT52 

งานแนะแนว 

ร.397/62 

จ.397/62 
223.36 1 ขวด 1 ขวด 

 



     

     

  
11 ก.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
วิภาภร อ าพันกาญจน ์

หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเตมิ สีเหลือง HP GT52 

งานแนะแนว 

ร.397/62 

จ.397/62 
223.36 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
23 ก.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
วนัสนันท์ ค าแสน 

หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเตมิ สีด า HP GT51 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ร.417/62 

จ.417/62 
223.36 2 ขวด 2 ขวด 

 

  
23 ก.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
วนัสนันท์ ค าแสน 

หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเตมิ สีฟ้า HP GT52 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ร.417/62 

จ.417/62 
223.36 2 ขวด 2 ขวด 

 

  
23 ก.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
วนัสนันท์ ค าแสน 

หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเตมิ สีแดงม่วง HP GT52 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ร.417/62 

จ.417/62 
223.36 2 ขวด 2 ขวด 

 

  
23 ก.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
วนัสนันท์ ค าแสน 

หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเตมิ สีเหลือง HP GT52 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ร.417/62 

จ.417/62 
223.36 2 ขวด 2 ขวด 

 

  
23 ก.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
วนัสนันท์ ค าแสน 

หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเตมิ สีด า HP GT51 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ร.418/62 

จ.418/62 
223.36 5 ขวด 5 ขวด 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

หมึกเตมิปากกาไวท์บอรด์ PILOT สีด า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.488/62 

จ.488/62 
69.00 12 ขวด 12 ขวด 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

หมึกเตมิปากกาไวท์บอรด์ PILOT สีน้ าเงิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.488/62 

จ.488/62 
69.00 12 ขวด 12 ขวด 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

หมึกเตมิปากกาไวท์บอรด์ PILOT สีแดง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.488/62 

จ.488/62 
69.00 12 ขวด 12 ขวด 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

พิชญ์สินี ค าเเก้ว 

แท่นประทับ เบอร์ 2 ตราม้า สีน้ าเงิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.491/62 

จ.491/62 
45.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

พิชญ์สินี ค าเเก้ว 

หมึกเตมิแท่นประทับ ตราม้า สีน้ าเงิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.491/62 

จ.491/62 
16.00 2 ขวด 2 ขวด 

 

  

16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

หมึกเตมิปากกาไวท์บอรด์ PILOT สีด า 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.492/62 

จ.492/62 69.00 4 ขวด 4 ขวด 

 

  

16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

หมึกเตมิปากกาไวท์บอรด์ PILOT สีแดง 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.492/62 

จ.492/62 69.00 7 ขวด 7 ขวด 

 



     

     

  

16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

หมึกเตมิปากกาไวท์บอรด์ PILOT สีน้ าเงิน 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.492/62 

จ.492/62 69.00 7 ขวด 7 ขวด 

 

  
16 ส.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
อรอนงค์ องค์นาม 

อิงค์แท็งก์ T664100 ด า70cc (L100/200)Epson 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.496/62 

จ.496/62 
208.41 3 ขวด 3 ขวด 

 

  

16 ส.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
อรอนงค์ องค์นาม 

อิงค์แท็งก์ T664100 ม่วงแดง70cc 
(L100/200)Epson 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.496/62 

จ.496/62 208.41 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
16 ส.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
อรอนงค์ องค์นาม 

อิงค์แท็งก์ T664100 เหลือง 70cc (L100/200)Epson 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.496/62 

จ.496/62 
208.41 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
16 ส.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
อรอนงค ์องค์นาม 

อิงค์แท็งก์ T664100 ฟ้า 70cc (L100/200)Epson 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.496/62 

จ.496/62 
208.41 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
16 ส.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
กิตติพัทธ์ สุขลิ้ม 

ตลับหมึกโทนเนอร์ 85A (CE285A)ด า HP 

งานประชาสัมพันธ์ 

ร.463/62 

จ.463/62 
2,485.98 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
19 ส.ค. 2562 

ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

หมึกพิมพ์ส าเนา RZ สีด า 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.528/62 

จ.528/62 
850.00 20 หลอด 20 หลอด 

 

  

22 ส.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
อรอนงค์ องค์นาม 

น้ าหมึกรีฟิวส าหรับ BROTHER LC-39 สีฟ้า 120cc.
คอมพิวท์ 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.497/62 

จ.497/62 135.51 1 ขวด 1 ขวด 

 

  

22 ส.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
อรอนงค์ องค์นาม 

น้ าหมึกรีฟิวส าหรับ BROTHER LC-39 Magenta 
120cc.คอมพิวท์ 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.497/62 

จ.497/62 135.51 1 ขวด 1 ขวด 

 

  

22 ส.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
อรอนงค์ องค์นาม 

น้ าหมึกรีฟิวส าหรับ BROTHER LC-39 สgีs]nv' 
120cc.คอมพิวท์ 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.497/62 

จ.497/62 135.51 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
23 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ทวิตย์ วรรณชัยมงคล 

หมึกเตมิแท่นประทับ ตราม้า สีน้ าเงิน 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.503/62 

จ.503/62 
16.00 5 ขวด 5 ขวด 

 

  
23 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ทวิตย์ วรรณชัยมงคล 

หมึดเติมปากกาไวท์บอร์ด PILOT สีแดง 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.503/62 

จ.503/62 
69.00 5 ขวด 5 ขวด 

 



     

     

  
23 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ทวิตย์ วรรณชัยมงคล 

หมึดเติมปากกาไวท์บอร์ด PILOT สีน้ าเงิน 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.503/62 

จ.503/62 
69.00 5 ขวด 5 ขวด 

 

  
23 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ทวิตย์ วรรณชัยมงคล 

หมึดเติมปากกาไวท์บอร์ด PILOT สีด า 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.503/62 

จ.503/62 
69.00 5 ขวด 5 ขวด 

 

  
23 ส.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
พิชญ์สินี ค าเเก้ว 

ตลับหมึกโทนเนอร์ 85A (CE285A) ด า HP 

งานธุรการ 

ร.498/62 

จ.498/62 
2,485.98 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
23 ส.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ทวิตย์ วรรณชัยมงคล 

ตลับหมึก โทนเนอร์ 85A (CE285A) ด า HP 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.500/62 

จ.500/62 
2,485.98 6 กล่อง 6 กล่อง 

 

  
23 ส.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ทวิตย์ วรรณชัยมงคล 

หมึกอิงค์เจ็ท ชนิดเติม สีด า HP GT51 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.500/62 

จ.500/62 
223.36 4 ขวด 4 ขวด 

 

  
23 ส.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ทวิตย์ วรรณชัยมงคล 

หมึกอิงค์เจ็ท ชนิดเติม สีฟ้า HP GT51 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.500/62 

จ.500/62 
223.36 4 ขวด 4 ขวด 

 

  
23 ส.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ทวิตย์ วรรณชัยมงคล 

หมึกอิงค์เจ็ท ชนิดเติม สีแดงม่วง HP GT51 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.500/62 

จ.500/62 
223.36 4 ขวด 4 ขวด 

 

  
23 ส.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ทวิตย์ วรรณชัยมงคล 

หมึกอิงค์เจ็ท ชนิดเติม สีเหลือง HP GT51 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.500/62 

จ.500/62 
223.36 4 ขวด 4 ขวด 

 

  
23 ส.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ประภาวดี เจรญิจิตร 

ตลับหมึกโทนเนอร์ 85A (CE285A) ด า HP 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.501/62 

จ.501/62 
2,485.98 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
23 ส.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ประภาวดี เจรญิจิตร 

ผงหมึก สีด า HP79(CF279A) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.501/62 

จ.501/62 
1,990.65 5 กล่อง 5 กล่อง 

 

  

29 ส.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

ตลับหมึกโทนเนอร์ TN-3350 ด า บราเดอร ์

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.520/62 

จ.520/62 4,383.18 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
29 ส.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

ผงหมึก BLACK HP CF226A 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.521/62 

จ.521/62 
4,289.72 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
29 ส.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

ผงหมึก สีด า HP 79A(CF279A) 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.521/62 

จ.521/62 
1,990.65 2 กล่อง 2 กล่อง 

 



     

     

  
27 ก.ย. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
นภวรรณ นาคอุไร 

หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเตมิ สีฟ้า  HP GT52 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.553/62 

จ.553/62 
223.36 2 ขวด 2 ขวด 

 

  
27 ก.ย. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
นภวรรณ นาคอุไร 

หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเตมิ สีแดงม่วง  HP GT52 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.553/62 

จ.553/62 
223.36 2 ขวด 2 ขวด 

 

  
27 ก.ย. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
นภวรรณ นาคอุไร 

หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเตมิ สีเหลือง  HP GT52 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.553/62 

จ.553/62 
223.36 2 ขวด 2 ขวด 

 

  
27 ก.ย. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
นภวรรณ นาคอุไร 

ตลับหมึกโทนเนอร์ 85A (CE285A)  ด า HP 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.553/62 

จ.553/62 
2,485.98 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
6 ก.ย. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

นภวรรณ นาคอุไร 

แท่นประทับ เบอร์ 2 ตราม้า สีน้ าเงิน 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.541/62 

จ.541/62 
45.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
12 ก.ย. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

ตลับหมึกโทนเนอร์ CE505A ด า HP 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.539/62 

จ.539/62 
3,233.64 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  

12 ก.ย. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
อรอนงค์ องค์นาม 

หมึกอิงค์แท็งค์ T664100 ด า 70cc (L100/L200) 
Epson 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.540/62 

จ.540/62 208.41 2 ขวด 2 ขวด 

 

  
18 ก.ย. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
อรอนงค์ องค์นาม 

ตลับหมึกโทนเนอร์ ML-2850A ด า/200p SAMSUNG 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.543/62 

จ.543/62 
3,752.34 1 กล้อง 1 กล้อง 

 

  
2 ต.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

หมึกเตมิปากกาไวท์บอรด์ PILOT สีน้ าเงิน 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.555/62 

จ.555/62 
69.00 14 ขวด 14 ขวด 

 

  
2 ต.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

หมึกเตมิปากกาไวท์บอรด์ PILOT สีแดง 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.555/62 

จ.555/62 
69.00 14 ขวด 14 ขวด 

 

  
2 ต.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
นภวรรณ นาคอุไร 

หมึกเตมิ ด า HP GT53 (1VV22AA) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.554/62 

จ.554/62 
233.64 2 ขวด 2 ขวด 

 

  
รวม  169 รายการ 524,319.39  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ดินสอ   รหัส 51-003 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

13 พ.ย. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ากัด สาขา
ลาดพร้าว 

สุณสิา สอาดศร ี

ชุดดินสอด า + ยางลบ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.20/62 

จ.20/62 17.00 3 ชุด 3 ชุด 

 

  
8 ม.ค. 2562 

ดิ โอเค สเตช่ัน 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

ดินสอไม ้

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.191/62 

จ.191/62 
60.00 20 กล่อง 20 กล่อง 

 

  

8 ม.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

ดินสอต่อไส-้หัวยางลบอาเซี่ยน 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.217/62 

จ.217/62 88.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  

18 ม.ค. 2562 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา
รามอินทรา 

วัลวิภา เพ็งประสพ 

ดินสอด า HORSE#2B/H-99 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.216/62 

จ.216/62 143.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  

18 ม.ค. 2562 

มิสเตอร.์ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จ ากัด 

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

PRNVIL (HB) 12S Mฌ111215-E# 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.223/62 

จ.223/62 33.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  

18 ม.ค. 2562 

มิสเตอร.์ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จ ากัด 

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

PRNVIL (HB) 12S MC111208-E# 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.223/62 

จ.223/62 29.00 3 กล่อง 3 กล่อง 

 

  
18 ม.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขาลาดพร้าว) 
ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

ดินสอไม้ DY6201 HB 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.230/62 

จ.230/62 
55.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
18 ม.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขาลาดพร้าว) 
ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

ดินสอ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.230/62 

จ.230/62 
28.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  

18 ม.ค. 2562 

มิสเตอร.์ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จ ากัด 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

STATIONERY SET 303/2# 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.234/62 

จ.234/62 9.00 5 ชุด 5 ชุด 

 



     

     

  
8 ก.พ. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

ดินสอ 2B STEADTLER 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.198/62 

จ.198/62 
27.00 36 แท่ง 36 แท่ง 

 

  
8 ก.พ. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

ดินสอ 6B STEADTLER 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.198/62 

จ.198/62 
35.00 36 แท่ง 36 แท่ง 

 

  
8 ก.พ. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

ดินสอ EE  STEADTLER 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.198/62 

จ.198/62 
35.00 36 แท่ง 36 แท่ง 

 

  
2 ส.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ดินสอ 

งานห้องสมุด 

ร.502/62 

จ.502/62 
275.00 2 โหล 2 โหล 

 

  

13 ก.ค. 2562 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 
วนิดา  หลากจิตร 

YOYA ดินสอต่อไส้ (คละแบบ) 1*50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.560/62 

จ.560/62 129.00 1 แพค 1 แพค 

 

  

13 ก.ค. 2562 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 
วนิดา  หลากจิตร 

#HORSE ดินสอไม้ HB 50ด. ฟรี 50ด. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.560/62 

จ.560/62 169.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

ดินสอไม้แผง 12 แท่ง H-7012 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 29.00 1 โหล 1 โหล 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

ดินสอไม้ 2B-4 (1*12) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 25.00 2 โหล 2 โหล 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

ชุดเซ็ทเครื่องเขียน SM-8834 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 25.00 2 ชุด 2 ชุด 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

ชุดเซ็ทเครื่องเขียน SM-8854 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 25.00 4 ช้ิน 4 ช้ิน 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

ดินสอสไีม้ 36 สี 36 แท่ง คอลลีน 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 
ร.512/62 

จ.512/62 
195.00 2 กล. 2 กล. 

 



     

     

  

16 ก.ย. 2562 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา
รามอินทรา 

สุกัญญา สุขเจริญ 

ดินสอ QUANTUM#Q910+92 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.537/62 

จ.537/62 129.00 4 กล่อง 4 กล่อง 

 

  
รวม  21 รายการ 7,238.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ปากกา   รหัส 51-004 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

13 พ.ย. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ากัด สาขา
ลาดพร้าว 

สุณสิา สอาดศร ี

ปากกากด FABERO.5 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.20/62 

จ.20/62 130.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
13 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

ปากกาแดง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.61/62 

จ.61/62 
25.00 1 ด้าม 1 ด้าม 

 

  

28 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขารังสติ 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ปากกา QUANTUM0.5#SKATE050 1*50 นง. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.16/62 

จ.16/62 139.00 1 กระปุก 1 กระปุก 

 

  

28 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขารังสติ 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ปก.ปลอก LANCER#145 0.5 มม. 1*50 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.16/62 

จ.16/62 125.00 1 กระปุก 1 กระปุก 

 

  

28 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขารังสติ 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ปากกากด LANCER RALLY 0.7 มม. 1x50 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.16/62 

จ.16/62 115.00 3 กระปุก 3 กระปุก 

 

  

28 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขารังสติ 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ปากกากดตราม้า H#206 0.7 1*50 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.16/62 

จ.16/62 119.00 1 กระปุก 1 กระปุก 

 

  

28 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขารังสติ 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ปากกา QUANTUM#SKATE111 0.5 1*50 นง. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.16/62 

จ.16/62 129.00 1 กระปุก 1 กระปุก 

 

  

28 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขารังสติ 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ปากกากดม้า#H999 0.7 1*50 นง. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.16/62 

จ.16/62 99.00 2 กระปุก 2 กระปุก 

 

  
12 ธ.ค. 2561 

ชาญวงศ ์

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ปากกา 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.169/62 

จ.169/62 
120.00 2 กระปุก 2 กระปุก 

 



     

     

  
8 ม.ค. 2562 

ดิ โอเค สเตช่ัน 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

ปากกาเจล 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.191/62 

จ.191/62 
75.00 10 กล่อง 10 กล่อง 

 

  
8 ม.ค. 2562 

ดิ โอเค สเตช่ัน 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

ปากกาลูกลื่น ตรา Maples 0.5 MP 311 A 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.191/62 

จ.191/62 
92.00 15 กล่อง 15 กล่อง 

 

  
8 ม.ค. 2562 

ดิ โอเค สเตช่ัน 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

ปากกาลูกลื่น ตรา Pencom 0.5 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.191/62 

จ.191/62 
110.00 13 กล่อง 13 กล่อง 

 

  

8 ม.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

MP - 919A ปากกา 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.217/62 

จ.217/62 120.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  

8 ม.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

ปากกา GSOFT BPM 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.217/62 

จ.217/62 60.00 1 โหล 1 โหล 

 

  

8 ม.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

ปากกาเจล 2557 (1X12) 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.217/62 

จ.217/62 72.00 1 โหล 1 โหล 

 

  

8 ม.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

ปากกาเจล 3051 (1X12) 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.217/62 

จ.217/62 84.00 1 โหล 1 โหล 

 

  

8 ม.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

ปากกาเจล 193 (1X12) 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.217/62 

จ.217/62 72.00 1 โหล 1 โหล 

 

  

8 ม.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

ปากกาเจล 8723 (1X12) 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.217/62 

จ.217/62 72.00 1 โหล 1 โหล 

 

  
10 ม.ค. 2562 

ดิ โอเค สเตช่ัน 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

ปากกาลูกลื่น ตรา maples 0.5 no.141 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.192/62 

จ.192/62 
120.00 9 กล่อง 9 กล่อง 

 

  
10 ม.ค. 2562 

ดิ โอเค สเตช่ัน 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

ปากกาลูกลื่น ตรา BLN 0.45 no.3153 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.192/62 

จ.192/62 
60.00 10 แพ็ค 10 แพ็ค 

 



     

     

  
10 ม.ค. 2562 

ดิ โอเค สเตช่ัน 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

ปากกาลูกลื่น ตรา BLN 0.5 no.3163 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.192/62 

จ.192/62 
60.00 11 แพ็ค 11 แพ็ค 

 

  
10 ม.ค. 2562 

ดิ โอเค สเตช่ัน 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

ปากกาลูกลื่น ตรา BLN 0.45 no.3163 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.192/62 

จ.192/62 
72.00 15 แพ็ค 15 แพ็ค 

 

  
10 ม.ค. 2562 

ดิ โอเค สเตช่ัน 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

ปากกาเจล 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.192/62 

จ.192/62 
75.00 8 กล่อง 8 กล่อง 

 

  
11 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธเนศ วิริยะมนตร ี

ปากกาหมึกเจล BLN-77 (0.7 มม.)เพนเทล สดี า 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.179/62 

จ.179/62 
65.00 6 ด้าม 6 ด้าม 

 

  
11 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธเนศ วิริยะมนตร ี

ปากกาหมึกเจล BLN-77 (0.7 มม.)เพนเทล สีน้ าเงิน 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.179/62 

จ.179/62 
65.00 6 ด้าม 6 ด้าม 

 

  
11 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธเนศ วิริยะมนตร ี

ปากกาหมึกเจล BLN-77 (0.7 มม.)เพนเทล สีแดง 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.179/62 

จ.179/62 
65.00 2 ด้าม 2 ด้าม 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ปากกาไฮไลท์แสตมป์ดาว 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.208/62 

จ.208/62 
60.00 2 ด้าม 2 ด้าม 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ปากกาไฮไลท์ 2 หัว 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.208/62 

จ.208/62 
60.00 1 ด้าม 1 ด้าม 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ปากกาลูกลื่นหัวพู่ แพ็ค 2 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.208/62 

จ.208/62 
60.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  

18 ม.ค. 2562 

มิสเตอร.์ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จ ากัด 

วัลวิภา เพ็งประสพ 

PRICE STICKER (XL)8PCS X12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.213/62 

จ.213/62 47.00 6 ด้าม 6 ด้าม 

 

  

18 ม.ค. 2562 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา
รามอินทรา 

วัลวิภา เพ็งประสพ 

ปากกากด QT0.5#SKATE55 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.216/62 

จ.216/62 169.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  

18 ม.ค. 2562 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา
รามอินทรา 

วัลวิภา เพ็งประสพ 

ปากกากด STAEDTLER0.5# 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.216/62 

จ.216/62 185.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

ปากกาเคม ี

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.219/62 

จ.219/62 
15.00 2 ด้าม 2 ด้าม 

 



     

     

  

18 ม.ค. 2562 

มิสเตอร.์ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จ ากัด 

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

PEN(RAINBOW FEATHER)# 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.223/62 

จ.223/62 17.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

เพ็นคอมพ์ปก.หมึกน้ ามันOG16นง.P.50 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.224/62 

จ.224/62 
140.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

เอลเฟ่นปากกาสิโซส่มูทตี้ 0.5 นง คละสี P50 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.224/62 

จ.224/62 
140.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

LANCER ปากกาลูกลื่น RALLY 8330 น้ าเงิน X50 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.224/62 

จ.224/62 
140.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

YOYA ปากกาลูกลื่น แพ็ค50#1052 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.224/62 

จ.224/62 
150.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  

18 ม.ค. 2562 

มิสเตอร.์ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จ ากัด 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

PEN (FLUFFY BALL) 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.234/62 

จ.234/62 12.00 2 ด้าม 2 ด้าม 

 

  

18 ม.ค. 2562 

มิสเตอร.์ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จ ากัด 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

PEN (FEATHER)# 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.234/62 

จ.234/62 19.00 2 ด้าม 2 ด้าม 

 

  

18 ม.ค. 2562 

มิสเตอร.์ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จ ากัด 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

PEN (HORSE)# 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.234/62 

จ.234/62 17.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  

18 ม.ค. 2562 

มิสเตอร.์ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จ ากัด 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

PEN (LOLLYPOP)# 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.234/62 

จ.234/62 13.00 1 ด้าม 1 ด้าม 

 

  

18 ม.ค. 2562 

มิสเตอร.์ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จ ากัด 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

PEN (WATERMELON)# 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.234/62 

จ.234/62 19.00 1 ด้าม 1 ด้าม 

 

  

18 ม.ค. 2562 

มิสเตอร.์ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จ ากัด 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

BALL PEN (FUR BALL) 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.234/62 

จ.234/62 17.00 1 ด้าม 1 ด้าม 

 



     

     

  

18 ม.ค. 2562 

มิสเตอร.์ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จ ากัด 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

BALL PEN (BIG FUR BALL) 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.234/62 

จ.234/62 17.00 1 ด้าม 1 ด้าม 

 

  

18 ม.ค. 2562 

มิสเตอร.์ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จ ากัด 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

PEN (RAINBOW FEATHER)# 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.234/62 

จ.234/62 17.00 1 ด้าม 1 ด้าม 

 

  

18 ม.ค. 2562 

มิสเตอร.์ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จ ากัด 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

PEN (PINEAPPLE)# 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.234/62 

จ.234/62 19.00 1 ด้าม 1 ด้าม 

 

  

18 ม.ค. 2562 

มิสเตอร.์ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จ ากัด 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

PEN (HEART) 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.234/62 

จ.234/62 25.00 1 ด้าม 1 ด้าม 

 

  

18 ม.ค. 2562 

มิสเตอร.์ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จ ากัด 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

BALL PEN 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.234/62 

จ.234/62 12.00 2 ด้าม 2 ด้าม 

 

  

18 ม.ค. 2562 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

YOYA ปากกาลูกลื่น 0.5#1015 1X50 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.242/62 

จ.242/62 149.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
18 ม.ิย. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขาลาดพร้าว) 
ดาวเรือง เกณฑ์สาค ู

ปากกาลูกลื่น YOYA0.5 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.401/62 

จ.401/62 
195.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
18 ม.ิย. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขาลาดพร้าว) 
ดาวเรือง เกณฑ์สาค ู

P30 YOYA ปากกาลูกลื่น 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.401/62 

จ.401/62 
81.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
18 ม.ิย. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขาลาดพร้าว) 
ดาวเรือง เกณฑ์สาค ู

ปากกาK611APG เจลSTERLING ด้าม 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.401/62 

จ.401/62 
331.00 1 แพค 1 แพค 

 

  
11 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วิภาภร อ าพันกาญจน ์

ปากกาเขียนซีดี YOYA 

งานแนะแนว 

ร.419/62 

จ.419/62 
25.00 2 ด้าม 2 ด้าม 

 

  
5 ส.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขารามอินทรา) 
สนธิกาญจน์ แสงมณ ี

ปากกา อิงค์จอย เจล กิ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.530/62 

จ.530/62 
488.00 2 แพ็ค 2 แพ็ค 

 



     

     

  
5 ส.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขารามอินทรา) 
สนธิกาญจน์ แสงมณ ี

CUTE ปากกาลูกลื่น 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.530/62 

จ.530/62 
40.00 16 แพ็ค 16 แพ็ค 

 

  

13 ก.ค. 2562 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 
วนิดา  หลากจิตร 

ปากกา QUANTUM#SKATE555 0.5 1*50 ดง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.560/62 

จ.560/62 149.00 1 แพค 1 แพค 

 

  

13 ก.ค. 2562 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 
วนิดา  หลากจิตร 

ปากกา QUANTUM#SKATE111 0.5 1*50 นง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.560/62 

จ.560/62 129.00 1 แพค 1 แพค 

 

  

13 ก.ค. 2562 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 
วนิดา  หลากจิตร 

ควอนตั้ม ปากกา007 HITZ 0.7 นง.50 ฟรี 10 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.560/62 

จ.560/62 185.00 1 แพค 1 แพค 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

ปากกาเจล (1*12) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 60.00 1 โหล 1 โหล 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

ปากกาเจล 8089 (1*12) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 60.00 1 โหล 1 โหล 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

ปากกาคอแรง 33604(24) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 19.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  
15 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วนิดา  หลากจิตร 

ปากกาลูกลื่น แพ็ค 50 #1081 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.566/62 

จ.566/62 
190.00 2 แพ็ค 2 แพ็ค 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

ปากกาลูกลื่น 0.05มม.ตราม้า 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.486/62 

จ.486/62 
5.00 12 ด้าม 12 ด้าม 

 

  

16 ก.ย. 2562 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา
รามอินทรา 

สุกัญญา สุขเจริญ 

ปากกากด HORSE 0.7#HO 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.537/62 

จ.537/62 149.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
รวม  65 รายการ 16,437.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ไม้บรรทัด   รหัส 51-005 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
30 ต.ค. 2561 

ภ. เครื่องเขียน 

อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

ไม้บรรทัดอลมูิเนียม 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 
ร.70/62 

จ.70/62 
45.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
13 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

ไม้บรรทัด 60 cm (พลาสติก) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.61/62 

จ.61/62 
30.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
13 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

ครึ่งวงกลม HR4102 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.61/62 

จ.61/62 
15.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

วรางค์ สุจรติ 

ไม้วงเวียน (ส าหรับสอน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.124/62 

จ.124/62 
75.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

วรางค์ สุจรติ 

ไม้ฉากสามเหลี่ยม (ส าหรับสอน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.124/62 

จ.124/62 
75.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เดียร์ สุขเพ็ชร ี

ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.201/62 

จ.201/62 
38.00 2 อัน 2 อัน 

 

  

18 ม.ค. 2562 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา
รามอินทรา 

วัลวิภา เพ็งประสพ 

ไม้บรรทัดงอได้ MAPED 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.216/62 

จ.216/62 40.00 1 อัน 1 อัน 

 

  

18 ม.ค. 2562 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา
รามอินทรา 

วัลวิภา เพ็งประสพ 

ไม้บรรทัด HORSE#H12/1 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.216/62 

จ.216/62 9.00 10 อัน 10 อัน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

ไม้บรรทัดใส 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.219/62 

จ.219/62 
10.00 2 อัน 2 อัน 

 

  

18 ม.ค. 2562 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

ไม้บรรทัดแบบแข็งคละลาย 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.242/62 

จ.242/62 69.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 



     

     

  

18 ม.ค. 2562 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

ไม้บรรทัดลายการต์ูน 12 นิ้ว 1x24 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.242/62 

จ.242/62 95.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.258/62 

จ.258/62 
38.00 1 อัน 1 อัน 

 

  

13 ก.ค. 2562 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 
วนิดา  หลากจิตร 

ไม้บรรทัดแบบแข็งคละลาย 15cm.1*24 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.560/62 

จ.560/62 75.00 2 อัน 2 อัน 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

ไม้บรรทัด ZH-241 (1X12) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 48.00 1 โหล 1 โหล 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

ไม้บรรทัด ZH-841 (1X12) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 45.00 1 โหล 1 โหล 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก ขนาด 12 นิ้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.488/62 

จ.488/62 
40.00 10 อัน 10 อัน 

 

  
23 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ชลลดา  ยวงใย 

ไม้ทีพลาสติก ขนาด 60 ซม. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.506/62 

จ.506/62 
70.00 5 อัน 5 อัน 

 

  

23 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ชลลดา  ยวงใย 

ฉากสามเหลี่ยม ชุด 2 สิน ขนาด 30 ซม. ยี่ห้อ  
PROJECT 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.506/62 

จ.506/62 120.00 6 อัน 6 อัน 

 

  
30 ส.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ฟุตเหล็ก 1 เมตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.575/62 

จ.575/62 
265.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
รวม  19 รายการ 2,811.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ยางลบ   รหัส 51-006 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

28 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขารังสติ 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ยางลบดินสอ QUANTUN 1*50 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.16/62 

จ.16/62 115.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  

28 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขารังสติ 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ยางลบการต์ูนคละแบบ#YT - 30 1x30 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.16/62 

จ.16/62 119.00 1 พค. 1 พค. 
 

  

18 ม.ค. 2562 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา
รามอินทรา 

วัลวิภา เพ็งประสพ 

ยางลบดินสอ QT#QE600W 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.216/62 

จ.216/62 130.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  

18 ม.ค. 2562 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

ยางลบแท่งกลม 07-31*24 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.242/62 

จ.242/62 75.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
2 ส.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ยางลบ sakura foam 

งานห้องสมุด 

ร.502/62 

จ.502/62 
18.00 20 ก้อน 20 ก้อน 

 

  

13 ก.ค. 2562 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 
วนิดา  หลากจิตร 

M&G ยางลบ 4B 1X36 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.560/62 

จ.560/62 179.00 2 แพค 2 แพค 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

ยางลบ 083 (1*2) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 8.00 12 ช้ิน 12 ช้ิน 

 

  

16 ก.ย. 2562 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา
รามอินทรา 

สุกัญญา สุขเจริญ 

ยางลบดินสอ QT#QE600W 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.537/62 

จ.537/62 123.00 3 กล่อง 3 กล่อง 

 

  
รวม  8 รายการ 1,812.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เป๊ก   รหัส 51-008 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

เป๊กกดส ี

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.219/62 

จ.219/62 
35.00 2 กระปุก 2 กระปุก 

 

  
8 ก.พ. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ราตรี เหล่าหะเกียรต ิ

เป๊กดอกจันทร์ 1.5 นิ้ว 

งานทะเบียน-วัดผล 

ร.215/62 

จ.215/62 
45.00 50 กล่อง 50 กล่อง 

 

  
2 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

อรจิรา ปฏินนท์วานิช 

เป๊กดอกจันทร์ 1.5 นิ้ว 

งานทะเบียน-วัดผล 

ร.405/62 

จ.405/62 
18.00 50 กล่อง 50 กล่อง 

 

  
รวม  3 รายการ 3,220.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เขม็หมุด   รหัส 51-009 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
18 ม.ค. 2562 

โรงเรียนสารวิทยา 

วีนัฐดา เเก้วโท 

เข็มหมุด 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.209/62 

จ.209/62 
85.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
8 พ.ค. 2562 

ยศศักดิ์ นุชหรั่ง 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

ไม้เสียบลูกช้ิน 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.413/62 

จ.413/62 
75.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
19 ม.ิย. 2562 

ไอริส 

ดาวเรือง เกณฑ์สาค ู

เข็มหมุด 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.402/62 

จ.402/62 
165.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

หมุดปักบอรด์ (100 ตัว/กล่อง) 
งานอนามัยโรงเรียน 

ร.486/62 

จ.486/62 
50.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
23 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ทวิตย์ วรรณชัยมงคล 

เข็มปักบอร์ด (100ตัว/กล่อง) EASY 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.503/62 

จ.503/62 
50.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

พัชรีย์ สว่างวงษ ์

หมุดปักบอรด์ (100ตัว/กล่อง) EASY 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.511/62 

จ.511/62 
50.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
รวม  6 รายการ 660.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เทปพีวีซีใส (สกอตช์เทป)   รหัส 51-010 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
13 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

เทปใยสับปะรด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.61/62 

จ.61/62 
100.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  
15 ธ.ค. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

เทป OPP ใส 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 
ร.80/62 

จ.80/62 
30.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  
15 ธ.ค. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

เทป OPP น้ าตาล 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 
ร.80/62 

จ.80/62 
30.00 5 ม้วน 5 ม้วน 

 

  

22 พ.ย. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา
รามอินทรา 

ไพลิน ชยามาศ 

เทปใสแกน 1" 3M" 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.188/62 

จ.188/62 107.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  
27 พ.ย. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

วนัสนันท์ ค าแสน 

สก๊อตเทปใส 1" x 36หลา ยี่ห้อ 3 M แกนใหญ่ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ร.24/62 

จ.24/62 
55.00 12 ม้วน 12 ม้วน 

 

  
27 ธ.ค. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

อรอนงค์ องค์นาม 

สก๊อตเทปใส 3/4"x 36 หลา ยี่ห้อ 3 M แกนใหญ ่

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.27/62 

จ.27/62 
45.00 6 ม้วน 6 ม้วน 

 

  
13 ธ.ค. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

สก็อตเทปใส 1/2"x36 หลา ยี่ห้อ 3 M 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.101/62 

จ.101/62 
35.00 12 ม้วน 12 ม้วน 

 

  
13 ธ.ค. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

สก็อตเทปใส1"x36 หลา ยี่ห้อ 3 M 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.101/62 

จ.101/62 
55.00 12 ม้วน 12 ม้วน 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

สกอตช์เทปใส 1''x36หลา ยี่ห้อ 3M แกน 1 น้ิว 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.123/62 

จ.123/62 
55.00 10 ม้วน 10 ม้วน 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

จิราภรณ์ ปกรณ ์

สกอตช์เทป 1/2 ''x36หลา ยี่ห้อ 3M แกน 3 นิ้ว 

งานโสตทัศนศึกษา 

ร.130/62 

จ.130/62 
35.00 4 ม้วน 4 ม้วน 

 

  
9 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ดวงพร  เถอะจ๋า 

เทปใส OPP  ใส ตราเรือใบ 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.264/62 

จ.264/62 
30.00 6 ม้วน 6 ม้วน 

 



     

     

  
11 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธเนศ วิริยะมนตร ี

สกอตช์เทปใส 1''x36หลา ยี่ห้อ 3M แกนใหญ่ 
กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.179/62 

จ.179/62 
55.00 6 ม้วน 6 ม้วน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

สุณสิา สอาดศร ี

เทป OPP 2 นิ้ว 3 M 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.193/62 

จ.193/62 
40.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

สุณสิา สอาดศร ี

เทปใส 24 มิล croco 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.193/62 

จ.193/62 
20.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

เทปใส OPP ใส 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.219/62 

จ.219/62 
30.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เปรมสิริ เกตุโชต ิ

ขนิษฐา ผลาธัญญะ 

สก๊อตช์เทป 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.238/62 

จ.238/62 
25.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

เทป opp ใส 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.258/62 

จ.258/62 
30.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  
8 ก.พ. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

แท่นตัดเทป แกน 1 นิ้ว ตราม้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.198/62 

จ.198/62 
85.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
8 ก.พ. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ราตรี เหล่าหะเกียรต ิ

สกอตช์เทปใส 1''x36หลา แกน 3 นิ้ว ยี่ห้อ 3M 

งานทะเบียน-วัดผล 

ร.215/62 

จ.215/62 
55.00 6 ม้วน 6 ม้วน 

 

  
20 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธเนศ วิริยะมนตร ี

สก๊อตเทปใส 1"x36 หลา ยี่ห้อ 3M แกนใหญ่ 
กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.299/62 

จ.299/62 
39.00 12 ม้วน 12 ม้วน 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

สก๊อตช์เทปใส 1"x36 หลา ยีห่้อ 3M แกนใหญ่ 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.301/62 

จ.301/62 
39.00 24 ม้วน 24 ม้วน 

 

  
17 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

อรอนงค์ องค์นาม 

สกอตช์เทปใส 3/4''x36หลา ยี่ห้อ 3M แกน 3 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.326/62 

จ.326/62 
35.00 6 ม้วน 6 ม้วน 

 

  
28 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธเนศ วิริยะมนตร ี

สก๊อตเทปใส 3/4" x36 หลา ยี่ห้อ 3M แกน 1 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.343/62 

จ.343/62 
25.00 6 ม้วน 6 ม้วน 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

สก๊อตเทปใส 1นิ้ว1x36หลา ยี่ห้อ 3M แกน 3 นิ้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.346/62 

จ.346/62 
39.00 10 ม้วน 10 ม้วน 

 

  
21 ม.ิย. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เดียร์ สุขเพ็ชร ี

เทปใส 48 mm.scotch 

กล่ิมสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 
ร.584/62 

จ.584/62 
40.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 



     

     

  
25 ม.ิย. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ลดาวลัย์ กันธมาลา 

สกอตช์เทป 1 นิ้วx36 หลา ยี่ห้อ 3M แกน 1 นิ้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.393/62 

จ.393/62 
39.00 6 ม้วน 6 ม้วน 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุณสิา สอาดศร ี

เทปโอพีพีใส ขนาด 2 นิ้ว 45 หลา 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.394/62 

จ.394/62 
25.00 12 ม้วน 12 ม้วน 

 

  
27 ม.ิย. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
สุณสิา สอาดศร ี

เทปโอพีพี 48มมx45 หลา (แพ๊ค 12 ม้วน)สีใส ONE 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.388/62 

จ.388/62 
196.26 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
11 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วิภาภร อ าพันกาญจน ์

สก๊อตเทปใส 3/4" x36 หลา ยี่ห้อ 3M แกน 3 นิ้ว 

งานแนะแนว 

ร.419/62 

จ.419/62 
35.00 3 ม้วน 3 ม้วน 

 

  
26 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

สกอตช์เทปใส 3/4 นิ้ว x 36 หลา ยี่ห้อ 3M  แกนเล็ก 

งานประชาสัมพันธ์ 

ร.448/62 

จ.448/62 
25.00 6 ม้วน 6 ม้วน 

 

  
26 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

สกอตช์เทปใส 3/4 นิ้ว x 36 หลา ยี่ห้อ 3M แกนใหญ ่

งานประชาสัมพันธ์ 

ร.448/62 

จ.448/62 
35.00 6 ม้วน 6 ม้วน 

 

  

13 ก.ค. 2562 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 
วนิดา  หลากจิตร 

เทปใส UNITAPE 3/4''*36Y 1*4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.560/62 

จ.560/62 99.00 1 แพค 1 แพค 

 

  
14 ส.ค. 2562 

บริษัท ถวัลย์วิทยา จ ากัด 

วนิดา  หลากจิตร 

เทปใส (สกอตช์เทป) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.564/62 

จ.564/62 
72.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

สกอตช์เทปใส 1''x36หลา ยี่ห้อ 3M แกนเล็ก 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.486/62 

จ.486/62 
39.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

พิชญ์สินี ค าเเก้ว 

สกอตช์เทป 1''x36หลา ยี่ห้อ 3M แกนเล็ก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.491/62 

จ.491/62 
39.00 10 ม้วน 10 ม้วน 

 

  

16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

เทสกอตช์เทป 1''x36 หลา ยี่ห้อ 3M แกนใหญ่ 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.492/62 

จ.492/62 39.00 10 ม้วน 10 ม้วน 

 

  

19 ส.ค. 2562 

บริษัท มินิอาร์ซี จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ประภาวดี เจรญิจิตร 

โอพีพี เทป 2 นิ้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.572/62 

จ.572/62 50.00 4 ม้วน 4 ม้วน 

 

  
23 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ทวิตย์ วรรณชัยมงคล 

สกอตช์เทป 3/4 ''x36 หลา ยีห่้อ 3M แกนใหญ่ 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.503/62 

จ.503/62 
35.00 5 ม้วน 5 ม้วน 

 



     

     

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

สกอตช์เทปใส 1''x36 หลา ยี่ห้อ 3M แกนใหญ่ 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.513/62 

จ.513/62 
39.00 6 ม้วน 6 ม้วน 

 

  
2 ต.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

สก็อตเทปใส 1''x36 หลา ยี่ห้อ 3M แกน 3 นิ้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.555/62 

จ.555/62 
39.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  
รวม  40 รายการ 9,575.26  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ กระดาษไข   รหัส 51-012 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
23 ม.ค. 2562 

ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

กระดาษไข RZ ขนาด A4/L 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.181/62 

จ.181/62 
1,700.00 10 ม้วน 10 ม้วน 

 

  
6 มี.ค. 2562 

ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ราตรี เหล่าหะเกียรต ิ

กระดาษไข RZ ขนาด A4/L 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.280/62 

จ.280/62 
1,700.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  
23 พ.ค. 2562 

ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

กระดาษไข RZ A4 ขนาด 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.324/62 

จ.324/62 
1,700.00 10 ม้วน 10 ม้วน 

 

  
19 ส.ค. 2562 

ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

กระดาษไข RZ ขนาด A4/L 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.528/62 

จ.528/62 
1,700.00 10 ม้วน 10 ม้วน 

 

  
รวม  4 รายการ 54,400.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ลวดเย็บกระดาษ   รหัส 51-014 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
22 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ไพลิน ชยามาศ 

เม็กยิง W715 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.186/62 

จ.186/62 
450.00 1 ตัว 1 ตัว 

 

  
27 พ.ย. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

วนัสนันท์ ค าแสน 

ลวดเย็บ NO.10 MAX 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ร.24/62 

จ.24/62 
10.00 24 กล่อง 24 กล่อง 

 

  
13 ธ.ค. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ลวดเย็บ NO.35 MAX 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.101/62 

จ.101/62 
12.00 12 กล่อง 12 กล่อง 

 

  
13 ธ.ค. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ลวดเย็บ NO.10 MAX 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.101/62 

จ.101/62 
10.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  

14 ธ.ค. 2561 

ดูโปร (ประเทศไทย)จ ากัด 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

50 -0D ลวดเย็บ ส าหรับใช้กับรุ่น DFC-S (1 กล่องใหญ่ 
มี 4 ตลับ 1 ตลับ มี 5000 ตัว) 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.84/62 

จ.84/62 1,920.00 4 กล่อง 4 กล่อง 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

ลวดเย็บกระดาษ NO.10 MAX 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.123/62 

จ.123/62 
10.00 24 กล่อง 24 กล่อง 

 

  
11 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธเนศ วิริยะมนตร ี

ลวดเย็บ NO.23/13 (1213) MAX 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.179/62 

จ.179/62 
135.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

ลวดเย็บกระดาษแม็กซ์ (1X24) 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.219/62 

จ.219/62 
235.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  

22 ม.ค. 2562 

ดูโปร (ประเทศไทย)จ ากัด 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

50-0D ลวดเย็บ ส าหรับใช้กับรุ่น DFC-S 
(1 กล่องใหญ่ มี 4 ตลับ มี 5,000 ตัว) 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.180/62 

จ.180/62 1,920.00 4 กล่อง 4 กล่อง 

 

  
20 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

อรอนงค์ องค์นาม 

ลวดเย็บ NO.10 MAX 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.293/62 

จ.293/62 
8.00 24 กล่อง 24 กล่อง 

 

  
15 พ.ค. 2562 

ดูโปร (ประเทศไทย)จ ากัด 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

50-OD ลวดเย็บ ส าหรับใช้กับรุ่น DFC-S (1 กล่องใหญ่ 
มี 4 ตลับ 1 ตลับ มี 5000 ตัว) 

ร.323/62 

จ.323/62 
1,920.00 4 กล่อง 4 กล่อง 

 



     

     

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

ลวดเย็บกระดาษ NO.10 MAX 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.346/62 

จ.346/62 
10.00 20 กล่อง 20 กล่อง 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

ลวดเย็บกระดาษ NO.35 MAX 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.346/62 

จ.346/62 
12.00 20 กล่อง 20 กล่อง 

 

  
27 ม.ิย. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
สุณสิา สอาดศร ี

ลวดเย็บ ช้าง TITANIA 10 (แพ็ค 24 กล่อง) 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 

ร.388/62 

จ.388/62 
126.17 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
2 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

อรจิรา ปฏินนท์วานิช 

ลวดเย็บกระดาษ NO.10 MAX 

งานทะเบียน-วัดผล 

ร.405/62 

จ.405/62 
10.00 24 กล่อง 24 กล่อง 

 

  
2 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

อรจิรา ปฏินนท์วานิช 

ลวดเย็บกระดาษ NO.35 MAX 

งานทะเบียน-วัดผล 

ร.405/62 

จ.405/62 
12.00 12 กล่อง 12 กล่อง 

 

  
2 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

อรจิรา ปฏินนท์วานิช 

ลวดเย็บ NO.1210 MAX 

งานทะเบียน-วัดผล 

ร.405/62 

จ.405/62 
95.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
2 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

อรจิรา ปฏินนท์วานิช 

ลวดเย็บNO.1213 MAX 

งานทะเบียน-วัดผล 

ร.405/62 

จ.405/62 
105.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  

16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

ลวดเย็บกระดาษ NO.10 MAX 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.492/62 

จ.492/62 10.00 10 กล่อง 10 กล่อง 

 

  

16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

ลวดเย็บกระดาษ NO.3-1 M MAX 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.492/62 

จ.492/62 20.00 5 กล่อง 5 กล่อง 

 

  

16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

ลวดเย็บกระดาษT3-10MB MAX 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.492/62 

จ.492/62 60.00 5 กล่อง 5 กล่อง 

 

  

19 ส.ค. 2562 

ดูโปร (ประเทศไทย)จ ากัด 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

50-0D ลวดเย็บกระดาษ  
ส าหรับใช้กับเครื่องรุ่น DFC-S 
(1 กล่องใหญ่ มี 4 ตลับ/1 ตลับ ม ี5,000 ตัว) 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.526/62 

จ.526/62 
1,920.00 4 กล่อง 4 กล่อง 

 



     

     

  
19 ส.ค. 2562 

ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

ลวดเย็บกระดาษ HC BOODLET (S-4130) 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.529/62 

จ.529/62 
3,271.03 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
19 ส.ค. 2562 

ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

ลวดเย็บกระดาษ HC 100 (S-4129) 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.529/62 

จ.529/62 
2,803.74 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
23 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ทวิตย์ วรรณชัยมงคล 

ลวดเย็บกระดาษNO.10 MAX 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.503/62 

จ.503/62 
10.00 50 กล่อง 50 กล่อง 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ลวดเย็บกระดาษ NO.10 MAX 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.513/62 

จ.513/62 
10.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
6 ก.ย. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

นภวรรณ นาคอุไร 

ลวดยิง T3-10MB MAX 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.541/62 

จ.541/62 
60.00 12 กล่อง 12 กล่อง 

 

  
รวม  27 รายการ 47,850.71  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ กาว   รหัส 51-015 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
30 ต.ค. 2561 

ภ. เครื่องเขียน 

ไพลิน ชยามาศ 

กาวติดโฟม UHU 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.37/62 

จ.37/62 
89.00 2 หลอด 2 หลอด 

 

  

5 พ.ย. 2561 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมบูรณส์ิน 
(สาขาปากซอยพหลโยธิน 39) 
จุฑามาศ พัฒนชู 

กาวลาเท็กซ ์

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.112/62 

จ.112/62 54.00 2 กระปุก 2 กระปุก 

 

  

5 พ.ย. 2561 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมบูรณส์ิน 
(สาขาปากซอยพหลโยธิน 39) 
จุฑามาศ พัฒนชู 

กาว TOA 32 ออนซ ์

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.112/62 

จ.112/62 68.00 5 กระปุก 5 กระปุก 

 

  
5 พ.ย. 2561 

นาว มนิวัล  ผุยพันธ ์

จุฑาทิพย์ เจนธนานันท์ 

กาวโฟม 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีฟ้า) 
ร.63/62 

จ.63/62 
85.00 1 แท่ง 1 แท่ง 

 

  
9 พ.ย. 2561 

นาง ศิระดา  หลีวิทยานนท์ 

จุฑาทิพย์ เจนธนานันท ์

กาว TOA (ใหญ่) 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีฟ้า) 

ร.66/62 

จ.66/62 
68.00 1 กระปุก 1 กระปุก 

 

  
13 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

กาว Fritt 7 g. (1x10) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.61/62 

จ.61/62 
140.00 2 แผง 2 แผง 

 

  
13 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

กาวร้อน 20g 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.61/62 

จ.61/62 
25.00 10 หลอด 10 หลอด 

 

  
15 พ.ย. 2561 

เลิศชัย พลาสติก 

ไพลิน ชยามาศ 

กาว TOA 32 ออนซ ์

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.110/62 

จ.110/62 
68.00 5 ขวด 5 ขวด 

 

  
15 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

วิชิต จีนพวด 

กาว TOA 32 ออนซ ์

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีชมพ)ู 
ร.98/62 

จ.98/62 
68.00 2 กระปุก 2 กระปุก 

 

  
15 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

วิชิต จีนพวด 

กาว TOA 16 ออนซ ์

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีชมพ)ู 
ร.98/62 

จ.98/62 
40.00 4 กระปุก 4 กระปุก 

 

  
15 ธ.ค. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

กาว TOA 32ออนซ์ 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 

ร.80/62 

จ.80/62 
68.00 4 กระปุก 4 กระปุก 

 



     

     

  

22 พ.ย. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา
รามอินทรา 

ไพลิน ชยามาศ 

กาวดินน้ ามัน SCOTCH#E 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.188/62 

จ.188/62 65.00 3 แพ็ค 3 แพ็ค 

 

  

22 พ.ย. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา
รามอินทรา 

ไพลิน ชยามาศ 

กาวสเปรย์ 3M 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.188/62 

จ.188/62 291.00 2 กระป๋อง 2 กระป๋อง 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

กาวลาเท็กซ ์

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
380.00 1 ป๊ิป 1 ป๊ิป 

 

  
9 ม.ค. 2562 

เปรมสิริ  เกตโุชต ิ

ดวงพร  เถอะจ๋า 

กาว TOA 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.265/62 

จ.265/62 
25.00 2 กระปุก 2 กระปุก 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

สุณสิา สอาดศร ี

กาว Glue stick 22g 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.193/62 

จ.193/62 
40.00 1 หลอด 1 หลอด 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เดียร์ สุขเพ็ชร ี

กาว UHU The All Purpose 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.201/62 

จ.201/62 
60.00 1 หลอด 1 หลอด 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เดียร์ สุขเพ็ชร ี

กาวร้อน 50g 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.201/62 

จ.201/62 
45.00 1 หลอด 1 หลอด 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

กาว TOA 32 ออนด์ 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.219/62 

จ.219/62 
68.00 1 กระปุก 1 กระปุก 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

กาว UHU The All Purpose 60ml 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.222/62 

จ.222/62 
85.00 1 หลอด 1 หลอด 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

กาวแท่ง glue stick 35G 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.258/62 

จ.258/62 
60.00 1 หลอด 1 หลอด 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

กาว TOA 32 ออนด์ 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.258/62 

จ.258/62 
68.00 1 กระปุก 1 กระปุก 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

กาว ตราช้าง 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.301/62 

จ.301/62 
25.00 2 หลอด 2 หลอด 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วรางค์ สุจรติ 

กาวดินน้ ามัน 60 กรัม UHU PATAFIX 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.344/62 

จ.344/62 
78.00 4 อัน 4 อัน 

 



     

     

  
30 พ.ค. 2562 

นางธัญนันท์  ศิริโชต ิ

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

กาว TOA 16 ออน 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.381/62 

จ.381/62 
40.00 2 กระป๋อง 2 กระป๋อง 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

กาว TOA ขวดเล็ก 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.379/62 

จ.379/62 
27.00 10 ขวด 10 ขวด 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

กาว 2 หน้า 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.379/62 

จ.379/62 
43.00 5 ม้วน 5 ม้วน 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

กาว TOA ใหญ่ 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.379/62 

จ.379/62 
95.00 2 ขวด 2 ขวด 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ทองสุข  สาดเลิศ 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

กาว TOA ใหญ่ 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.382/62 

จ.382/62 
95.00 2 ขวด 2 ขวด 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นางสาวราตรี ดวงรัศม ี

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

กาว TOA 16 ออน 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.387/62 

จ.387/62 
25.00 3 กระปุก 3 กระปุก 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

นายเสนห์  ก าแพงจันทร ์

นภวรรณ นาคอุไร 

กาว 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.467/62 

จ.467/62 
80.00 1 กระปุก 1 กระปุก 

 

  
27 ม.ิย. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
สุณสิา สอาดศร ี

กาวน้ า 50 มล. UHU Glue Pen 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.388/62 

จ.388/62 
29.91 10 ขวด 10 ขวด 

 

  
2 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

อรจิรา ปฏินนท์วานิช 

กาวแท่งสติ๊ก 8.2 กรัม UHU 

งานทะเบียน-วัดผล 

ร.405/62 

จ.405/62 
39.00 12 หลอด 12 หลอด 

 

  
2 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

อรจิรา ปฏินนท์วานิช 

กาวลาเท็กซ์ ขนาด 16 ออนซ์ TOA 

งานทะเบียน-วัดผล 

ร.405/62 

จ.405/62 
45.00 12 กระปุก 12 กระปุก 

 

  

10 ก.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

กาว UHU Por 50 ml 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.410/62 

จ.410/62 98.00 1 หลอด 1 หลอด 

 

  
11 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วิภาภร อ าพันกาญจน ์

กาวแท่งสติ๊ก 21 กรัม UHU 

งานแนะแนว 

ร.419/62 

จ.419/62 
65.00 3 หลอด 3 หลอด 

 

  
8 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

กาวทาท่อตราช้าง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.459/62 

จ.459/62 
155.00 5 หลอด 5 หลอด 

 



     

     

  
15 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วนิดา  หลากจิตร 

กาวลาเท็กซ์ ทีโอเอ 32 ออนซ ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.566/62 

จ.566/62 
75.00 1 กระปุก 1 กระปุก 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

กาวลาเท็กซ์ ขนาด 4 ออนซ์ TOA 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.486/62 

จ.486/62 
17.00 1 กระปุก 1 กระปุก 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

กาวร้อน 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.486/62 

จ.486/62 
30.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วัลวิภา เพ็งประสพ 

กาวลาเท็กซ์ ขนาด 32 ออนซ์ TOA 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.487/62 

จ.487/62 
65.00 2 กระปุก 2 กระปุก 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์ TOA 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.488/62 

จ.488/62 
65.00 2 กระปุก 2 กระปุก 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

พิชญ์สินี ค าเเก้ว 

กาวยาง 125ML UHU 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.491/62 

จ.491/62 
129.00 3 หลอด 3 หลอด 

 

  

16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

กาวลาเท็กซ์ ขนาด 8 ออนซ์  TOA 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.492/62 

จ.492/62 27.00 3 กระปุก 3 กระปุก 

 

  

16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

กาวลาเท็กซ์ ขนาด 32 ออนซ์ TOA 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.492/62 

จ.492/62 65.00 2 กระป๋อง 2 กระป๋อง 

 

  

16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

กาวแท่ง 8.2 กรัม UHU 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.492/62 

จ.492/62 39.00 5 หลอด 5 หลอด 

 

  

19 ส.ค. 2562 

บริษัท มินิอาร์ซี จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ประภาวดี เจรญิจิตร 

กาวร้อน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.572/62 

จ.572/62 75.00 3 แท่ง 3 แท่ง 

 

  

19 ส.ค. 2562 

บริษัท มินิอาร์ซี จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ประภาวดี เจรญิจิตร 

กาว UHU 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.572/62 

จ.572/62 25.00 3 แท่ง 3 แท่ง 

 

  
23 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ทวิตย์ วรรณชัยมงคล 

กาวแท่งสติ๊ก 8.2 กรัม UHU 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.503/62 

จ.503/62 
39.00 12 แท่ง 12 แท่ง 

 



     

     

  
23 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ทวิตย์ วรรณชัยมงคล 

กาวลาเท็กซ์ 16 ออนซ์ TOA 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.503/62 

จ.503/62 
45.00 5 กระปุก 5 กระปุก 

 

  
22 ส.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขารามอินทรา) 
พิมพ์ประภา ประทุมวรรณ 

กาว ยูฮู้ พาทาฟิกโฮมเด็ค 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.578/62 

จ.578/62 
91.00 1 หลอด 1 หลอด 

 

  
22 ส.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขารามอินทรา) 
พิมพ์ประภา ประทุมวรรณ 

SCOTCH กาวแท่ง2 แถม 1 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.578/62 

จ.578/62 
42.00 1 แท่ง 1 แท่ง 

 

  
23 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

พิชญ์สินี ค าเเก้ว 

กาวแท่งสติ๊ก 21 กรัม UHU 

งานธุรการ 

ร.505/62 

จ.505/62 
65.00 12 หลอด 12 หลอด 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์ TOA 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.513/62 

จ.513/62 
65.00 2 กระสอบ 2 กระสอบ 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

กาวแท่งสติ๊ก 21 กรัม UHU 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 
ร.512/62 

จ.512/62 
65.00 2 หลอด 2 หลอด 

 

  
30 ส.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

กาว UHU ขนาด 50ml. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.575/62 

จ.575/62 
98.00 2 หลอด 2 หลอด 

 

  
30 ส.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

กาวUHU 60ml. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.575/62 

จ.575/62 
85.00 2 หลอด 2 หลอด 

 

  
2 ต.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

กาวแท่งสติก 21 กรัม UHU 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.555/62 

จ.555/62 
65.00 10 หลอด 10 หลอด 

 

  
รวม  58 รายการ 12,044.10  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ แฟ้ม   รหัส 51-016 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

7 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

วิชิต จีนพวด 

แฟ้ม 2 ห่วง ช้างปกดูราพลาส #221 1*3 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีชมพ)ู 
ร.95/62 

จ.95/62 135.00 1 แพค 1 แพค 

 

  
6 ธ.ค. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ปภังกร จันทร์หอม 

แฟ้มโชว์เอกสารสันรดู 7 มิล A4 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.29/62 

จ.29/62 
22.00 12 แฟ้ม 12 แฟ้ม 

 

  
6 ธ.ค. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ปภังกร จันทร์หอม 

แฟ้มหนีบ NO.590P/A4 ตราช้าง 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.29/62 

จ.29/62 
85.00 3 แฟ้ม 3 แฟ้ม 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

จิราภรณ์ ปกรณ ์

แฟ้มเอกสาร 120 A4 3 นิ้ว ตราช้าง 

งานโสตทัศนศึกษา 

ร.142/62 

จ.142/62 
99.00 6 แฟ้ม 6 แฟ้ม 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

สุณสิา สอาดศร ี

แฟ้มผูกเชือก A4 ขาว 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.193/62 

จ.193/62 
250.00 1 โหล 1 โหล 

 

  
8 ก.พ. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

พิชญ์สินี ค าเเก้ว 

แฟ้มเอกสาร NO.120 A4  ตราช้าง 

งานธุรการ 

ร.197/62 

จ.197/62 
99.00 12 แฟ้ม 12 แฟ้ม 

 

  
20 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

แฟ้มเอกสาร 120 A4 3นิ้ว ตราช้าง 

งานห้องสมุด 

ร.291/62 

จ.291/62 
90.00 4 แฟ้ม 4 แฟ้ม 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

แฟ้มเอกสาร H-332 ตรา ม้า สีน้ าเงิน 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.301/62 

จ.301/62 
115.00 60 แฟ้ม 60 แฟ้ม 

 

  
16 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สนธิกาญจน์ แสงมณ ี

แฟ้มซองผูกเชือก F14 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.321/62 

จ.321/62 
25.00 16 แฟ้ม 16 แฟ้ม 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วรางค์ สุจรติ 

แฟ้มเอกสาร NO.120F 3 นิ้ว ตราช้าง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.344/62 

จ.344/62 
99.00 10 แฟ้ม 10 แฟ้ม 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ลดาวลัย์ กันธมาลา 

แฟ้มเอกสาร 3 ห่วง สอดปก 9350V ตราช้าง สีด า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.393/62 

จ.393/62 
115.00 24 แฟ้ม 24 แฟ้ม 

 



     

     

  
11 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วิภาภร อ าพันกาญจน ์

แฟ้มเอกสารสอดปก A4 H-332 ตรา ม้า สีน้ าเงิน 

งานแนะแนว 

ร.419/62 

จ.419/62 
118.00 4 แฟ้ม 4 แฟ้ม 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

#8281 แฟ้มกระดุม JL Comic 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 15.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

แฟ้มกระดมุ F4 142 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 20.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

แฟ้มกระดมุ 2 ช้ัน 009 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 19.75 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

แฟ้มกระดมุ 2 ช้ัน 009 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 19.75 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

แฟ้ม A4 ขัดด้านหน้า 016 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 20.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ศิรธันย์ สามเชียง 

แฟ้มซอง A4 (12ซอง/แพ็ค)สีขาว 

แผนงานและสารสนเทศ 

ร.489/62 

จ.489/62 
62.00 8 แพ็ค 8 แพ็ค 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

อรจิรา ปฏินนท์วานิช 

แฟ้มเอกสาร NO.120 A4 ตราช้าง สีด า 

งานทะเบียน-วัดผล 

ร.490/62 

จ.490/62 
900.00 6 โหล 6 โหล 

 

  

16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

แฟ้มเอกสารสอดปก NO.444 A4 ตราช้าง 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.492/62 

จ.492/62 109.00 5 แฟ้ม 5 แฟ้ม 

 

  
23 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ทวิตย์ วรรณชัยมงคล 

แฟ้มสันกว้าง NO.125F ตราช้าง สีด า 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.503/62 

จ.503/62 
90.00 2 แฟ้ม 2 แฟ้ม 

 

  
23 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ทวิตย์ วรรณชัยมงคล 

แฟ้มหนีบ NO.590 ตราช้าง สีด า 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.503/62 

จ.503/62 
67.00 2 แฟ้ม 2 แฟ้ม 

 



     

     

  
23 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สิทธิศักดิ์ แก้วเนตร 

แฟ้มเอกสาร NO.444 สอดปก  ตราช้าง สีด า 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.504/62 

จ.504/62 
109.00 12 แฟ้ม 12 แฟ้ม 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

พัชรีย์ สว่างวงษ ์

แฟ้มเอกสาร NO.125 A4 ตรามชา้ง 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.511/62 

จ.511/62 
90.00 2 แฟ้ม 2 แฟ้ม 

 

  
2 ต.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

แฟ้มเอกสาร 3 ห่วง สอดปก NO.935V ตราม้า สีขาว 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.555/62 

จ.555/62 
115.00 6 แฟ้ม 6 แฟ้ม 

 

  
รวม  25 รายการ 23,595.50  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ตรายาง   รหัส 51-022 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
6 ธ.ค. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ปภังกร จันทร์หอม 

ตรายางวันท่ีหมึกในตัว 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.29/62 

จ.29/62 
275.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
6 ธ.ค. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ปภังกร จันทร์หอม 

ที่แขวนตรายาง 2 ช้ัน 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.29/62 

จ.29/62 
150.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
14 ส.ค. 2562 

นางสุปัญญา สุกุฎ ี

วนิดา  หลากจิตร 

แม่พิมพ์ยางพารา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.563/62 

จ.563/62 
10.00 5 อัน 5 อัน 

 

  
รวม  3 รายการ 475.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ซอง   รหัส 51-023 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

13 พ.ย. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ากัด สาขา
ลาดพร้าว 

สุณสิา สอาดศร ี

ซองพลาสติกกระดมุ ONE 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.20/62 

จ.20/62 70.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  

13 พ.ย. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ากัด สาขา
ลาดพร้าว 

สุณสิา สอาดศร ี

ซองน้ าตาลครุฑ 555 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.20/62 

จ.20/62 175.00 1 มัด 1 มัด 

 

  
11 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

อรอนงค์ องค์นาม 

ซองขาวยาวมีครุฑ 9/125(500ซอง/กล่อง) 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.178/62 

จ.178/62 
1,200.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
11 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

อรอนงค์ องค์นาม 

ซองน้ าตาลขยายข้าง A4 KA ขยายข้าง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.178/62 

จ.178/62 
6.00 30 ซอง 30 ซอง 

 

  
11 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธเนศ วิริยะมนตร ี

ซองน้ าตาลขยายข้าง A4 KA หนา 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.179/62 

จ.179/62 
5.00 100 ซอง 100 ซอง 

 

  

18 ม.ค. 2562 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา
รามอินทรา 

วัลวิภา เพ็งประสพ 

ซองขาว 555 #9 100Gฝ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.216/62 

จ.216/62 60.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขาลาดพร้าว) 
ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

555ซองอั่งเปาใหญ่ 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.230/62 

จ.230/62 
29.00 5 ถุง 5 ถุง 

 

  
8 ก.พ. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

พิชญ์สินี ค าเเก้ว 

ซองน้ าตาล A4 KA หนา 

งานธุรการ 

ร.197/62 

จ.197/62 
5.00 150 ซอง 150 ซอง 

 

  
8 ก.พ. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ราตรี เหล่าหะเกียรต ิ

ซองน้ าตาลขยายข้าง 11''x17''KA (500ซอง/ลัง) 
งานทะเบียน-วัดผล 

ร.215/62 

จ.215/62 
3,250.00 2 ลัง 2 ลัง 

 

  
17 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

อรอนงค์ องค์นาม 

ซองน้ าตาล ขยายข้าง A4 KA หนา 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.326/62 

จ.326/62 
5.00 50 ซอง 50 ซอง 

 



     

     

  
17 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

อรอนงค์ องค์นาม 

ซองน้ าตาล  A4 KA หนา 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.326/62 

จ.326/62 
5.00 50 ซอง 50 ซอง 

 

  

2 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

อรจิรา ปฏินนท์วานิช 

ซองน้ าตาลขยายข้าง 11x17 นิ้ว KA หนา (500 ซอง/
ลัง) 
งานทะเบียน-วัดผล 

ร.405/62 

จ.405/62 2,750.00 1 ลัง 1 ลัง 

 

  
2 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

อรจิรา ปฏินนท์วานิช 

ซองน้ าตาลนิ้ว A44 นิ้ว KA หนา (500 ซอง/ลัง) 
งานทะเบียน-วัดผล 

ร.405/62 

จ.405/62 
1,950.00 2 ลัง 2 ลัง 

 

  
11 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วิภาภร อ าพันกาญจน ์

ซองขาวยาว (500ซอง/กล่อง) 
งานแนะแนว 

ร.419/62 

จ.419/62 
350.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
7 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ซองขาว 9-125x20 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.536/62 

จ.536/62 
30.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วัลวิภา เพ็งประสพ 

ซองน้ าตาล A4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.487/62 

จ.487/62 
4.00 13 เซ็ท 13 เซ็ท 

 

  
รวม  16 รายการ 17,192.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ น้ าดื่ม   รหัส 51-024 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
5 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ไพลิน ชยามาศ 

CP24_สปอนเซอร์ออรจิินัล ขนาด 250 มล. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 

ร.44/62 

จ.44/62 
203.00 1 ลัง 1 ลัง 

 

  
5 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ไพลิน ชยามาศ 

เฮลซ์บลูบอยน้ าหวาน กลิ่นสละ 710 มล. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 

ร.44/62 

จ.44/62 
43.00 5 ขวด 5 ขวด 

 

  

7 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

วิชิต จีนพวด 

น้ าหวานเฮลส์บลูบอย รสสละ 710 มล.*12ข 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีชมพ)ู 
ร.95/62 

จ.95/62 506.00 1 โหล 1 โหล 

 

  

7 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

วิชิต จีนพวด 

สปอนเซอร์ออรจิินัล 250มล.*24ขวด 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีชมพ)ู 
ร.95/62 

จ.95/62 203.00 1 โหล 1 โหล 

 

  
12 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

อุไรวัลย์ สมร 

เฮลซ์บลูบอยน้ าหวานกลิ่นสละ 710 มล. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีแดง) 

ร.91/62 

จ.91/62 
43.00 6 ขวด 6 ขวด 

 

  
12 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

อุไรวัลย์ สมร 

เฮลซ์บลูบอยน้ าหวานกลิ่นสละ 710 มล. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีแดง) 

ร.91/62 

จ.91/62 
43.00 7 ขวด 7 ขวด 

 

  

7 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

ไพลิน ชยามาศ 

8850423001090  น้ าหวานเฮลสบ์ลูบอยรสสละ 710
มล.*12ข 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 

ร.45/62 

จ.45/62 506.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
16 พ.ย. 2561 

น้ าดื่มมาวิน จ ากดั (ส านักงานใหญ่) 
ไพลิน ชยามาศ 

น้ าดื่มน้ าถ้วย 48 ถ้วยต่อลัง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.52/62 

จ.52/62 
50.00 20 ขวด 20 ขวด 

 

  
16 พ.ย. 2561 

น้ าดื่มมาวิน จ ากดั (ส านักงานใหญ่) 
อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

น้ าถ้วย 48 ถ้วยต่อลัง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 
ร.82/62 

จ.82/62 
50.00 20 ลัง 20 ลัง 

 

  
18 ม.ค. 2562 

โรงเรียนสารวิทยา 

วีนัฐดา เเก้วโท 

น้ าแข็ง 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.207/62 

จ.207/62 
50.00 2 ถุง 2 ถุง 

 



     

     

  
14 ม.ิย. 2562 

เฉลิมพล  โอวรางค ์

วนัสนันท์ ค าแสน 

ค่าน้ าดื่มนักเรียน,วิทยากร,ครู 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ร.368/62 

จ.368/62 
85.00 24 ลัง 24 ลัง 

 

  

17 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

เพียวไลฟ์น้ าดื่ม 600 มล. 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.372/62 

จ.372/62 48.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
5 ส.ค. 2562 

พรทิพย์  อรุณรตัน ์

วิภา มณเีนตร 

น้ าถ้วย 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.499/62 

จ.499/62 
50.00 100 ลัง 100 ลัง 

 

  
รวม  13 รายการ 11,380.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง   รหัส 51-026 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
25 ม.ิย. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

นภวรรณ นาคอุไร 

ขี้ผึ้ง 48 กรัม 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.392/62 

จ.392/62 
48.00 4 ตลับ 4 ตลับ 

 

  
รวม  1 รายการ 192.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ธงชาต ิ   รหัส 51-027 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
22 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ธงชาติ 3X4.50เมตร 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.296/62 

จ.296/62 
550.00 10 ผืน 10 ผืน 

 

  
รวม  1 รายการ 5,500.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ตะแกรงวางเอกสาร   รหัส 51-029 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

ตะแกรงวางเอกสาร 2 ช้ัน 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.486/62 

จ.486/62 
195.00 1 ใบ 1 ใบ 

 

  
23 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

พิชญ์สินี ค าเเก้ว 

ตะแกรงวางเอกสาร 1 ช้ัน มีฝาปดิ ROBIN 

งานธุรการ 

ร.505/62 

จ.505/62 
98.00 4 อัน 4 อัน 

 

  
23 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

พิชญ์สินี ค าเเก้ว 

ตะแกรงวางเอกสาร 2 ช้ัน ROBIN 

งานธุรการ 

ร.505/62 

จ.505/62 
195.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

พัชรีย์ สว่างวงษ ์

ตะแกรงวางเอกสาร 1 ช้ัน มีฝาปดิ  ROBIN 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.511/62 

จ.511/62 
98.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

ตะแกรงวางเอกสาร 1 ช้ัน มีฝาปดิ ROBIN 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 
ร.512/62 

จ.512/62 
125.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
6 ก.ย. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

นภวรรณ นาคอุไร 

ตะแกรงวางเอกสาร 2 ช้ัน ตรา โรบิ้น 400 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.541/62 

จ.541/62 
195.00 2 ใบ 2 ใบ 

 

  
รวม  6 รายการ 1,813.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เทปปดิกล่อง   รหัส 51-032 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
28 ม.ค. 2562 

สุมาลี แสนกลา้ 

ดวงพร  เถอะจ๋า 

เทปไม ้

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.271/62 

จ.271/62 
25.00 4 ม้วน 4 ม้วน 

 

  

19 ส.ค. 2562 

บริษัท มินิอาร์ซี จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ประภาวดี เจรญิจิตร 

เทปใย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.572/62 

จ.572/62 95.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  
รวม  2 รายการ 290.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ หนังสือพิมพ ์   รหัส 51-033 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
6 ธ.ค. 2561 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

มติชน 

งานห้องสมุด 

ร.153/62 

จ.153/62 
10.00 40 ฉบับ 40 ฉบับ 

 

  
6 ธ.ค. 2561 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

เดลินิวส ์

งานห้องสมุด 

ร.153/62 

จ.153/62 
10.00 35 ฉบับ 35 ฉบับ 

 

  
6 ธ.ค. 2561 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

สยามกีฬา 

งานห้องสมุด 

ร.153/62 

จ.153/62 
20.00 20 ฉบับ 20 ฉบับ 

 

  
6 ธ.ค. 2561 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ไทยรัฐ 

งานห้องสมุด 

ร.153/62 

จ.153/62 
10.00 40 ฉบับ 40 ฉบับ 

 

  
2 ม.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ไทยรัฐ 

งานห้องสมุด 

ร.154/62 

จ.154/62 
10.00 34 ฉบับ 34 ฉบับ 

 

  
2 ม.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

เดลินิวส ์

งานห้องสมุด 

ร.154/62 

จ.154/62 
10.00 34 ฉบับ 34 ฉบับ 

 

  
2 ม.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

มติชน 

งานห้องสมุด 

ร.154/62 

จ.154/62 
10.00 34 ฉบับ 34 ฉบับ 

 

  
2 ม.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

สยามกีฬา 

งานห้องสมุด 

ร.154/62 

จ.154/62 
20.00 17 ฉบับ 17 ฉบับ 

 

  
31 ม.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ไทยรัฐ 

งานห้องสมุด 

ร.255/62 

จ.255/62 
10.00 42 ฉบับ 42 ฉบับ 

 

  
31 ม.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

เดลินิวส ์

งานห้องสมุด 

ร.255/62 

จ.255/62 
10.00 42 ฉบับ 42 ฉบับ 

 

  
31 ม.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

มติชน 

งานห้องสมุด 

ร.255/62 

จ.255/62 
10.00 42 ฉบับ 42 ฉบับ 

 

  
31 ม.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

สยามกีฬา 

งานห้องสมุด 

ร.255/62 

จ.255/62 
20.00 21 ฉบับ 21 ฉบับ 

 



     

     

  
1 มี.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ไทยรัฐ 

งานห้องสมุด 

ร.276/62 

จ.276/62 
10.00 38 เลม่ 38 เลม่ 

 

  
1 มี.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

เดลินิวส ์

งานห้องสมุด 

ร.276/62 

จ.276/62 
10.00 38 เลม่ 38 เลม่ 

 

  
1 มี.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

มติชน 

งานห้องสมุด 

ร.276/62 

จ.276/62 
10.00 38 เลม่ 38 เลม่ 

 

  
5 มิ.ย. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

งานห้องสมุด 

ร.442/62 

จ.442/62 
10.00 28 ฉบับ 28 ฉบับ 

 

  
5 มิ.ย. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือพิมพ์เดลินิวส ์

งานห้องสมุด 

ร.442/62 

จ.442/62 
10.00 28 ฉบับ 28 ฉบับ 

 

  
5 มิ.ย. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือพิมพ์มติชน 

งานห้องสมุด 

ร.442/62 

จ.442/62 
10.00 28 ฉบับ 28 ฉบับ 

 

  
5 มิ.ย. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือพิมพ์สยามกีฬา 

งานห้องสมุด 

ร.442/62 

จ.442/62 
20.00 14 ฉบับ 14 ฉบับ 

 

  
2 ก.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ไทยรัฐ 

งานห้องสมุด 

ร.435/62 

จ.435/62 
10.00 40 เลม่ 40 เลม่ 

 

  
2 ก.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

เดลินิวส ์

งานห้องสมุด 

ร.435/62 

จ.435/62 
10.00 40 ฉบับ 40 ฉบับ 

 

  
2 ก.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

มติชน 

งานห้องสมุด 

ร.435/62 

จ.435/62 
10.00 40 เลม่ 40 เลม่ 

 

  
2 ก.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

สยามกีฬา 

งานห้องสมุด 

ร.435/62 

จ.435/62 
20.00 20 เลม่ 20 เลม่ 

 

  
31 ก.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

งานห้องสมุด 

ร.493/62 

จ.493/62 
10.00 34 ฉบับ 34 ฉบับ 

 

  
31 ก.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือพิมพ์เดลินิวส ์

งานห้องสมุด 

ร.493/62 

จ.493/62 
10.00 34 ฉบับ 34 ฉบับ 

 

  
31 ก.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือพิมพ์มติชน 

งานห้องสมุด 

ร.493/62 

จ.493/62 
10.00 34 ฉบับ 34 ฉบับ 

 



     

     

  
31 ก.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือพิมพ์สยามกีฬา 

งานห้องสมุด 

ร.493/62 

จ.493/62 
20.00 17 ฉบับ 17 ฉบับ 

 

  
2 ก.ย. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

งานห้องสมุด 

ร.570/62 

จ.570/62 
10.00 42 ฉบับ 42 ฉบับ 

 

  
2 ก.ย. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือพิมพ์เดลินิวส ์

งานห้องสมุด 

ร.570/62 

จ.570/62 
10.00 42 ฉบับ 42 ฉบับ 

 

  
2 ก.ย. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือพิมพ์มติชน 

งานห้องสมุด 

ร.570/62 

จ.570/62 
10.00 42 ฉบับ 42 ฉบับ 

 

  
2 ก.ย. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือพิมพ์สยามกีฬา 

งานห้องสมุด 

ร.570/62 

จ.570/62 
20.00 21 ฉบับ 21 ฉบับ 

 

  
26 ก.ย. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

งานห้องสมุด 

ร.592/62 

จ.592/62 
10.00 30 ฉบับ 30 ฉบับ 

 

  
26 ก.ย. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือพิมพ์เดลินิวส ์

งานห้องสมุด 

ร.592/62 

จ.592/62 
10.00 30 ฉบับ 30 ฉบับ 

 

  
26 ก.ย. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือพิมพ์มติชน 

งานห้องสมุด 

ร.592/62 

จ.592/62 
10.00 30 ฉบับ 30 ฉบับ 

 

  
26 ก.ย. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือพิมพ์สยามกีฬา 

งานห้องสมุด 

ร.592/62 

จ.592/62 
20.00 15 ฉบับ 15 ฉบับ 

 

  
รวม  35 รายการ 12,690.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ฟลอร่าเทป   รหัส 51-034 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

กาวย่น 1.5 นิ้วx20 หลา ยี่ห้อ ครอคโค คละส ี

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.123/62 

จ.123/62 
60.00 6 ม้วน 6 ม้วน 

 

  
20 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

อรอนงค์ องค์นาม 

กาวย่นสี 1.5"x20หลา ยี่ห้อ ครอคโค คละส ี

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.293/62 

จ.293/62 
55.00 20 ม้วน 20 ม้วน 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

กาวย่นสี 2"x20 หลา ยี่ห้อ ครอคโค สีน้ าเงิน 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.301/62 

จ.301/62 
70.00 10 ม้วน 10 ม้วน 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

กาวย่นสี 1.5"x20หลา ยี่ห้อ ครอคโค คละส ี

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.301/62 

จ.301/62 
55.00 50 ม้วน 50 ม้วน 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

นายเสนห์  ก าแพงจันทร ์

นภวรรณ นาคอุไร 

ฟลอร่าเทปพันก้าน 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.467/62 

จ.467/62 
100.00 3 ม้วน 3 ม้วน 

 

  
รวม  5 รายการ 5,010.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ อุปกรณ์เครื่องตัดวสัดุ   รหัส 51-035 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

22 พ.ย. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา
รามอินทรา 

ไพลิน ชยามาศ 

แท่นตัดเทป MESA#T 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.188/62 

จ.188/62 90.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

จิราภรณ์ ปกรณ ์

แท่นตัดเทป แกน 3 นิ้ว 

งานโสตทัศนศึกษา 

ร.142/62 

จ.142/62 
120.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
8 ก.พ. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ราตรี เหล่าหะเกียรต ิ

แท่นตัดกระดาษ 15''x12''ยี่ห้อ AROMA 

งานทะเบียน-วัดผล 

ร.215/62 

จ.215/62 
1,950.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
16 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สนธิกาญจน์ แสงมณ ี

แท่นตัดเทป H-25 ตราม้า 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.321/62 

จ.321/62 
95.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
27 ม.ิย. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
สุณสิา สอาดศร ี

เครื่องเคลือบบตัร นีโอ STL303W 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.388/62 

จ.388/62 
1,635.51 1 โค้ง 1 โค้ง 

 

  
รวม  5 รายการ 3,890.51  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เทปเยื่อกาว 2 หน้า,เทปโฟม 2 หน้า   รหัส 51-037 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

13 พ.ย. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ากัด สาขา
ลาดพร้าว 

สุณสิา สอาดศร ี

เทป2หน้าONE 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.20/62 

จ.20/62 79.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  
13 พ.ย. 2561 

บริษัท ถวัลย์วิทยา จ ากัด 

ไพลิน ชยามาศ 

เทปเยื่อกาว 2 หน้า บาง 12มม. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 

ร.48/62 

จ.48/62 
18.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  
15 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

วิชิต จีนพวด 

กาวย่น 36 นิ้ว 3M 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีชมพ)ู 
ร.98/62 

จ.98/62 
40.00 3 ม้วน 3 ม้วน 

 

  
15 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

วิชิต จีนพวด 

กาวย่น 48 นิ้วสยาม 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีชมพ)ู 
ร.98/62 

จ.98/62 
40.00 3 ม้วน 3 ม้วน 

 

  
15 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

วิชิต จีนพวด 

กาวย่น 48 นิ้ว 3M 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีชมพ)ู 
ร.98/62 

จ.98/62 
50.00 9 ม้วน 9 ม้วน 

 

  
15 ธ.ค. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

เทปกาวย่น 48 mm.(หสมอาร์มสตองค์) 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 

ร.80/62 

จ.80/62 
40.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  
15 ธ.ค. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

เทปกาวย่น 36 mm.(3M) 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 

ร.80/62 

จ.80/62 
40.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  

22 พ.ย. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา
รามอินทรา 

ไพลิน ชยามาศ 

เทป2หน้า 3M 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.188/62 

จ.188/62 179.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  

22 พ.ย. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา
รามอินทรา 

ไพลิน ชยามาศ 

เทปโฟม 2 หน้า SCOTCH#24 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.188/62 

จ.188/62 290.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  

22 พ.ย. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา
รามอินทรา 

ไพลิน ชยามาศ 

เทป2หน้า 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.188/62 

จ.188/62 79.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 



     

     

  
27 ธ.ค. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

อรอนงค์ องค์นาม 

เทปเยื่อกาว 2 หน้าบาง 1/2 นิ้ว แกนใหญ่ 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.27/62 

จ.27/62 
22.00 6 ม้วน 6 ม้วน 

 

  
13 ธ.ค. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

เทปเยื่อกาว 2 หน้าบาง 3/4 นิ้ว แกนใหญ่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.101/62 

จ.101/62 
30.00 12 ม้วน 12 ม้วน 

 

  
13 ธ.ค. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

เทปโฟม 2 หน้าหนา ยาว 3 เมตร ยี่ห้อ 3M 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.101/62 

จ.101/62 
145.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  
13 ธ.ค. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

เทปเยื่อกาว 2 หน้าบาง 1/2 นิ้ว แกนใหญ่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.101/62 

จ.101/62 
22.00 12 ม้วน 12 ม้วน 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธเนศ วิริยะมนตร ี

เทปโฟม 2 หน้า หนา ยาว 3 เมตร ยี่ห้อ 3M 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.125/62 

จ.125/62 
145.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  
11 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

พิทักษ์  ชินสีห์ 
เทปโฟม 2 หน้าหนา ยาว 5 เมตร ยี่ห้อ 3M 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.177/62 

จ.177/62 
275.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

สุณสิา สอาดศร ี

เทปกาว 2 หน้าบาง 3M 24มิล 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.193/62 

จ.193/62 
65.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เดียร์ สุขเพ็ชร ี

เทปกาว 2 หน้าบาง 18 mm. 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.201/62 

จ.201/62 
45.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เดียร์ สุขเพ็ชร ี

เทปกาว 2 หน้า บาง 5 mm. 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.201/62 

จ.201/62 
22.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

เทปกาว 2 หน้าบาง 12 mm. 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.219/62 

จ.219/62 
35.00 6 ม้วน 6 ม้วน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขาลาดพร้าว) 
ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

เทปกาวสอบหน้าบาง 18M 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.230/62 

จ.230/62 
45.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขาลาดพร้าว) 
ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

SCOTCH เทปโฟม 24 MMX3 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.230/62 

จ.230/62 
170.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

บริษัท ถวัลย์วิทยา จ ากัด 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

กระดาษกาวสองหน้า 12x15 หลา 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.233/62 

จ.233/62 
18.00 10 ม้วน 10 ม้วน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

มิสเตอร.์ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จ ากัด 

D/S TISSUE TAPE 12MM*10Y WHITE 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.234/62 

จ.234/62 
9.00 3 ม้วน 3 ม้วน 

 



     

     

ธันย์ชนก อรัญญิก 

  

18 ม.ค. 2562 

มิสเตอร.์ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จ ากัด 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

D/S FOAM TAPE 24MM*10Y WHITE 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.234/62 

จ.234/62 29.00 3 ม้วน 3 ม้วน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขารามอินทรา) 
ขนิษฐา ผลาธัญญะ 

เทปโฟม 21 มม.X3ม. 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.237/62 

จ.237/62 
102.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขารามอินทรา) 
ขนิษฐา ผลาธัญญะ 

SCOTCH เทปกาว 2 หน้า 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.237/62 

จ.237/62 
130.00 4 ม้วน 4 ม้วน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

เทปกาว 2 หน้าบาง 24mm. 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.241/62 

จ.241/62 
65.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

เทปกาว 2 หน้าหนา 5 m. 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.241/62 

จ.241/62 
60.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

เทปกาว 2 หน้าหนา (10m) 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.258/62 

จ.258/62 
95.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

เทปกาว 2 หน้าบาง 18 มิล 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.258/62 

จ.258/62 
45.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  
8 ก.พ. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ราตรี เหล่าหะเกียรต ิ

เทปเยื่อกาว 2 หน้าบาง 1/2 นิ้ว แกนใหญ่ 
งานทะเบียน-วัดผล 

ร.215/62 

จ.215/62 
22.00 12 ม้วน 12 ม้วน 

 

  
8 ก.พ. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ราตรี เหล่าหะเกียรต ิ

กระดาษกาวย่น สีไขไ่ก่ ขนาด 2 นิ้ว 

งานทะเบียน-วัดผล 

ร.215/62 

จ.215/62 
45.00 24 ม้วน 24 ม้วน 

 

  
20 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธเนศ วิริยะมนตร ี

กาว 2 หน้าบาง 1/2 แกนใหญ ่

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.299/62 

จ.299/62 
16.00 12 ม้วน 12 ม้วน 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

กาว 2 หน้าบาง 1/2 นิ้ว แกนใหญ่ 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.301/62 

จ.301/62 
16.00 10 ม้วน 10 ม้วน 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

กาว 2 หน้าบาง 3/4 นิ้ว แกนใหญ่ 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.301/62 

จ.301/62 
24.00 20 ม้วน 20 ม้วน 

 



     

     

  
22 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

กาว 2 หน้าบาง 1 นิ้ว แกนใหญ่ 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.301/62 

จ.301/62 
30.00 20 ม้วน 20 ม้วน 

 

  
17 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

อรอนงค์ องค์นาม 

กาวย่นสี 1.5x20 หลา ยีห่้อ ครอคโค สีแดง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.326/62 

จ.326/62 
55.00 5 ม้วน 5 ม้วน 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

เทปโฟม 2 หน้า ยาว 3 เมตร ยีห่อ้ 3M 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.346/62 

จ.346/62 
137.00 5 ม้วน 5 ม้วน 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

เทปกาว 2 หน้า 1/2 นิ้ว แกนใหญ่ 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.346/62 

จ.346/62 
16.00 10 ม้วน 10 ม้วน 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

เทปกาว 2 หน้าบาง 1 นิ้ว แกนใหญ่ 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.346/62 

จ.346/62 
30.00 10 ม้วน 10 ม้วน 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

นภวรรณ นาคอุไร 

เทปโฟม 2 หน้า ยาว 5 เมตร ยีห่อ้ 3M 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.392/62 

จ.392/62 
225.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ลดาวลัย์ กันธมาลา 

กาว 2 หน้าบาง 1/2 นิ้ว แกนใหญ่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.393/62 

จ.393/62 
16.00 6 ม้วน 6 ม้วน 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุณสิา สอาดศร ี

กาว 2 หน้าบาง 3/4 นิ้ว แกนใหญ่ 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 

ร.394/62 

จ.394/62 
24.00 20 ม้วน 20 ม้วน 

 

  
11 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วิภาภร อ าพันกาญจน ์

กาว 2 หน้าบาง 1/2 นิ้ว แกนใหญ่ 
งานแนะแนว 

ร.419/62 

จ.419/62 
16.00 3 ม้วน 3 ม้วน 

 

  
26 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

อรอนงค์ องค์นาม 

กาว 2 หน้าบาง 1/2 นิ้ว แกนใหญ่ 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.333/62 

จ.333/62 
16.00 3 ม้วน 3 ม้วน 

 

  
26 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ศิรธันย์ สามเชียง 

เทปโฟม 2 หน้าหนา ยาว 3 เมตร ยี่ห้อ 3 M 

แผนงานและสารสนเทศ 

ร.456/62 

จ.456/62 
137.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  
26 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ศิรธันย์ สามเชียง 

กาว 2 หน้าบาง 3/4 นิ้ว แกนใหญ่ 
แผนงานและสารสนเทศ 

ร.456/62 

จ.456/62 
24.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

เทปโฟม 2 หน้าหนา ยาว 1 เมตร ยี่ห้อ 3M 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.486/62 

จ.486/62 
50.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

กาว 2 หน้าบาง 1 นิ้ว แกนใหญ่ 
งานอนามัยโรงเรียน 

ร.486/62 

จ.486/62 
30.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 



     

     

  

16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

เทปโฟม 2 หน้า ยาว 1 เมตร ยีห่อ้ 3M 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.492/62 

จ.492/62 50.00 10 ม้วน 10 ม้วน 

 

  

16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

เทปกาว 2 หน้า บาง 1 นิ้ว แกนใหญ ่

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.492/62 

จ.492/62 30.00 10 ม้วน 10 ม้วน 

 

  
23 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ทวิตย์ วรรณชัยมงคล 

กาว 2 หน้า 1 นิ้ว แกนใหญ่ 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.503/62 

จ.503/62 
30.00 10 ม้วน 10 ม้วน 

 

  
22 ส.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขารามอินทรา) 
พิมพ์ประภา ประทุมวรรณ 

เทปโฟม 21 มม.x3ม.(P.3) 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.578/62 

จ.578/62 
71.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

กาว 2 หน้า บาง 1/2 นิ้ว แกนใหญ่ 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.513/62 

จ.513/62 
16.00 3 ม้วน 3 ม้วน 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

เทปโฟม 2 หน้าหนา ยาว 3 เมตร ยี่ห้อ 3M 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.513/62 

จ.513/62 
137.00 3 ม้วน 3 ม้วน 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

กาว 2 หน้าบาง 1/2 นิ้ว แกนใหญ่ 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 

ร.512/62 

จ.512/62 
16.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  
รวม  57 รายการ 13,185.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เครื่องเย็บ   รหัส 51-038 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
8 ก.พ. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ราตรี เหล่าหะเกียรต ิ

เครื่องยิงบอร์ด TG-A ยี่ห้อ MAX 

งานทะเบียน-วัดผล 

ร.215/62 

จ.215/62 
1,790.00 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

 

  
8 ก.พ. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ราตรี เหล่าหะเกียรต ิ

เครื่องเย็บ HD-10D MAX 

งานทะเบียน-วัดผล 

ร.215/62 

จ.215/62 
205.00 3 อัน 3 อัน 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

เครื่องเย็บ HD-10D MAX 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.301/62 

จ.301/62 
185.00 4 อัน 4 อัน 

 

  
16 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สนธิกาญจน์ แสงมณ ี

เครื่องเย็บ HD-10D MAX 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.321/62 

จ.321/62 
185.00 3 อัน 3 อัน 

 

  
16 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สนธิกาญจน์ แสงมณ ี

เครื่องเย็บ HD-50D MAX 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.321/62 

จ.321/62 
330.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

เครื่องเย็บ HD-50 MAX 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.346/62 

จ.346/62 
330.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
2 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

อรจิรา ปฏินนท์วานิช 

เครื่องเย็บกระดาษ PS-624A POWERSTONE 

งานทะเบียน-วัดผล 

ร.405/62 

จ.405/62 
1,075.00 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

 

  

16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

เครื่องเย็บ HD-10D MAX 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.492/62 

จ.492/62 185.00 4 อัน 4 อัน 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

เครื่องเย็บ HD-10N MAX 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.513/62 

จ.513/62 
81.00 3 อัน 3 อัน 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

เครื่องเย็บกระดาษ HD-10N 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 
ร.512/62 

จ.512/62 
81.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
รวม  10 รายการ 7,159.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ธง   รหัส 51-039 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
9 พ.ย. 2561 

นิวสปอร์ต อินเตอร์ จ ากัด 

พรชัย เกตุฉาย 

ธงไลน์แมน FBT 2 ส+ีไม้ 
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.55/62 

จ.55/62 
380.00 2 คู ่ 2 คู ่

 

  
4 ธ.ค. 2561 

ธงอารีรัตน ์

ศุภวัฒน์ คัมภริานนท์ 

ธง ขนาด 150x225 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.138/62 

จ.138/62 
120.00 2 ผืน 2 ผืน 

 

  
3 พ.ค. 2562 

ธงอารีรัตน ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ธง วปร ฉลอง 80x100 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.355/62 

จ.355/62 
30.00 20 ผืน 20 ผืน 

 

  
30 พ.ค. 2562 

ธงอารีรัตน ์

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

ธง สท. 80X120 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.359/62 

จ.359/62 
35.00 10 ผืน 10 ผืน 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ธงพระบรมราชาภิเษก 80x1.20 ม. 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.340/62 

จ.340/62 
75.00 12 ผืน 12 ผืน 

 

  
รวม  5 รายการ 2,850.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ กระดาษกาว,ผ้ากาว   รหัส 51-040 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
18 ม.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขาลาดพร้าว) 
ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

เทปผ้ากาว ด า 48MMX8Y 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.230/62 

จ.230/62 
51.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขาลาดพร้าว) 
ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

เทปผ้ากาว เขียวอ่อน 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.230/62 

จ.230/62 
51.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขาลาดพร้าว) 
ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

เทปผ้ากาว น้ าเงิน 48 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.230/62 

จ.230/62 
51.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

เทปผ้า 2 นิ้ว น/ง 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.231/62 

จ.231/62 
65.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  
20 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

เทปผ้า 1.5 นิ้ว สีเขียว 

งานประชาสัมพันธ์ 

ร.292/62 

จ.292/62 
40.00 3 ม้วน 3 ม้วน 

 

  
20 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

เทปผ้า 1.5 นิ้ว สีแดง 

งานประชาสัมพันธ์ 

ร.292/62 

จ.292/62 
40.00 3 ม้วน 3 ม้วน 

 

  
20 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

เทปผ้า 1.5 นิ้ว สีน้ าเงิน 

งานประชาสัมพันธ์ 

ร.292/62 

จ.292/62 
40.00 3 ม้วน 3 ม้วน 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

กาวย่นสี 1.5''x20 หลา ครอคโค คละส ี

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.346/62 

จ.346/62 
55.00 5 ม้วน 5 ม้วน 

 

  
6 มิ.ย. 2562 

สมบูรณส์ิน สาขา 1 

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

กระดาษกาวย่น 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 
ร.455/62 

จ.455/62 
20.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  
2 ส.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

Nitto เทป (กระดาษกาว) 
งานห้องสมุด 

ร.502/62 

จ.502/62 
35.00 6 ม้วน 6 ม้วน 

 

  
23 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ทวิตย์ วรรณชัยมงคล 

กาวย่นสี 1.5 ''x20 หลา ครอคโค คละส ี

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.503/62 

จ.503/62 
55.00 10 ม้วน 10 ม้วน 

 

  
รวม  11 รายการ 1,653.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ไส้แฟ้ม   รหัส 51-043 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
27 พ.ย. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

วนัสนันท์ ค าแสน 

ไส้แฟ้ม 11 รู (20ไส/้ห่อ) ORCA 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ร.24/62 

จ.24/62 
30.00 12 ห่อ 12 ห่อ 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

ไส้แฟ้ม 11 รู (20ไส/้ห่อ)ORCA 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.123/62 

จ.123/62 
30.00 10 ห่อ 10 ห่อ 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธเนศ วิริยะมนตร ี

ไส้แฟ้ม 11 รู (20ไส/้ห่อ) ORCA 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.125/62 

จ.125/62 
30.00 12 ห่อ 12 ห่อ 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

จิราภรณ์ ปกรณ ์

ไส้แฟ้ม 11 รู (20ไส/้ห่อ) ORCA 

งานโสตทัศนศึกษา 

ร.130/62 

จ.130/62 
30.00 10 ห่อ 10 ห่อ 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

สุณสิา สอาดศร ี

แฟ้มซอง A4 ขาว 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.193/62 

จ.193/62 
75.00 1 โหล 1 โหล 

 

  
20 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ไส้แฟ้ม 11 รู (20 ไส/้ห่อ) ORCA 

งานห้องสมุด 

ร.291/62 

จ.291/62 
24.00 13 ห่อ 13 ห่อ 

 

  
20 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

อรอนงค์ องค์นาม 

ไส้แฟ้ม 11 รู (20ไส/้ห่อ) ORCA 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.293/62 

จ.293/62 
24.00 10 ห่อ 10 ห่อ 

 

  
20 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ศิรธันย์ สามเชียง 

ไส้แฟ้ม 11 รู (20ไส/้ห่อ) ORCA 

แผนงานและสารสนเทศ 

ร.294/62 

จ.294/62 
24.00 30 ห่อ 30 ห่อ 

 

  
20 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธเนศ วิริยะมนตร ี

ไส้แฟ้ม 11 รู (20 ไส/้ห่อ) ORCA 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.299/62 

จ.299/62 
24.00 10 ห่อ 10 ห่อ 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

ไส้แฟ้ม 11 รู (20ไส/้ห่อ)ORCA 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.301/62 

จ.301/62 
24.00 20 ห่อ 20 ห่อ 

 

  
13 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

พิชญ์สินี ค าเเก้ว 

ไส้แฟ้ม 11 รู (20ไส/้ห่อ) ยี่ห้อ ORCA 

งานธุรการ 

ร.322/62 

จ.322/62 
24.00 3 ห่อ 3 ห่อ 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ลดาวลัย์ กันธมาลา 

ไส้แฟ้ม A4 11 รู (20ไส/้ห่อ) ORCA 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.393/62 

จ.393/62 
24.00 12 ห่อ 12 ห่อ 

 



     

     

  
28 ม.ิย. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
สุณสิา สอาดศร ี

ซองถนอมเอกสาร 11 รู A4 (500ซอง/แพ็ค) ONE 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.389/62 

จ.389/62 
457.01 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ศิรธันย์ สามเชียง 

ไส้แฟ้ม 11 รู (20ไส/้ห่อ)  ORCA 

แผนงานและสารสนเทศ 

ร.489/62 

จ.489/62 
24.00 30 ห่อ 30 ห่อ 

 

  

16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

ไส้แฟ้ม 11 รู (20ไส/้ห่อ) ORCA 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.492/62 

จ.492/62 24.00 10 ห่อ 10 ห่อ 

 

  
23 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ทวิตย์ วรรณชัยมงคล 

ไส้แฟ้ม 11 รู (20ไส/้ห่อ) ORCA 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.503/62 

จ.503/62 
24.00 35 ห่อ 35 ห่อ 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

ไส้แฟ้ม 11 รู (20ไส/้ห่อ)ORCA 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.510/62 

จ.510/62 
24.00 30 ห่อ 30 ห่อ 

 

  
2 ต.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

ไส้แฟ้ม 11 รู (20 ไส/้ห่อ) ยี่ห้อ ORCA 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.555/62 

จ.555/62 
24.00 40 ห่อ 40 ห่อ 

 

  
รวม  18 รายการ 7,684.01  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ แผ่นบันทึกข้อมูล   รหัส 51-044 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
20 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

แผ่น DVD-R (50แผ่น/แพ็ค)ยี่ห้อ HP 

งานประชาสัมพันธ์ 

ร.292/62 

จ.292/62 
270.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  

28 ต.ค. 2562 

บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต ์
จ ากัด 

วิชชวิทย์ จัวนาน 

ชุดเรียนรูไ้มโครคอนโทรลเลอร์ micro:bit Education 
Kit V1.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย(ีงาน
คอมพิวเตอร)์ 

ร.591/62 

จ.591/62 
2,354.00 40 ชุด 40 ชุด 

 

  
รวม  2 รายการ 94,430.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เชือกขาว-แดง   รหัส 51-046 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
16 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สนธิกาญจน์ แสงมณ ี

เชือกขาว-แดง 20 เมตร 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.321/62 

จ.321/62 
18.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  
4 ก.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เดียร์ สุขเพ็ชร ี

เชือกพัสดุขาว-แดง 

กล่ิมสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 
ร.586/62 

จ.586/62 
40.00 3 ม้วน 3 ม้วน 

 

  
12 ก.ค. 2562 

บริษัท ทูล ดีบีด จ ากัด 

สุณสิา สอาดศร ี

เชือก-ริบบิ้น 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.606/62 

จ.606/62 
1.50 800 หลา 800 หลา 

 

  

8 ส.ค. 2562 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 
สุณสิา สอาดศร ี

8852814002655 Q-BIZ เชือกขาวมัดพัสดุ 30 เส้น 
1x12 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 

ร.609/62 

จ.609/62 149.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  
14 ส.ค. 2562 

บริษัท ถวัลย์วิทยา จ ากัด 

วนิดา  หลากจิตร 

เชือกขาว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.564/62 

จ.564/62 
24.00 3 ม้วน 3 ม้วน 

 

  
14 ส.ค. 2562 

ภ. เครื่องเขียน 

วนิดา  หลากจิตร 

เชือกขาว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.565/62 

จ.565/62 
20.00 6 ม้วน 6 ม้วน 

 

  
รวม  6 รายการ 1,846.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ กระดาษชานอ้อย   รหัส 51-047 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
13 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

กระดาษชานอ้อยบาง 1.2 mm. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.61/62 

จ.61/62 
45.00 1 แผ่น 1 แผ่น 

 

  
13 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

ชานอ้อยหนา 1.6 mm. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.61/62 

จ.61/62 
55.00 1 แผ่น 1 แผ่น 

 

  
รวม  2 รายการ 100.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ สมุดส่งหนังสือ   รหัส 51-050 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
31 ม.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

a day 

งานห้องสมุด 

ร.256/62 

จ.256/62 
100.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

สมุดส่งหนังสือ A5 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.510/62 

จ.510/62 
80.00 6 เล่ม 6 เล่ม 

 

  
รวม  2 รายการ 680.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ แท่นประทับ   รหัส 51-053 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
2 เม.ย. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

แท่นประทับ เบอร์ 4 ตรา มา้ สีแดง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.312/62 

จ.312/62 
25.00 4 อัน 4 อัน 

 

  
รวม  1 รายการ 100.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ สมุด, แฟ้มเสนอเซ็นต,์ สมุดทะเบยีน,สมุดประสาทพร   รหัส 51-054 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
11 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธเนศ วิริยะมนตร ี

แฟ้มเสนอเซ็นต ์

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.179/62 

จ.179/62 
149.00 6 เล่ม 6 เล่ม 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

BEARRON สมดุบันทึก S B DUCK 001 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.208/62 

จ.208/62 
10.00 10 เลม่ 10 เลม่ 

 

  

18 ม.ค. 2562 

มิสเตอร.์ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จ ากัด 

วัลวิภา เพ็งประสพ 

Note book a680-509 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.213/62 

จ.213/62 25.00 6 เล่ม 6 เล่ม 

 

  
18 ม.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขาลาดพร้าว) 
ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

DISNEY สมุดโน๊ต A6 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.230/62 

จ.230/62 
15.00 10 เลม่ 10 เลม่ 

 

  

18 ม.ค. 2562 

มิสเตอร.์ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จ ากัด 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

NOTE BOOK A5 F17036# 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.234/62 

จ.234/62 13.00 15 เลม่ 15 เลม่ 

 

  
17 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

อรอนงค์ องค์นาม 

แฟ้มกล่าวรายงานมีครฑุ A4 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.326/62 

จ.326/62 
195.00 3 เล่ม 3 เล่ม 

 

  
17 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

อรอนงค์ องค์นาม 

แฟ้มเสนอเซ็นต ์

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.326/62 

จ.326/62 
128.00 4 เล่ม 4 เล่ม 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วรางค ์สุจรติ 

แฟ้มกล่าวรายงานปกผ้าไหม A4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.344/62 

จ.344/62 
195.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  
30 พ.ค. 2562 

นวรวันชาติ 
พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

เล่มลงนามถวายพระพร 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.362/62 

จ.362/62 
500.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
26 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

อรอนงค์ องค์นาม 

สมุดบันทึกปกแข็ง 5/100 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.333/62 

จ.333/62 
105.00 6 เล่ม 6 เล่ม 

 

  
26 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

อรอนงค์ องค์นาม 

แฟ้มเสนอเซ็นต ์

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.333/62 

จ.333/62 
128.00 3 เล่ม 3 เล่ม 

 



     

     

  
รวม  11 รายการ 4,490.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เครื่องยิงบอร์ด   รหัส 51-055 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

วรางค์ สุจรติ 

เครื่องยิงบอร์ด H-9891 ตรามา้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.124/62 

จ.124/62 
550.00 2 เครื่อง 2 เครื่อง 

 

  
2 เม.ย. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

เครื่องยิงบอร์ด TG - A ยี่ห้อ MAX 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.312/62 

จ.312/62 
1,375.00 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

เครื่องยิงบอร์ด TG-D MAX 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.346/62 

จ.346/62 
1,200.00 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุณสิา สอาดศร ี

เครื่องยิงบอร์ด TS-13H ตราช้าง 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.394/62 

จ.394/62 
620.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

เครื่องยิงบอร์ด TS-13H ตราช้าง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.513/62 

จ.513/62 
620.00 2 เครื่อง 2 เครื่อง 

 

  
รวม  5 รายการ 5,535.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ กล่องใส่แฟ้ม   รหัส 51-056 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
22 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

กล่องใส่แฟ้มเอกสาร 3 ช่อง 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.301/62 

จ.301/62 
270.00 20 ใบ 20 ใบ 

 

  
16 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สนธิกาญจน์ แสงมณ ี

กล่องใส่แฟ้ม(กระดาษแข็ง) 3 ช่อง สีแดง 1 ฟ้า 5 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.321/62 

จ.321/62 
270.00 6 ใบ 6 ใบ 

 

  
8 ก.ค. 2562 

อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด 

สุณสิา สอาดศร ี

JUMBO กล่องสี่เหลี่ยมมลี้อ(100L) GY 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.425/62 

จ.425/62 
199.00 10 ใบ 10 ใบ 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

กล่องใส่กระดาษโน๊ต 057 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 25.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

กล่องใส่แฟ้ม (กระดาษแข็ง) 
งานอนามัยโรงเรียน 

ร.486/62 

จ.486/62 
270.00 1 ใบ 1 ใบ 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

พิชญ์สินี ค าเเก้ว 

กล่องพลาสติกมีหูหิ้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.491/62 

จ.491/62 
240.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
23 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สิทธิศักดิ์ แก้วเนตร 

กล่องใส่เอกสาร (กระดาษแข็ง) 3 ช่อง 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.504/62 

จ.504/62 
270.00 3 ใบ 3 ใบ 

 

  
23 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สิทธิศักดิ์ แก้วเนตร 

ลิ้นชักพลาสติก 5 ช้ัน CFB-5 ORCA 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.504/62 

จ.504/62 
830.00 3 ใบ 3 ใบ 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

อรจิรา ปฏินนท์วานิช 

กล่องเอกสารพลาสติก รุ่น A-10 คละส ี

งานทะเบียน-วัดผล 

ร.514/62 

จ.514/62 
50.00 150 อัน 150 อัน 

 

  
รวม  9 รายการ 20,345.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ปากกาลบค าผิด   รหัส 51-057 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

13 พ.ย. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ากัด สาขา
ลาดพร้าว 

สุณสิา สอาดศร ี

I เทปลบ 5 MMX8M 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.20/62 

จ.20/62 23.00 3 อัน 3 อัน 

 

  
13 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

เทปลบค าผิด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.61/62 

จ.61/62 
65.00 12 ตัว 12 ตัว 

 

  
6 ธ.ค. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ปภังกร จันทร์หอม 

ปากกาลบค าผิด 4.2 ML เพนเทล 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.29/62 

จ.29/62 
72.00 1 ด้าม 1 ด้าม 

 

  
11 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธเนศ วิริยะมนตร ี

เทปลบค าผิด ตราม้า 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.179/62 

จ.179/62 
39.00 3 อัน 3 อัน 

 

  

18 ม.ค. 2562 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา
รามอินทรา 

วัลวิภา เพ็งประสพ 

เทปลบ5MMX8M ONE#T-9 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.216/62 

จ.216/62 30.00 6 อัน 6 อัน 

 

  

18 ม.ค. 2562 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา
รามอินทรา 

วัลวิภา เพ็งประสพ 

เทปลบ5MMX4M ONE#W96 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.216/62 

จ.216/62 20.00 5 อัน 5 อัน 

 

  

18 ม.ค. 2562 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา
รามอินทรา 

วัลวิภา เพ็งประสพ 

เทปลบ5MMX8M ONE#T-9 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.216/62 

จ.216/62 30.00 4 อัน 4 อัน 

 

  
2 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

อรจิรา ปฏินนท์วานิช 

ปากกาเคม3ี.5 ML LIQUID PAPER 

งานทะเบียน-วัดผล 

ร.405/62 

จ.405/62 
55.00 10 ด้าม 10 ด้าม 

 

  

13 ก.ค. 2562 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 
วนิดา  หลากจิตร 

YOYA น้ ายาลบค าผิด #803 1X12 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.560/62 

จ.560/62 185.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  
13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 

เทปลบค าผิด CS-4655 (24) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 
15.00 1 ชุด 1 ชุด 

 



     

     

วนิดา  หลากจิตร 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

ปากกาลบค าผิด 7 ML LIQUID PAPER 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.486/62 

จ.486/62 
65.00 1 ด้าม 1 ด้าม 

 

  
รวม  11 รายการ 2,253.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ลวดยิง   รหัส 51-058 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
13 ธ.ค. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ลวดยิงบอรด์ T3-10MB MAX 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.101/62 

จ.101/62 
60.00 4 กล่อง 4 กล่อง 

 

  
20 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

อรอนงค์ องค์นาม 

ลวดยิงบอรด์ T3-10MB MAX 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.293/62 

จ.293/62 
60.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

ลวดยิง T3-10MB MAX 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.346/62 

จ.346/62 
60.00 10 กล่อง 10 กล่อง 

 

  
30 พ.ค. 2562 

นางธัญนันท์  ศิริโชต ิ

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ลวดยิงบอรด์ TB 3- 13 MB 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.381/62 

จ.381/62 
75.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

นภวรรณ นาคอุไร 

ลวดยิง T3-10MB MAX 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.392/62 

จ.392/62 
60.00 12 กล่อง 12 กล่อง 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุณสิา สอาดศร ี

ลวดยิง T3-10MB MAX 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.394/62 

จ.394/62 
81.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
สุณสิา สอาดศร ี

ลวดยิงบอรด์ Titania ตราช้าง T-13 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.389/62 

จ.389/62 
54.21 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
2 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

อรจิรา ปฏินนท์วานิช 

ลวดยิงT3-10 MB MAX 

งานทะเบียน-วัดผล 

ร.405/62 

จ.405/62 
60.00 10 กล่อง 10 กล่อง 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ลวดยิง T3-13MM ตราม้า 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.513/62 

จ.513/62 
35.00 10 กล่อง 10 กล่อง 

 

  
รวม  9 รายการ 2,975.42  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ผ้าเทป   รหัส 51-059 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
2 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

อุไรวัลย์ สมร 

เทปผ้า 2 นิ้ว เทา 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีแดง) 
ร.87/62 

จ.87/62 
65.00 5 ม้วน 5 ม้วน 

 

  

7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

จิราภรณ์ ปกรณ ์

เทปผ้า (แลคซีน) ขนาด 2 นิ้ว สีเขียว สีขาว สีเทา สี
แดง 

งานโสตทัศนศึกษา 

ร.130/62 

จ.130/62 59.00 8 ม้วน 8 ม้วน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

เทปผ้า 1 1/2นิ้ว 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.219/62 

จ.219/62 
45.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

นภวรรณ นาคอุไร 

เทปผ้า 1.5 นิ้ว สีแดง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.392/62 

จ.392/62 
40.00 24 ม้วน 24 ม้วน 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

เทปผ้า ขนาด 2 นิ้ว สีน้ าเงิน สีแดง สีเหลือง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.488/62 

จ.488/62 
45.00 15 ม้วน 15 ม้วน 

 

  
23 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ทวิตย์ วรรณชัยมงคล 

เทปผ้า 1.5 นิ้ว คละส ี

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.503/62 

จ.503/62 
40.00 10 ม้วน 10 ม้วน 

 

  
รวม  6 รายการ 2,922.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ วัสดุเครื่องถ่าย,วัสดุเครื่องปริ้น   รหัส 51-062 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
23 พ.ค. 2562 

ดูโปร (ประเทศไทย)จ ากัด 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

93-L11701 ลูกยางป้อนกระดาษ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.102/62 

จ.102/62 
524.00 36 ลูก 36 ลูก 

 

  
23 พ.ค. 2562 

ดูโปร (ประเทศไทย)จ ากัด 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

91-V10360 ยางรองป้อนกระดาษ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.102/62 

จ.102/62 
366.00 12 ช้ิน 12 ช้ิน 

 

  
23 พ.ค. 2562 

ดูโปร (ประเทศไทย)จ ากัด 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

ตัวกันกระดาษ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.102/62 

จ.102/62 
420.00 2 ช้ิน 2 ช้ิน 

 

  

23 พ.ค. 2562 

ดูโปร (ประเทศไทย)จ ากัด 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

DP-001 ล้างท าความสะอาดเครื่อง-อัดจารบีอะไหล่
เครื่องเรียงเอกสารอตัโนมตัิ ยี่ห้อ ดูโปร เครื่องรุ่น 
DFC-120 หมายเลขเครื่อง 091200487 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.102/62 

จ.102/62 
3,000.00 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

 

  
23 พ.ค. 2562 

ดูโปร (ประเทศไทย)จ ากัด 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

93-L11701  ลูกยางป้อนกระดาษ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.104/62 

จ.104/62 
524.00 36 ลูก 36 ลูก 

 

  
23 พ.ค. 2562 

ดูโปร (ประเทศไทย)จ ากัด 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

91-V10360 ยางรองป้อนกระดาษ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.104/62 

จ.104/62 
366.00 12 อัน 12 อัน 

 

  
23 พ.ค. 2562 

ดูโปร (ประเทศไทย)จ ากัด 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

11-T10172 ตัวกั้นกระดาษ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.104/62 

จ.104/62 
420.00 2 ช้ิน 2 ช้ิน 

 

  

23 พ.ค. 2562 

ดูโปร (ประเทศไทย)จ ากัด 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

DP-001  ล้างท าความสะอาดเครือ่ง-อัดจารบีอะไหล่
เครื่องเรียงเอกสารอตัโนมตัิ ยี่ห้อ ดูโปร เครื่องรุ่น 
DFC-120 หมายเลขเครื่อง 090600776 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.104/62 

จ.104/62 
3,000.00 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

 

  
รวม  8 รายการ 54,192.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ไม้ครึ่งวงกลม   รหัส 51-065 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

วรางค์ สุจรติ 

ไม้ครึ่งวงกลม (ส าหรับสอน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.124/62 

จ.124/62 
75.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
รวม  1 รายการ 150.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ลูกกลิ้ง   รหัส 51-066 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
11 ม.ีค. 2562 

ไบนารี กราฟิก จ ากดั 

ราตรี เหล่าหะเกียรต ิ

EXCHANGE ROLLER KIT FOR DR401C/6010C 

งานทะเบียน-วัดผล 

ร.298/62 

จ.298/62 
3,500.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
รวม  1 รายการ 3,500.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ แท่นตดัเทป   รหัส 51-068 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วรางค์ สุจรติ 

แท่นตัดเทป แกน 3 นิ้ว H-25 ตราม้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.344/62 

จ.344/62 
98.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วรางค์ สุจรติ 

แท่นตัดเทป แกน 3 นิ้ว H-15 ตราม้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.344/62 

จ.344/62 
75.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

แท่นตัดเทป แกน 1 นิ้ว H-15 ตราม้า 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.346/62 

จ.346/62 
75.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ลดาวลัย์ กันธมาลา 

แท่นตัดเทป H-15 แกน 1 นิ้ว ตราม้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.393/62 

จ.393/62 
75.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

แท่นตัดเทปแกนเล็ก H-15 ตรามา้ 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.486/62 

จ.486/62 
75.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

พิชญ์สินี ค าเเก้ว 

แท่นตัดเทปเล็ก H-15 ตรามา้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.491/62 

จ.491/62 
75.00 1 อัน 1 อัน 

 

  

16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

แท่นตัดเทปใหญ่ H-25 ตราม้า 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.492/62 

จ.492/62 95.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

แท่นตัดเทปแกนใหญ่ H.25 ตรามา้ 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.513/62 

จ.513/62 
95.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
2 ต.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

แท่นตัดเทป H-15 ตราม้า แกน 1 นิ้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.555/62 

จ.555/62 
75.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
รวม  9 รายการ 813.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ไส้ปากกา   รหัส 51-069 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
28 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธเนศ วิริยะมนตร ี

ไส้ปากกา 1.0 มม. เพนเทล สีน้ าเงิน 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.343/62 

จ.343/62 
25.00 12 ไส ้ 12 ไส ้

 

  
28 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธเนศ วิริยะมนตร ี

ไส้ปากกา 1.0 มม. เพนเทล สดี า 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.343/62 

จ.343/62 
25.00 6 ไส ้ 6 ไส ้

 

  
รวม  2 รายการ 450.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ โพสอิท   รหัส 51-070 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
28 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธเนศ วิริยะมนตร ี

โพสอิท 3"x3" ยี่ห้อ 3M (5เล่ม/แพ็ค) 
กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.343/62 

จ.343/62 
245.00 3 แพ็ค 3 แพ็ค 

 

  
รวม  1 รายการ 735.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ แผ่นรองเมาส ์   รหัส 51-071 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
28 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธเนศ วิริยะมนตร ี

แผ่นรองเมาส ์

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.343/62 

จ.343/62 
25.00 4 แผ่น 4 แผ่น 

 

  
รวม  1 รายการ 100.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ไวนิล   รหัส 51-072 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
3 พ.ค. 2562 

ธงอารีรัตน ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ไวนิล 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.355/62 

จ.355/62 
500.00 1 แผ่น 1 แผ่น 

 

  
รวม  1 รายการ 500.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดสุ านักงาน  ช่ือหรือชนิดวัสดุ กระเป๋า   รหัส 51-073 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

กระเป๋าดินสอ HJ-30007 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 35.00 2 ช้ิน 2 ช้ิน 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

กระเป๋าดินสอ 887-5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 29.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

กระเป๋าดินสอ887-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 29.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

กระเป๋าดินสอ 887-3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 29.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

กระเป๋าดินสอ 2145 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 29.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

กระเป๋าดินสอ 2160 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 29.00 2 ช้ิน 2 ช้ิน 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

กระเป๋าดินสอ JS-6281 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 45.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

กระเป๋าดินสอ JS-8015 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 35.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 



     

     

  

1 ต.ค. 2562 

พรีเมียร์ ไบน์เดอร์ แอนด์ ดไีซน์ 
จ ากัด 

อรจิรา ปฏินนท์วานิช 

กระเป๋าใส่ข้อสอบ วัสดุ ผ้า 420D สีเขียว 
 - ขนาด 39cm x 25.5cm x 8cm 
 - รูปแบบมฝีาพับลงมา 10 cm พร้อม พิมพ์สกีนโลโก้ 
1 สี ๆ ขาว 
 - ซองด้านหน้า ใช้พลาสติกใสหนา 0.30 มม และมี
ช่องเสียบช่ือ 
 - ด้านในท าเป็นช่องเสียบเครื่องมอื 
 - ประกอบแบบเย็บกุ้นโดยรอบ พร้อมมีหูหิ้ว 

งานทะเบียน-วัดผล 

ร.485/62 

จ.485/62 

185.00 100 ใบ 100 ใบ 

 

  
รวม  9 รายการ 18,824.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เทปพันสายไฟฟ้า   รหัส 52-003 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
21 พ.ย. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

เทปพันสายไฟ 3 m 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.83/62 

จ.83/62 
25.00 30 ม้วน 30 ม้วน 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

เทปพันสายไฟฟ้า 3M 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.123/62 

จ.123/62 
60.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  

9 ก.ค. 2562 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวสัดภิาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ณัฐธยาน์ กุลสิริวงศธร 

เทปพันสายไฟยาซาก ิ

โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP 

ร.424/62 

จ.424/62 
20.00 10 ม้วน 10 ม้วน 

 

  
24 ก.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

เทปพันสายไฟฟ้า 3 M 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.546/62 

จ.546/62 
25.00 12 ม้วน 12 ม้วน 

 

  
30 ส.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

เทปพันสายไฟฟ้า 3 M 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.575/62 

จ.575/62 
30.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  
รวม  5 รายการ 1,370.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ  ช่ือหรือชนิดวัสดุ สายไฟฟ้า   รหัส 52-004 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
21 พ.ย. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

สายไฟฟ้าอ่อน 2x2.5 (100 หลา) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.83/62 

จ.83/62 
1,700.00 2 ขด 2 ขด 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

จิราภรณ์ ปกรณ ์

สายไมค์ (หัวไมค์ท้ายโมโน) ยาว 20 เมตร 

งานโสตทัศนศึกษา 

ร.130/62 

จ.130/62 
1,160.00 2 เส้น 2 เส้น 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

สายสญัญาณเสียงสเตอร-์โมโน ยาว 3 เมตร 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.346/62 

จ.346/62 
450.00 5 เส้น 5 เส้น 

 

  

9 ก.ค. 2562 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวสัดภิาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ณัฐธยาน์ กุลสิริวงศธร 

ชุดสายไฟพร้อมขั้วเสยีบและคลิปปากจรเข้ใหญย่าว 

โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP 

ร.423/62 

จ.423/62 
60.00 4 ชุด 4 ชุด 

 

  

1 ส.ค. 2562 

อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส ์
จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ 
เมธี  รัษฎานุกลู 

ปลั๊ก ท้าย 3.5 mm MONO แจ็ค JL-0088 

งานโสตทัศนศึกษา 

ร.507/62 

จ.507/62 50.00 1 เส้น 1 เส้น 

 

  

19 ส.ค. 2562 

บริษัท มินิอาร์ซี จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ประภาวดี เจรญิจิตร 

สาย Y 45 เซ็นติเมตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.572/62 

จ.572/62 40.00 3 เส้น 3 เส้น 

 

  

19 ส.ค. 2562 

บริษัท มินิอาร์ซี จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ประภาวดี เจรญิจิตร 

BANANA JACK 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.572/62 

จ.572/62 25.00 4 เส้น 4 เส้น 

 

  

19 ส.ค. 2562 

บริษัท มินิอาร์ซี จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ประภาวดี เจรญิจิตร 

HOM 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.572/62 

จ.572/62 20.00 6 ช้ิน 6 ช้ิน 

 

  

19 ส.ค. 2562 

บริษัท มินิอาร์ซี จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ประภาวดี เจรญิจิตร 

จอยสติก ฝึกบินในคอมพิวเตอร ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.572/62 

จ.572/62 950.00 1 อัน 1 อัน 

 



     

     

  
รวม  9 รายการ 9,550.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ  ช่ือหรือชนิดวัสดุ สวิตช์ไฟฟ้า   รหัส 52-006 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
7 พ.ย. 2561 

เทคนิคอิเลคโทรนิกส์อตุรดติถ ์

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

สวิตช์ไฟฟ้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.35/62 

จ.35/62 
7.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
รวม  1 รายการ 14.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ  ช่ือหรือชนิดวัสดุ หลอดไฟฟ้า   รหัส 52-013 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
7 พ.ย. 2561 

โชคทวี มัลติพาร์ท 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

LED 5 มิล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.33/62 

จ.33/62 
2.00 6 หลอด 6 หลอด 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

หลอดเพชร 12 V. 50 W. 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.296/62 

จ.296/62 
45.00 2 หลอด 2 หลอด 

 

  
5 มิ.ย. 2562 

โนเบิลไลท์ (ส านักงานใหญ)่ 
ธันวา เดชะศิร ิ

หลอด LED Bulb 14.5-120 W E27 6500K Philips 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.421/62 

จ.421/62 
160.00 1 หลอด 1 หลอด 

 

  
รวม  3 รายการ 262.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ  ช่ือหรือชนิดวัสดุ กล่องลอย,หน้ากากปลั๊กและสวิตช์ไฟ   รหัส 52-018 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
21 พ.ย. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

เต๋าต่อสายไฟ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.83/62 

จ.83/62 
32.00 1 แถว 1 แถว 

 

  
รวม  1 รายการ 320.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ถ่านประจไุฟฟ้า   รหัส 52-020 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
13 ธ.ค. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ถ่าน 2A PANASONIC GOLD 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.101/62 

จ.101/62 
12.00 16 ก้อน 16 ก้อน 

 

  
13 ธ.ค. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ถ่าน 23A ALCALINE 12V. ยี่ห้อ GP (5ก้อน/แพ็ค) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.101/62 

จ.101/62 
108.00 2 แพ็ค 2 แพ็ค 

 

  
13 ธ.ค. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ถ่าน 3A PANASONIC GOLD 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.101/62 

จ.101/62 
15.00 16 ก้อน 16 ก้อน 

 

  
20 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธเนศ วิริยะมนตร ี

ถ่าน 2 A PANASONIC ALCALINE 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.299/62 

จ.299/62 
25.00 8 ก้อน 8 ก้อน 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

ถ่าน 2A PANASONIC ALCALINE 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.301/62 

จ.301/62 
25.00 4 ก้อน 4 ก้อน 

 

  
16 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สนธิกาญจน์ แสงมณ ี

ถ่าน 3 A PANASONIC ALCALINE 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.321/62 

จ.321/62 
30.00 8 ก้อน 8 ก้อน 

 

  
24 ก.ค. 2562 

สองศูนย์หนึ่งศูนย์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 9 V. 
งานห้องสมุด 

ร.426/62 

จ.426/62 
1,400.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
24 ก.ค. 2562 

สองศูนย์หนึ่งศูนย์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

แบตเตอรี่ 9 V. 
งานห้องสมุด 

ร.426/62 

จ.426/62 
500.00 2 ก้อน 2 ก้อน 

 

  

1 ส.ค. 2562 

อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส ์
จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ 
เมธี  รัษฎานุกลู 

แบตกระดุม GP CR2025 3V 

งานโสตทัศนศึกษา 

ร.507/62 

จ.507/62 35.00 1 ก้อน 1 ก้อน 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ถ่าน 2A PANASONIC 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.488/62 

จ.488/62 
12.00 20 ก้อน 20 ก้อน 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ถ่าน 3A PANASONIC 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.488/62 

จ.488/62 
15.00 20 ก้อน 20 ก้อน 

 



     

     

  
รวม  11 รายการ 4,163.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ไฟประดับ   รหัส 52-024 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
11 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ไฟประดับลูกบอลลายหิมะ สีทอง 10 ดวง 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.168/62 

จ.168/62 
199.00 3 ดวง 3 ดวง 

 

  
11 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ไฟครสิมาสลูกบอลกากเพชรสเีงิน 10 ดวง 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.168/62 

จ.168/62 
199.00 1 ดวง 1 ดวง 

 

  
5 มิ.ย. 2562 

โนเบิลไลท์ (ส านักงานใหญ)่ 
ธันวา เดชะศิร ิ

โป๊ะกรงนก GL 70L สีนม 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.421/62 

จ.421/62 
250.00 4 ชุด 4 ชุด 

 

  
5 มิ.ย. 2562 

โนเบิลไลท์ (ส านักงานใหญ)่ 
ธันวา เดชะศิร ิ

ไฟห้อย TCL QPOO301/6+3 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.421/62 

จ.421/62 
2,100.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  

9 ก.ค. 2562 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวสัดภิาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ณัฐธยาน์ กุลสิริวงศธร 

ชุดคิท 118 ไฟว่ิงรูปกังหัน 

โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP 

ร.423/62 

จ.423/62 
175.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
รวม  5 รายการ 4,071.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ ช่ือหรือชนิดวัสดุ หม้อแปลง   รหัส 52-025 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
22 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

หม้อแปลง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.296/62 

จ.296/62 
230.00 1 ตัว 1 ตัว 

 

  
รวม  1 รายการ 230.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ  ช่ือหรือชนิดวัสดุ มเิตอรไ์ฟ้า   รหัส 52-026 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
27 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

อุไรวัลย์ สมร 

มิเตอรไ์ฟ้า 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.516/62 

จ.516/62 
1,150.00 1 ตัว 1 ตัว 

 

  
รวม  1 รายการ 1,150.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ  ช่ือหรือชนิดวัสดุ มเิตอร์น้ า   รหัส 52-027 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
27 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

อุไรวัลย์ สมร 

มิเตอร์น้ า 1/2 นิ้ว Sanwa 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.516/62 

จ.516/62 
385.00 2 ตัว 2 ตัว 

 

  
รวม  1 รายการ 770.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ แปรง   รหัส 53-001 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
18 ธ.ค. 2561 

เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จ ากัด 

ธันวา เดชะศิร ิ

แปรงขัดโถส้วม (พลาสติก) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.104/62 

จ.104/62 
300.00 5 โหล 5 โหล 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

แปรงขนทอง Q-Line NO.1 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.241/62 

จ.241/62 
40.00 3 อัน 3 อัน 

 

  
รวม  2 รายการ 1,620.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ไม้กวาด   รหัส 53-002 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
29 พ.ย. 2561 

เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จ ากัด 

ธันวา เดชะศิร ิ

ไม้กวาดทางมะพร้าว จัมโบ ้

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.13/62 

จ.13/62 
48.00 50 ด้าม 50 ด้าม 

 

  
27 ก.พ. 2562 

เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จ ากัด 

ธันวา เดชะศิร ิ

ไม้กวาดดอกหญ้า ดา้มพลาสติก 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.260/62 

จ.260/62 
55.00 100 ด้าม 100 ด้าม 

 

  
6 ส.ค. 2562 

เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ไม้กวาดดอกหญ้า ดา้มพลาสติก 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.457/62 

จ.457/62 
55.00 60 ด้าม 60 ด้าม 

 

  
6 ส.ค. 2562 

เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ไม้กวาดทางมะพร้าว จัมโบ ้

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.457/62 

จ.457/62 
48.00 120 ด้าม 120 ด้าม 

 

  
3 ก.ย. 2562 

เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ไม้กวาดดอกหญ้า ดา้มพลาสติก 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.549/62 

จ.549/62 
55.00 103 ด้าม 103 ด้าม 

 

  
3 ก.ย. 2562 

เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ไม้กวาดทางมะพร้าว จัมโบ ้

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.549/62 

จ.549/62 
48.00 24 ด้าม 24 ด้าม 

 

  
รวม  6 รายการ 23,777.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เข่ง   รหัส 53-003 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
31 พ.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

เข่ง pvc 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.340/62 

จ.340/62 
280.00 10 ใบ 10 ใบ 

 

  
รวม  1 รายการ 2,800.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ผ้าปูท่ีนอน   รหัส 53-005 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
4 มิ.ย. 2562 

สุมนทิพย์  หมายสูนย์ค า 

อุไรวัลย์ สมร 

ผ้าปูท่ีนอน 3.5 ฟุต 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.349/62 

จ.349/62 
200.00 14 ผืน 14 ผืน 

 

  
รวม  1 รายการ 2,800.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ หมอน   รหัส 53-007 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
22 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ไพลิน ชยามาศ 

หมอนอิง 29x29 TSUM TSUM 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.187/62 

จ.187/62 
199.00 1 ใบ 1 ใบ 

 

  
22 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ไพลิน ชยามาศ 

หมอนอิง 29x29 B DUCK 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.187/62 

จ.187/62 
199.00 1 ใบ 1 ใบ 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

หมอนอิง 29x29 DORAEMON 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.208/62 

จ.208/62 
229.00 1 ใบ 1 ใบ 

 

  

18 ม.ค. 2562 

มิสเตอร.์ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จ ากัด 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

ROUND PILLOW (SUNFLOWER) 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.234/62 

จ.234/62 165.00 2 ใบ 2 ใบ 

 

  

18 ม.ค. 2562 

มิสเตอร.์ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จ ากัด 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

หมอน 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.234/62 

จ.234/62 105.00 2 ใบ 2 ใบ 

 

  

18 ม.ค. 2562 

มิสเตอร.์ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จ ากัด 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

PILLOW 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.234/62 

จ.234/62 149.00 2 ใบ 2 ใบ 

 

  
5 เม.ย. 2562 

วิภาวี เพ็งสุข 

นภวรรณ นาคอุไร 

สังวาล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.325/62 

จ.325/62 
199.00 10 เส้น 10 เส้น 

 

  
5 เม.ย. 2562 

วิภาวี เพ็งสุข 

นภวรรณ นาคอุไร 

หมอนเล็ก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.325/62 

จ.325/62 
100.00 10 ใบ 10 ใบ 

 

  
รวม  8 รายการ 4,455.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ผ้าห่ม   รหัส 53-008 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
7 ธ.ค. 2561 

สุภาพรการค้า 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ผ้าห่มคติตีผ้ืนเล็ก 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.167/62 

จ.167/62 
250.00 4 ผืน 4 ผืน 

 

  
4 มิ.ย. 2562 

สุมนทิพย์  หมายสูนย์ค า 

อุไรวัลย์ สมร 

ผ้าห่ม 5.5 ฟุต 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.349/62 

จ.349/62 
298.00 5 ผืน 5 ผืน 

 

  
รวม  2 รายการ 2,490.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ผ้าปูโตะ๊   รหัส 53-009 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
25 ส.ค. 2562 

ผ้าไทอีสาน 

นภวรรณ นาคอุไร 

ผ้าปูโตะ๊รองลูกไม้ 120x120 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.465/62 

จ.465/62 
550.00 1 ผืน 1 ผืน 

 

  
9 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ผ้าปูโตะ๊ สีเขยีว 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.548/62 

จ.548/62 
4,725.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  
รวม  2 รายการ 10,000.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ถ้วยชาม   รหัส 53-010 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
5 พ.ย. 2561 

จอยแอนด์เบนซ์ เซรามิค 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ถาด 3 หลุมเล็ก (1x1) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.17/62 

จ.17/62 
95.00 2 ใบ 2 ใบ 

 

  
5 พ.ย. 2561 

จอยแอนด์เบนซ์ เซรามิค 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ชุดชามแก้วพร้อมฝา (1x1) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.17/62 

จ.17/62 
85.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
5 พ.ย. 2561 

Bechef 
วีนัฐดา เเก้วโท 

ถ้วยชาม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.23/62 

จ.23/62 
55.00 1 ใบ 1 ใบ 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

เกียรติพาณิชย ์

วีนัฐดา เเก้วโท 

ถ้วย 4 ออน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.159/62 

จ.159/62 
1.30 50 ใบ 50 ใบ 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

เกียรติพาณิชย ์

วีนัฐดา เเก้วโท 

ถ้วย 7 ออน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.159/62 

จ.159/62 
1.60 50 ใบ 50 ใบ 

 

  
21 ม.ิย. 2562 

พี่น้องเบญจรงค ์

วีนัฐดา เเก้วโท 

ชามชุดมุก เบญจรงค ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.375/62 

จ.375/62 
3,500.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

จอยแอนด์เบนซ์ เซรามิค 

นภวรรณ นาคอุไร 

(TG014)ชามแก้ว+ฝา (1x1) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.464/62 

จ.464/62 
60.00 12 อัน 12 อัน 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วัลวิภา เพ็งประสพ 

ถ้วยน้ าจิ้มพลาสติก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.487/62 

จ.487/62 
40.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

พิชญ์สินี ค าเเก้ว 

ถ้วยพลาสติกมีฝาปิด ขนาด 3 ออนซ์ (บรรจุ 50 ใบ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.491/62 

จ.491/62 
90.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
รวม  9 รายการ 4,825.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ช้อนส้อม   รหัส 53-011 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
5 มิ.ย. 2562 

โฆษิต สิทธสิา 

กมลรตัน์ ฤทธิชัย 

ช้อนทองเหลือง 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.414/62 

จ.414/62 
60.00 150 อัน 150 อัน 

 

  
รวม  1 รายการ 9,000.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ แก้วน้ าจานรอง   รหัส 53-012 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
5 พ.ย. 2561 

จอยแอนด์เบนซ์ เซรามิค 

วีนัฐดา เเก้วโท 

นม L (1x1) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.17/62 

จ.17/62 
40.00 1 ใบ 1 ใบ 

 

  
5 พ.ย. 2561 

จอยแอนด์เบนซ์ เซรามิค 

วีนัฐดา เเก้วโท 

จานพิชซ่า 10 นิ้ว (1x3) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.17/62 

จ.17/62 
300.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
5 พ.ย. 2561 

Bechef 
วีนัฐดา เเก้วโท 

ช้อนโชว์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.23/62 

จ.23/62 
6.00 45 คัน 45 คัน 

 

  

7 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

วิชิต จีนพวด 

ARO/SAVEPAK แก้วพีพีใส 7 ออนซ์ 1x50 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีชมพ)ู 
ร.95/62 

จ.95/62 16.00 8 แพ็ค 8 แพ็ค 

 

  

7 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

ไพลิน ชยามาศ 

137693  ARO/SAVEPAX แก้วพีพีใส 7 ออนซ์ 1x50 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.45/62 

จ.45/62 16.00 8 แพค 8 แพค 

 

  
22 พ.ย. 2561 

ตุ๊กเบ็ดเตลด็ ตลาดยิ่งเจริญ 

ไพลิน ชยามาศ 

โหลแก้ว 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.107/62 

จ.107/62 
150.00 3 อัน 3 อัน 

 

  
22 พ.ย. 2561 

โรงเรียนสารวิทยา 

อรุณรตัน์ คัมภรีพจน ์

จานกระดาษ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.119/62 

จ.119/62 
25.00 12 แพ็ค 12 แพ็ค 

 

  
22 พ.ย. 2561 

โรงเรียนสารวิทยา 

อรุณรตัน์ คัมภรีพจน ์

แก้วพลาสติก 16 ออนซ ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.119/62 

จ.119/62 
45.00 6 แถว 6 แถว 

 

  
18 ม.ค. 2562 

ศรีส าอางค์ จ ากดั 

ณัฐมน ทองค า 

ขวด 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.225/62 

จ.225/62 
300.00 5 โหล 5 โหล 

 

  
18 ม.ค. 2562 

ศรีส าอางค์ จ ากดั 

ธัญทิพย์ อริยอัครพงษ ์

ขวด 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.226/62 

จ.226/62 
1.00 200 ขวด 200 ขวด 

 

  
5 มิ.ย. 2562 

โฆษิต สิทธสิา 

กมลรตัน์ ฤทธิชัย 

แก้วก้านใสพร้อมสกรีนตราโรงเรียน 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.414/62 

จ.414/62 
70.00 150 ใบ 150 ใบ 

 



     

     

  

5 มิ.ย. 2562 

โฆษิต สิทธสิา 

กมลรตัน์ ฤทธิชัย 

แก้วกาแฟพร้อมจานอาหารว่างลานน้ าทองพร้อมสกรีน
ตราโรงเรียน 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.414/62 

จ.414/62 636.00 150 ชุด 150 ชุด 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

จอยแอนด์เบนซ์ เซรามิค 

นภวรรณ นาคอุไร 

(PT92-1-1)ช้อนกระเบื้อง (1x12) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.464/62 

จ.464/62 
180.00 1 โหล 1 โหล 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

จอยแอนด์เบนซ์ เซรามิค 

นภวรรณ นาคอุไร 

(KT413M)แก้วน้ า SIZE M(1X1) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.464/62 

จ.464/62 
40.00 2 ใบ 2 ใบ 

 

  
25 ส.ค. 2562 

ผ้าไทอีสาน 

นภวรรณ นาคอุไร 

รองแก้ว 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.465/62 

จ.465/62 
100.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  

8 ส.ค. 2562 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 
สุณสิา สอาดศร ี

8857118179713 ARO ชามไบโอชานอ้อย 230 มล 
50ชน 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 

ร.609/62 

จ.609/62 85.00 12 ใบ 12 ใบ 

 

  

8 ส.ค. 2562 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 
สุณสิา สอาดศร ี

12241 ARO จานกระดาษเทาขาว 6'' 1x100 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.609/62 

จ.609/62 49.00 10 ช้ิน 10 ช้ิน 

 

  
13 ส.ค. 2562 

ร้านต้นกก 

สุณสิา สอาดศร ี

ชุดรองจานแพ็ต 6 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.598/62 

จ.598/62 
220.00 2 แพค 2 แพค 

 

  
13 ส.ค. 2562 

ร้านต้นกก 

สุณสิา สอาดศร ี

ชุดตะเกียบแพ็ค 6 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.598/62 

จ.598/62 
380.00 2 แพค 2 แพค 

 

  
รวม  19 รายการ 112,856.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ กระจกเงา   รหัส 53-013 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
9 ม.ค. 2562 

ภุชงค์กลาส จ ากดั 

ธันวา เดชะศิร ิ

กระจกใส 5 มม. 72"*84" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.183/62 

จ.183/62 
588.00 7 แผ่น 7 แผ่น 

 

  
9 ม.ค. 2562 

ภุชงค์กลาส จ ากดั 

ธันวา เดชะศิร ิ

กระจกใส 5 มม. 42"*48" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.183/62 

จ.183/62 
222.00 3 แผ่น 3 แผ่น 

 

  
1 ก.พ. 2562 

นิภาพร  วัฒนาเกษมสกลุ 

ธันวา เดชะศิร ิ

กระจกขนาด 79x116 เซนติเมตร 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.259/62 

จ.259/62 
500.00 1 บาน 1 บาน 

 

  
8 มี.ค. 2562 

นิภาพร  วัฒนาเกษมสกลุ 

ธันวา เดชะศิร ิ

กระจกใส ประตูห้อง 531 ขนาด 67x189 เซนติเมตร 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.279/62 

จ.279/62 
1,500.00 1 บาน 1 บาน 

 

  

8 มี.ค. 2562 

นิภาพร  วัฒนาเกษมสกลุ 

ธันวา เดชะศิร ิ

กระจกชาด า ประตูห้อง 541 ขนาด 67x189 
เซนติเมตร 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.279/62 

จ.279/62 1,500.00 1 บาน 1 บาน 

 

  
รวม  5 รายการ 8,282.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ โฟม   รหัส 53-015 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
30 ต.ค. 2561 

ภ. เครื่องเขียน 

ไพลิน ชยามาศ 

โฟม 2 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.37/62 

จ.37/62 
72.00 10 แผ่น 10 แผ่น 

 

  
30 ต.ค. 2561 

ภ. เครื่องเขียน 

ไพลิน ชยามาศ 

โฟม 1 1/2 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.37/62 

จ.37/62 
54.00 7 แผ่น 7 แผ่น 

 

  
5 พ.ย. 2561 

นาว มนิวัล  ผุยพันธ ์

จุฑาทิพย์ เจนธนานันท์ 

โฟม 2 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีฟ้า) 
ร.63/62 

จ.63/62 
72.00 3 แผ่น 3 แผ่น 

 

  
5 พ.ย. 2561 

นาว มนิวัล  ผุยพันธ ์

จุฑาทิพย์ เจนธนานันท์ 

โฟม 2 1/2 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีฟ้า) 
ร.63/62 

จ.63/62 
90.00 2 แผ่น 2 แผ่น 

 

  
9 พ.ย. 2561 

นาง ศิระดา  หลีวิทยานนท์ 

จุฑาทิพย์ เจนธนานันท์ 

โฟม 1 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีฟ้า) 
ร.66/62 

จ.66/62 
48.00 7 แผ่น 7 แผ่น 

 

  
9 พ.ย. 2561 

นาง ศิระดา  หลีวิทยานนท์ 

จุฑาทิพย์ เจนธนานันท์ 

โฟม 1/2 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีฟ้า) 
ร.66/62 

จ.66/62 
24.00 3 แผ่น 3 แผ่น 

 

  
13 พ.ย. 2561 

บริษัท ถวัลย์วิทยา จ ากัด 

ไพลิน ชยามาศ 

โฟม 1/2 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.48/62 

จ.48/62 
24.00 1 แผ่น 1 แผ่น 

 

  
13 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

โฟมอัด 3 มิล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.61/62 

จ.61/62 
40.00 20 แผ่น 20 แผ่น 

 

  
13 พ.ย. 2561 

บริษัท ถวัลย์วิทยา จ ากัด 

อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

โฟม 1 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 
ร.76/62 

จ.76/62 
48.00 6 แผ่น 6 แผ่น 

 

  
14 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

จุฑามาศ พัฒนชู 

โฟม 1 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.115/62 

จ.115/62 
48.00 15 แผ่น 15 แผ่น 

 

  
15 พ.ย. 2561 

ส.ไพบูลย ์

จุฑามาศ พัฒนชู 

โฟม 1/2 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.117/62 

จ.117/62 
23.00 5 แผ่น 5 แผ่น 

 

  
15 พ.ย. 2561 

บริษัท ถวัลย์วิทยา จ ากัด 

อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

โฟม 1 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 
ร.79/62 

จ.79/62 
48.00 5 แผ่น 5 แผ่น 

 



     

     

  
15 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

วิชิต จีนพวด 

โฟม 1 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีชมพ)ู 
ร.98/62 

จ.98/62 
48.00 15 แผ่น 15 แผ่น 

 

  
3 ธ.ค. 2561 

ยงเจริญ จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

เม็ดโฟมสีขาว 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.121/62 

จ.121/62 
170.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
3 ธ.ค. 2561 

ยงเจริญ จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

โฟมเมด็ส ี

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.121/62 

จ.121/62 
280.00 1 ถุง 1 ถุง 

 

  
4 ธ.ค. 2561 

บีทูเอส จ ากัด (สาขานวมินทร์ซิตี)้ 
ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

โฟมก ามะหยี่แบบกลม ขน 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.163/62 

จ.163/62 
55.00 2 แผ่น 2 แผ่น 

 

  
4 ธ.ค. 2561 

บีทูเอส จ ากัด (สาขานวมินทร์ซิตี)้ 
ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

โฟม 3 นิ้ว (แพ็ค 1 ลูก) 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.163/62 

จ.163/62 
18.00 2 แพ็ค 2 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขานวมินทร์ซิตี)้ 
ขนิษฐา ผลาธัญญะ 

EMK โฟมแผ่น 1/2 นิ้ว-B 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.235/62 

จ.235/62 
31.00 1 แผ่น 1 แผ่น 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ดวงพร  เถอะจ๋า 

โฟม 1 นิ้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.266/62 

จ.266/62 
48.00 5 แผ่น 5 แผ่น 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ดวงพร  เถอะจ๋า 

โฟม 5 นิ้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.266/62 

จ.266/62 
240.00 1 แผ่น 1 แผ่น 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

แผ่นโฟม 60x120ซม. หนา 1 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.301/62 

จ.301/62 
80.00 4 แผ่น 4 แผ่น 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

แผ่นโฟม 60x120ซม. หนา 1/2 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.301/62 

จ.301/62 
40.00 2 แผ่น 2 แผ่น 

 

  
8 พ.ค. 2562 

ยศศักดิ์ นุชหรั่ง 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

โฟม 2 " 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.413/62 

จ.413/62 
96.00 10 แผ่น 10 แผ่น 

 

  
30 พ.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

พิทักษ์  ชินสีห์ 
โฟม1 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.347/62 

จ.347/62 
24.00 10 แผ่น 10 แผ่น 

 

  
30 พ.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

โฟม 1 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.378/62 

จ.378/62 
48.00 3 แผ่น 3 แผ่น 

 

  
30 พ.ค. 2562 

ปัญจาภรณ์  เปเปอร ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

แผ่นโฟมขนาด 65X120 ซม. หนา 2 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.380/62 

จ.380/62 
96.00 8 แผ่น 8 แผ่น 

 



     

     

  
30 พ.ค. 2562 

นางธัญนันท์  ศิริโชต ิ

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

แผ่นโฟมขนาด 65x120 ซม. หนา 2 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.381/62 

จ.381/62 
96.00 6 แผ่น 6 แผ่น 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

โฟมแผ่นใหญ ่

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.379/62 

จ.379/62 
80.00 2 แผ่น 2 แผ่น 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

แผ่นโฟม ขนาด 60x120 ซม หนา 1/2 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.383/62 

จ.383/62 
45.00 10 แผ่น 10 แผ่น 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นางสาวราตรี ดวงรัศม ี

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

โฟม 1 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.387/62 

จ.387/62 
36.00 5 แผ่น 5 แผ่น 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นางสาวราตรี ดวงรัศม ี

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

โฟม 2 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.387/62 

จ.387/62 
96.00 5 แผ่น 5 แผ่น 

 

  
8 ส.ค. 2562 

นายสถาพร  นนทแสง 

วนิดา  หลากจิตร 

โฟมบอร์ด 5 มิล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.558/62 

จ.558/62 
205.00 6 แผ่น 6 แผ่น 

 

  
19 ส.ค. 2562 

นายสถาพร  นนทแสง 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

โฟมบอร์ด 5 มิล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.573/62 

จ.573/62 
205.00 6 แผ่น 6 แผ่น 

 

  

19 ส.ค. 2562 

บริษัท มินิอาร์ซี จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ประภาวดี เจรญิจิตร 

โฟมปอนด์ 2 นิ้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.574/62 

จ.574/62 250.00 4 แผ่น 4 แผ่น 

 

  
22 ส.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขารามอินทรา) 
พิมพ์ประภา ประทุมวรรณ 

EMK โฟมแผ่น EVA กากเพชร 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.578/62 

จ.578/62 
57.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

แผ่นโฟม 60*120 ซม.1/2 นิ้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 
ร.512/62 

จ.512/62 
45.00 1 แผ่น 1 แผ่น 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

แผ่นโฟม 60*120 ซม.หนา 1นิ้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 
ร.512/62 

จ.512/62 
80.00 1 แผ่น 1 แผ่น 

 

  
รวม  37 รายการ 13,916.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ น้ ามันมะกอก   รหัส 53-016 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
6 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

อรุณรตัน์ คัมภรีพจน ์

มรกตน้ ามันปาลม์ 1 ล. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.109/62 

จ.109/62 
42.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

เกสรน้ ามันปาลม์ 1 ลิตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.161/62 

จ.161/62 
42.00 10 ขวด 10 ขวด 

 

  
21 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

มรกตน้ ามันถั่วเหลือง 1 ล. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.376/62 

จ.376/62 
48.00 5 ขวด 5 ขวด 

 

  
21 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

มรกตน้ ามันปาลม์ 1 ล. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.376/62 

จ.376/62 
36.00 10 ขวด 10 ขวด 

 

  
1 ก.ค. 2562 

ธนะพัฒน์  เนติชัยเศรษฐ ์

นภวรรณ นาคอุไร 

น้ าอบ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.478/62 

จ.478/62 
25.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  

7 ส.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
ดอนเมือง) 
วีนัฐดา เเก้วโท 

มรกตน้ ามันปาลม์ 1 ลิตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.524/62 

จ.524/62 34.00 10 ขวด 10 ขวด 

 

  

7 ส.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
ดอนเมือง) 
วีนัฐดา เเก้วโท 

มรกตน้ ามันปาลม์ 1 ลิตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.518/62 

จ.518/62 34.00 5 ช้ิน 5 ช้ิน 

 

  
รวม  7 รายการ 1,597.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ธูป   รหัส 53-017 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
1 ก.ค. 2562 

มณฑา  อ้นเพียร 

นภวรรณ นาคอุไร 

ธูปหอม 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.475/62 

จ.475/62 
140.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
1 ก.ค. 2562 

ธนะพัฒน์  เนติชัยเศรษฐ ์

นภวรรณ นาคอุไร 

ธูปหอม 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.478/62 

จ.478/62 
130.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  
รวม  2 รายการ 400.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เทียนพรรษา   รหัส 53-018 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

8 ก.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
ดอนเมือง) 
ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

เทียนพรรษา12X100 เรียบ 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.408/62 

จ.408/62 890.00 2 ต้น 2 ต้น 

 

  
รวม  1 รายการ 1,780.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เทียน   รหัส 53-019 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
1 ก.ค. 2562 

ธนะพัฒน์  เนติชัยเศรษฐ ์

นภวรรณ นาคอุไร 

เทียนเหลืองหนัก 1 บาท 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.478/62 

จ.478/62 
90.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  

10 ก.ค. 2562 

บุญถาวร 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

เทียนแผ่น 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.409/62 

จ.409/62 100.00 5 โหล 5 โหล 

 

  
รวม  2 รายการ 590.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ดอกไม ้   รหัส 53-021 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
22 พ.ย. 2561 

ดอกไม้บุษบา 

วนัสนันท์ ค าแสน 

พวงมาลา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ร.28/62 

จ.28/62 
1,000.00 1 พวง 1 พวง 

 

  
29 พ.ย. 2561 

จันทร์เจ้าขา 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

กระถางดอกไม ้

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.99/62 

จ.99/62 
500.00 7 อัน 7 อัน 

 

  
3 ธ.ค. 2561 

เทวภัณฑ์ (ตั้ง ซี่ เส็ง) จ ากัด 

ศุภวัฒน์ คัมภริานนท์ 

ดอกพุทธรักษาติดโบว ์

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.134/62 

จ.134/62 
500.00 4 กล่อง 4 กล่อง 

 

  
4 ธ.ค. 2561 

โรงเรียนสารวิทยา 

ศุภวัฒน์ คัมภริานนท์ 

ดอกไม ้

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.137/62 

จ.137/62 
370.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
4 ธ.ค. 2561 

โรงเรียนสารวิทยา 

ศุภวัฒน์ คัมภริานนท์ 

ดอกไม ้

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.137/62 

จ.137/62 
370.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
4 ธ.ค. 2561 

โรงเรียนสารวิทยา 

ศุภวัฒน์ คัมภริานนท์ 

ใบไม ้

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.137/62 

จ.137/62 
150.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
4 ธ.ค. 2561 

เอื้องพร ดอกไม ้

ศุภวัฒน์ คัมภริานนท์ 

มะลลิ้วน 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.139/62 

จ.139/62 
130.00 5 กล่อง 5 กล่อง 

 

  
4 ธ.ค. 2561 

เอื้องพร ดอกไม ้

ศุภวัฒน์ คัมภริานนท์ 

มะลิกุหลาบ 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.139/62 

จ.139/62 
40.00 70 ดอก 70 ดอก 

 

  
4 ธ.ค. 2561 

โรงเรียนสารวิทยา 

ศุภวัฒน์ คัมภริานนท์ 

ค่าดอกไม้ถวายพระ 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.140/62 

จ.140/62 
25.00 9 ก า 9 ก า 

 

  
18 ม.ค. 2562 

ดอกไม้ 777 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

ดอกไม ้

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.218/62 

จ.218/62 
25.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  
18 ม.ค. 2562 

ดอกไม้ 777 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

กุหลาบ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.218/62 

จ.218/62 
8.00 16 ดอก 16 ดอก 

 

  
18 ม.ค. 2562 

ดอกไม้ 777 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

ดอกไม ้

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.218/62 

จ.218/62 
25.00 9 ห่อ 9 ห่อ 

 



     

     

  
18 ม.ค. 2562 

ดอกไม้ 777 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

กุหลาบ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.218/62 

จ.218/62 
8.00 8 ดอก 8 ดอก 

 

  
1 มี.ค. 2562 

เอกลักษณ์  สรุิยะญาต ิ

โสภณ จุ้ยจติร 

บายศร ี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ร.300/62 

จ.300/62 
3,000.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
1 มี.ค. 2562 

เอกลักษณ์  สรุิยะญาต ิ

โสภณ จุ้ยจติร 

พวงมาลัยมะลิใหญ ่

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ร.300/62 

จ.300/62 
120.00 4 พวง 4 พวง 

 

  
1 มี.ค. 2562 

เอกลักษณ์  สรุิยะญาต ิ

โสภณ จุ้ยจติร 

พวงมาลัยดาวเรือง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ร.300/62 

จ.300/62 
30.00 4 พวง 4 พวง 

 

  
1 มี.ค. 2562 

เอกลักษณ์  สรุิยะญาต ิ

โสภณ จุ้ยจติร 

ดอกบัว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ร.300/62 

จ.300/62 
40.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วรางค์ สุจรติ 

ดอกไม้จดับอร์ด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.344/62 

จ.344/62 
50.00 5 คู ่ 5 คู ่

 

  
30 พ.ค. 2562 

สมนึกดอกไม้ผา้ 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

กุหลาบ X 7 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.363/62 

จ.363/62 
65.00 9 พุ่ม 9 พุ่ม 

 

  
30 พ.ค. 2562 

สมนึกดอกไม้ผา้ 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

กุหลาบแซม X 18 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.363/62 

จ.363/62 
250.00 4 พุ่ม 4 พุ่ม 

 

  
4 มิ.ย. 2562 

สุภลักษณ์  อินทรวิเชียร 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

ค่าดอกไม ้

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.365/62 

จ.365/62 
30.00 9 ห่อ 9 ห่อ 

 

  

18 ม.ิย. 2562 

จิราภรณ์  ดอกไม้สดและสังฆภัณฑ์ 
ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

พวงมาลัย 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.373/62 

จ.373/62 30.00 24 พวง 24 พวง 

 

  
20 ม.ิย. 2562 

เอื้องพร ดอกไม ้

ณัฐพล สดุหอม 

มาลัยตาเดยีว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.377/62 

จ.377/62 
150.00 21 พวง 21 พวง 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

นายเสนห์  ก าแพงจันทร ์

นภวรรณ นาคอุไร 

ดอกไม้กุหลาบบานเย็น 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.467/62 

จ.467/62 
220.00 4 ช่อ 4 ช่อ 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

นายเสนห์  ก าแพงจันทร ์

นภวรรณ นาคอุไร 

ใบเฟริ์นข้าหลวง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.467/62 

จ.467/62 
180.00 2 ช่อ 2 ช่อ 

 



     

     

  
25 ม.ิย. 2562 

นายเสนห์  ก าแพงจันทร ์

นภวรรณ นาคอุไร 

ใบปาล์ม 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.467/62 

จ.467/62 
180.00 2 ช่อ 2 ช่อ 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

นายเสนห์  ก าแพงจันทร ์

นภวรรณ นาคอุไร 

ดอกไม้กล้วยไม ้

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.467/62 

จ.467/62 
200.00 6 ช่อ 6 ช่อ 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

บางกอกฟลาวเวอร ์

นภวรรณ นาคอุไร 

ดอกไม้แคทลียา (ม่วง) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.468/62 

จ.468/62 
180.00 4 ช่อ 4 ช่อ 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

บางกอกฟลาวเวอร ์

นภวรรณ นาคอุไร 

ดอกบัว 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.468/62 

จ.468/62 
50.00 5 ก า 5 ก า 

 

  
1 ก.ค. 2562 

มณฑา  อ้นเพียร 

นภวรรณ นาคอุไร 

ดอกดาวเรืองใหญ ่

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.475/62 

จ.475/62 
3.00 200 ดอก 200 ดอก 

 

  
1 ก.ค. 2562 

มณฑา  อ้นเพียร 

นภวรรณ นาคอุไร 

ดอกบัว 3 ดอก 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.475/62 

จ.475/62 
30.00 2 ช่อ 2 ช่อ 

 

  
1 ก.ค. 2562 

มณฑา  อ้นเพียร 

นภวรรณ นาคอุไร 

กุหลาบมอญ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.475/62 

จ.475/62 
3.00 200 ดอก 200 ดอก 

 

  
1 ก.ค. 2562 

พรทิพย์  อรุณรตัน ์

นภวรรณ นาคอุไร 

ดอกไม ้

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.476/62 

จ.476/62 
8.00 9 ช่อ 9 ช่อ 

 

  
1 ก.ค. 2562 

ปานทิพย์  เสลานอก 

นภวรรณ นาคอุไร 

ดอกดาวเรือง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.474/62 

จ.474/62 
3.00 100 ดอก 100 ดอก 

 

  
1 ก.ค. 2562 

ปานทิพย์  เสลานอก 

นภวรรณ นาคอุไร 

กุหลาบแดง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.474/62 

จ.474/62 
8.00 9 ช่อ 9 ช่อ 

 

  
1 ก.ค. 2562 

ปานทิพย์  เสลานอก 

นภวรรณ นาคอุไร 

กุหลาบชมพ ู

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.474/62 

จ.474/62 
8.00 9 ช่อ 9 ช่อ 

 

  
25 ก.ค. 2562 

สุภลักษณ์  อินทรวิเชียร 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ดอกกล้วยไม ้

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.449/62 

จ.449/62 
50.00 9 ห่อ 9 ห่อ 

 

  
9 ส.ค. 2562 

มยุระ  แม้นเผือก 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

พวงมาลัยพวงเล็ก 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.534/62 

จ.534/62 
20.00 72 พวง 72 พวง 

 

  
9 ส.ค. 2562 

มยุระ  แม้นเผือก 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

พวงมาลัยพวงใหญ ่

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.534/62 

จ.534/62 
100.00 5 พวง 5 พวง 

 



     

     

  
รวม  39 รายการ 28,123.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ริบบิ้น   รหัส 53-023 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
12 ธ.ค. 2561 

อนันตวนา เกษตร 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ริบบิ้น 22 มิล 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.171/62 

จ.171/62 
155.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  
12 ธ.ค. 2561 

อนันตวนา เกษตร 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ริบบิ้น 30 มิล 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.171/62 

จ.171/62 
180.00 5 ม้วน 5 ม้วน 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธเนศ วิริยะมนตร ี

ริบบิ้น 1/2 นิ้ว สีชมพ ู

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.125/62 

จ.125/62 
25.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธเนศ วิริยะมนตร ี

ริบบิ้น 1/2 นิ้ว สีเหลือง 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.125/62 

จ.125/62 
25.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เสาวลักษณ์ สภานนท ์

ริบบิ้นพลาสติก 21 มิล 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.204/62 

จ.204/62 
20.00 5 ม้วน 5 ม้วน 

 

  
21 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เสาวลักษณ์ สภานนท ์

ริบบิ้นผ้า 18 มิล 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.205/62 

จ.205/62 
85.00 6 ม้วน 6 ม้วน 

 

  
30 พ.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

ริบบิ้น TW ขอบทอง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.364/62 

จ.364/62 
18.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  
21 ม.ิย. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เดียร์ สุขเพ็ชร ี

ริบบิ้นผ้า 

กล่ิมสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 
ร.584/62 

จ.584/62 
15.00 2 เมตร 2 เมตร 

 

  
รวม  8 รายการ 1,781.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ นิวคลีนเน็ชน้ ายาล้างห้องน้ าประจ าวัน   รหัส 53-027 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
29 พ.ย. 2561 

เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จ ากัด 

ธันวา เดชะศิร ิ

นิวคลีนเน็ชน้ ายาล้างห้องน้ าประจ าวัน 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.13/62 

จ.13/62 
180.00 15 แกลลอน 15 แกลลอน 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จ ากัด 

ธันวา เดชะศิร ิ

นิวคลีนเน็ชน้ ายาล้างห้องน้ าประจ าวัน 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.104/62 

จ.104/62 
180.00 20 แกลลอน 20 แกลลอน 

 

  
27 ก.พ. 2562 

เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จ ากัด 

ธันวา เดชะศิร ิ

นิวคลีนเน็ชน้ ายาล้างห้องน้ าประจ าวัน 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.260/62 

จ.260/62 
180.00 30 แกลลอน 30 แกลลอน 

 

  

3 ก.ย. 2562 

เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

นิวคลีนเน็ชน้ ายาล้างห้องน้ าประจ าวัน ขนาด 3800 
มล. 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.549/62 

จ.549/62 180.00 65 แกลลอน 65 แกลลอน 

 

  
รวม  4 รายการ 23,400.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เจนนติโต้น้ ายาถูพืน้ประจ าวัน   รหัส 53-028 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
29 พ.ย. 2561 

เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จ ากัด 

ธันวา เดชะศิร ิ

เจนนิตโต้น้ ายาถูพื้นประจ าวัน 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.13/62 

จ.13/62 
200.00 10 แกลลอน 10 แกลลอน 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จ ากัด 

ธันวา เดชะศิร ิ

เจนนิตโต้น้ ายาถูพื้นประจ าวัน 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.104/62 

จ.104/62 
200.00 20 แกลลอน 20 แกลลอน 

 

  
27 ก.พ. 2562 

เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จ ากัด 

ธันวา เดชะศิร ิ

เจนนิตโต้น้ ายาถูพื้นประจ าวัน 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.260/62 

จ.260/62 
200.00 37 แกลลอน 37 แกลลอน 

 

  
3 ก.ย. 2562 

เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

เจนนิตโต้น้ ายาถูพื้นประจ าวัน ขนาด 3800 มล. 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.549/62 

จ.549/62 
200.00 62 แกลลอน 62 แกลลอน 

 

  
รวม  4 รายการ 25,800.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ สเมลิ่งน้ ายาดับกลิน่   รหัส 53-029 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
29 พ.ย. 2561 

เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จ ากัด 

ธันวา เดชะศิร ิ

สเมลิ่งน้ ายาดับกลิ่น 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.13/62 

จ.13/62 
200.00 10 แกลลอน 10 แกลลอน 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จ ากัด 

ธันวา เดชะศิร ิ

สเมลิ่งน้ ายาดับกลิ่น 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.104/62 

จ.104/62 
200.00 20 แกลลอน 20 แกลลอน 

 

  
27 ก.พ. 2562 

เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จ ากัด 

ธันวา เดชะศิร ิ

สเมลิ่งน้ ายาดับกลิ่น 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.260/62 

จ.260/62 
200.00 30 แกลลอน 30 แกลลอน 

 

  
3 ก.ย. 2562 

เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

สเมลิ่งน้ ายาดับกลิ่น  ขนาด 3800 มล. 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.549/62 

จ.549/62 
200.00 65 แกลลอน 65 แกลลอน 

 

  
รวม  4 รายการ 25,000.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ถุงด า 30*40   รหัส 53-030 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

7 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

วิชิต จีนพวด 

ARO ถุงขยะหนา 30x40'' 20ใบ 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีชมพ)ู 
ร.95/62 

จ.95/62 53.00 1 แพค 1 แพค 

 

  

7 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

ไพลิน ชยามาศ 

8851079001427 ARO ถุงขยะหนา 30x40 '' 20 ใบ 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.45/62 

จ.45/62 53.00 1 แพค 1 แพค 

 

  
29 พ.ย. 2561 

เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จ ากัด 

ธันวา เดชะศิร ิ

ถุงด า 30*40 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.13/62 

จ.13/62 
45.00 50 กิโลกรัม 50 กิโลกรัม 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จ ากัด 

ธันวา เดชะศิร ิ

ถุงด า 30*40 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.104/62 

จ.104/62 
45.00 50 กิโลกรัม 50 กิโลกรัม 

 

  
27 ก.พ. 2562 

เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จ ากัด 

ธันวา เดชะศิร ิ

ถุงด า 30*40 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.260/62 

จ.260/62 
45.00 100 กิโลกรมั 100 กิโลกรมั 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ถุงด าขยะกลิ่นกุหลาบ 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.379/62 

จ.379/62 
120.00 4 กิโลกรัม 4 กิโลกรัม 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ทองสุข  สาดเลิศ 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ถุงด า 28x36 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.382/62 

จ.382/62 
72.00 4 กิโลกรัม 4 กิโลกรัม 

 

  
3 ก.ย. 2562 

เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ถุงด า 30*40 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.549/62 

จ.549/62 
45.00 200 กิโลกรมั 200 กิโลกรมั 

 

  
รวม  8 รายการ 18,874.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ถุงด า 24*28   รหัส 53-031 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
29 พ.ย. 2561 

เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จ ากัด 

ธันวา เดชะศิร ิ

ถุงด า 24*28 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.13/62 

จ.13/62 
45.00 50 กิโลกรัม 50 กิโลกรัม 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จ ากัด 

ธันวา เดชะศิร ิ

ถุงด า 24*28 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.104/62 

จ.104/62 
45.00 50 กิโลกรัม 50 กิโลกรัม 

 

  
24 ก.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ถุงด า 24*28 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.546/62 

จ.546/62 
55.00 30 ก.ก. 30 ก.ก. 

 

  
รวม  3 รายการ 6,150.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ปืนแกส๊   รหัส 53-033 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

4 มิ.ย. 2562 

เพาเวอร์บาย จ ากดั 

อุไรวัลย์ สมร 

000247397 8851443419001 เตาแก๊สหัวคู่ หัวเตา
เทอร์โบ IMARFLEX IG 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.350/62 

จ.350/62 1,490.00 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

 

  
รวม  1 รายการ 1,490.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ตุ๊กตา,ของตกแต่ง   รหัส 53-034 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
2 พ.ย. 2561 

80 

บุญรักษา อินทรเสน 

ตัวปัก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.147/62 

จ.147/62 
6.66 6 ตัว 6 ตัว 

 

  
13 พ.ย. 2561 

80 

บุญรักษา อินทรเสน 

ม้าลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.148/62 

จ.148/62 
35.00 1 ตัว 1 ตัว 

 

  
27 พ.ย. 2561 

วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จ ากดั 

ขนิษฐา ผลาธัญญะ 

BALLOON-NEW  YEAR 

โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP 

ร.141/62 

จ.141/62 
95.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
27 พ.ย. 2561 

วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จ ากดั 

ขนิษฐา ผลาธัญญะ 

BALLOON-NEW  YEAR 

โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP 

ร.141/62 

จ.141/62 
135.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
3 ธ.ค. 2561 

ย่องเฮงเน้ยกี่ (ส านักงานใหญ่) 
ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

อุปกรณ์ตกแต่ง H007 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.162/62 

จ.162/62 
1,800.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  
3 ธ.ค. 2561 

ย่องเฮงเน้ยกี่ (ส านักงานใหญ่) 
ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

อุปกรณ์ตกแต่ง H008 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.162/62 

จ.162/62 
152.00 10 ช้ิน 10 ช้ิน 

 

  
3 ธ.ค. 2561 

ย่องเฮงเน้ยกี่ (ส านักงานใหญ่) 
ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

อุปกรณ์ปาร์ตี้ y3108 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.162/62 

จ.162/62 
80.00 25 ช้ิน 25 ช้ิน 

 

  
4 ธ.ค. 2561 

บีทูเอส จ ากัด (สาขานวมินทร์ซิตี)้ 
ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

Surprise Egg 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.163/62 

จ.163/62 
99.00 4 แพ็ค 4 แพ็ค 

 

  
4 ธ.ค. 2561 

บีทูเอส จ ากัด (สาขานวมินทร์ซิตี)้ 
ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

GIFT LANE CARDS&WRAP 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.163/62 

จ.163/62 
40.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
4 ธ.ค. 2561 

บีทูเอส จ ากัด (สาขานวมินทร์ซิตี)้ 
ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

FELT_031 CARROT 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.163/62 

จ.163/62 
35.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
4 ธ.ค. 2561 

บีทูเอส จ ากัด (สาขานวมินทร์ซิตี)้ 
ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

FELT_087 DARK CHARCO 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.163/62 

จ.163/62 
35.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
11 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ต้นสน 7 ฟุต ORIGINAL 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.168/62 

จ.168/62 
999.00 1 ต้น 1 ต้น 

 



     

     

  
12 ธ.ค. 2561 

ชาญวงศ ์

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

อุปกรณ์ตกแต่งตุ๊กตา (สโนแมน 40 นิ้วใหญ่) 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.169/62 

จ.169/62 
3,000.00 1 ตัว 1 ตัว 

 

  
13 ธ.ค. 2561 

วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จ ากดั 

ขนิษฐา ผลาธัญญะ 

  BALLOON-NEW YEAR 

โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP 

ร.144/62 

จ.144/62 
95.00 4 แพ็ค 4 แพ็ค 

 

  
13 ธ.ค. 2561 

วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จ ากดั 

ขนิษฐา ผลาธัญญะ 

  BALLOON-NEW YEAR 

โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP 

ร.144/62 

จ.144/62 
135.00 2 แพ็ค 2 แพ็ค 

 

  
13 ธ.ค. 2561 

ไดโซ ซังเกยีว (ประเทศไทย)จ ากัด 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ของเล่นไม้ช้ีตรงปลายเป็นรูปมือ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.173/62 

จ.173/62 
60.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  
8 ม.ค. 2562 

พริตตี้ ดอล 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

ตุ๊กตาขนาดใหญ ่

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.194/62 

จ.194/62 
200.00 4 ตัว 4 ตัว 

 

  
8 ม.ค. 2562 

พริตตี้ ดอล 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

ตุ๊กตาขนาดเล็ก 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.194/62 

จ.194/62 
100.00 9 ตัว 9 ตัว 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

RS ห่วง-โดราเอม่อน D-821 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.208/62 

จ.208/62 
150.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ตุ๊กตาหมผู้านิ่ม#L 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.208/62 

จ.208/62 
299.00 1 ตัว 1 ตัว 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ตุ๊กตาแมวผ้านิ่ม#XL 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.208/62 

จ.208/62 
499.00 1 ตัว 1 ตัว 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ตุ๊กตา รลีัคคุมและเพื่อน หมอบนุม่นิ่ม 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.208/62 

จ.208/62 
350.00 1 ตัว 1 ตัว 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ตุ๊กตาซูชิหน้ากุ้งผ้านิม่#L 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.208/62 

จ.208/62 
292.00 1 ตัว 1 ตัว 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

TC ตุ๊กตาแมวน้ าผ้านิ่ม#L 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.208/62 

จ.208/62 
299.00 1 ตัว 1 ตัว 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ตุ๊กตาพวงกุญแจ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.208/62 

จ.208/62 
59.00 4 พวง 4 พวง 

 

  
18 ม.ค. 2562 

มิสเตอร.์ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จ ากัด 

PRICE STICKER (XL)8PCS X12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.213/62 

จ.213/62 
21.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 



     

     

วัลวิภา เพ็งประสพ 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

Max ชุดไม้กอล์ฟแผง 6315-C 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.220/62 

จ.220/62 
69.00 2 แผง 2 แผง 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

สายรุ้งไทย 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.231/62 

จ.231/62 
65.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
18 ม.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขารามอินทรา) 
ขนิษฐา ผลาธัญญะ 

GIFT LANE CARDS&WRAP 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.236/62 

จ.236/62 
45.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขารามอินทรา) 
ขนิษฐา ผลาธัญญะ 

GIFT LANE CARDS&WRAP 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.236/62 

จ.236/62 
85.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขารามอินทรา) 
ขนิษฐา ผลาธัญญะ 

GIFT LANE CARDS&WRAP 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.236/62 

จ.236/62 
55.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
28 ม.ค. 2562 

Sak Sticker 
ดวงพร  เถอะจ๋า 

โดนัทท าผม 2 แพ็ค 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.270/62 

จ.270/62 
160.00 2 แพค 2 แพค 

 

  
28 ม.ค. 2562 

Sak Sticker 
ดวงพร  เถอะจ๋า 

เจลจดัแต่งผม 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.270/62 

จ.270/62 
36.00 2 กระปุก 2 กระปุก 

 

  
28 ม.ค. 2562 

Sak Sticker 
ดวงพร  เถอะจ๋า 

เครื่องส าอาง 1 เซ็ท 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.270/62 

จ.270/62 
520.00 1 เซ็ท 1 เซ็ท 

 

  
28 ม.ค. 2562 

Sak Sticker 
ดวงพร  เถอะจ๋า 

Caring สเปรย์เนท 220มล. 
กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 

ร.270/62 

จ.270/62 
90.00 2 กระป๋อง 2 กระป๋อง 

 

  
28 ม.ค. 2562 

Sak Sticker 
ดวงพร  เถอะจ๋า 

ปิ่นปักผมนกยูง 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.270/62 

จ.270/62 
70.00 12 ช้ิน 12 ช้ิน 

 

  
28 ม.ค. 2562 

Sak Sticker 
ดวงพร  เถอะจ๋า 

ช่อดอกลิลลี ่
กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 

ร.270/62 

จ.270/62 
16.00 32 ช้ิน 32 ช้ิน 

 

  
28 ม.ค. 2562 

Sak Sticker 
ดวงพร  เถอะจ๋า 

กิ๊ฟมงกุฎ 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.270/62 

จ.270/62 
60.00 12 ตัว 12 ตัว 

 

  
1 ก.ค. 2562 

ธนะพัฒน์  เนติชัยเศรษฐ ์

นภวรรณ นาคอุไร 

ตุ๊กตาช้างม้า 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.478/62 

จ.478/62 
120.00 2 ตัว 2 ตัว 

 



     

     

  
1 ก.ค. 2562 

ธนะพัฒน์  เนติชัยเศรษฐ ์

นภวรรณ นาคอุไร 

ตุ๊กตาสาวใช้ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.478/62 

จ.478/62 
120.00 2 ตัว 2 ตัว 

 

  
14 ส.ค. 2562 

นางสุปัญญา สุกุฎ ี

วนิดา  หลากจิตร 

ตุ๊กตาปูนปลาสเตอร ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.563/62 

จ.563/62 
7.50 200 ตัว 200 ตัว 

 

  
รวม  41 รายการ 20,218.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ น้ ายาท าความสะอาดชนิดต่างๆ   รหัส 53-035 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
22 พ.ย. 2561 

โรงเรียนสารวิทยา 

อรุณรตัน์ คัมภรีพจน ์

น้ ายาล้างจาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.119/62 

จ.119/62 
10.00 4 ถุง 4 ถุง 

 

  
3 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศุภวัฒน์ คัมภริานนท์ 

บรีสเพาเวอร์ผงซักฟอก 380 กรัม 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.136/62 

จ.136/62 
30.00 9 ถุง 9 ถุง 

 

  
3 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศุภวัฒน์ คัมภริานนท์ 

ซันไลต์เลมอนเทอร์โบยาลา้งจานดูโอ 825x2 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.136/62 

จ.136/62 
79.00 5 ห่อ 5 ห่อ 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จ ากัด 

ธันวา เดชะศิร ิ

เคลียริ่งน้ ายาขจัดคราบสนิม 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.104/62 

จ.104/62 
180.00 20 แกลลอน 20 แกลลอน 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ซันไลต์พลสัแอนตี้แบคล้างจาน 3200 มล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.161/62 

จ.161/62 
169.00 3 ขวด 3 ขวด 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

เปาซอฟท์ผงซักฟอก 4300 กรัม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.161/62 

จ.161/62 
231.00 1 ถุง 1 ถุง 

 

  
8 ก.พ. 2562 

พัชรินทร์ เพาเวอร์คลีน จ ากัด 

ธันวา เดชะศิร ิ

น้ ายาท าความสะอาดเอนกประสงค์ ขนาด 1200 CC 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.273/62 

จ.273/62 
999.00 12 ขวด 12 ขวด 

 

  
30 พ.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

โปรผงซักฟอก 450 ก. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.358/62 

จ.358/62 
29.00 9 กล่อง 9 กล่อง 

 

  
30 พ.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

ซันไลต์เลมอนเทอร์โบยาลา้งจานดูโอ 828X2 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.358/62 

จ.358/62 
79.00 5 ขวด 5 ขวด 

 

  

17 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

โปรผงซักฟอก 450 ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.372/62 

จ.372/62 20.00 5 ซอง 5 ซอง 

 

  

17 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

ซันไลต์เลมอนเทอร์โบยาลา้งจานดูโอ 825x2 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.372/62 

จ.372/62 69.00 2 ถุง 2 ถุง 

 



     

     

  

17 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

ซันไลต์เลมอนเทอร์โบน้ ายาล้างจาน 825 มล 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.372/62 

จ.372/62 40.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
27 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

นภวรรณ นาคอุไร 

ผงซักฟอกบรีสเพาเวอร์ 800 กรัม 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.471/62 

จ.471/62 
57.00 9 ห่อ 9 ห่อ 

 

  
27 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

นภวรรณ นาคอุไร 

ซันไลต์เลมอนเทอร์โบยาลา้งจานดูโอ 825x2 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.471/62 

จ.471/62 
69.00 5 แพค 5 แพค 

 

  
27 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

นภวรรณ นาคอุไร 

โพรเทคสส์บู่ พรอพโพลิส 100กx4 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.471/62 

จ.471/62 
54.00 1 แพค 1 แพค 

 

  
27 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

นภวรรณ นาคอุไร 

โพรเทคสบู่ครีม 100 กรัม แพ็ค 4 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.471/62 

จ.471/62 
54.00 1 แพค 1 แพค 

 

  
27 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

นภวรรณ นาคอุไร 

โพรเทคสส์บู่เพอร์เมน สปอร์ต 100กx4 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.471/62 

จ.471/62 
54.00 1 พุ่ม 1 พุ่ม 

 

  
27 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

นภวรรณ นาคอุไร 

ซันซิลแชมพู เฮลธีเออรล์อง เขียว 70มล. 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.471/62 

จ.471/62 
15.00 3 ขวด 3 ขวด 

 

  
27 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

นภวรรณ นาคอุไร 

ซันซิลแชมพู เพอร์เฟคสเตรท ม่วง 70มล. 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.471/62 

จ.471/62 
15.00 3 ขวด 3 ขวด 

 

  
27 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

นภวรรณ นาคอุไร 

ซันซิลแชมพู แดเมจจรสีโตร์ ว้ม 70มล. 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.471/62 

จ.471/62 
15.00 3 ขวด 3 ขวด 

 

  
27 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

นภวรรณ นาคอุไร 

ยาสีฟันคอลเกตโททอลแอดวานซ์เฟรซ 35ก. 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.471/62 

จ.471/62 
14.00 9 กล. 9 กล. 

 

  

8 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

ซันไลต์เลมอนเทอร์โบยาลา้งจานดูโอ 82x2 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.451/62 

จ.451/62 69.00 5 แพค 5 แพค 

 

  

8 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

เปา ไวท์ ผงซักฟอก 900 กรัม 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.451/62 

จ.451/62 61.00 9 ห่อ 9 ห่อ 

 

  
25 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ซันไลต์พลสัมายด์แอนด์แคร์ 750มล.x2 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.450/62 

จ.450/62 
66.00 5 ห่อ 5 ห่อ 

 



     

     

  
25 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

เปา คัลเลอรผ์งซักฟอก 900 กรัม 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.450/62 

จ.450/62 
61.00 3 ห่อ 3 ห่อ 

 

  
25 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

เปา ไวท์ ผงซักฟอก 900 กรัม 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.450/62 

จ.450/62 
61.00 3 ห่อ 3 ห่อ 

 

  
25 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

เปาซอฟท์ผงซักฟอก 900 ก. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.450/62 

จ.450/62 
61.00 3 ห่อ 3 ห่อ 

 

  
7 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

น้ ายาท าความสะอาดชนิดต่างๆ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.522/62 

จ.522/62 
68.00 2 ขวด 2 ขวด 

 

  
7 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ซันไลต์เลมอนเทอร์โบยาลา้งจานดูโอ 825x2 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.536/62 

จ.536/62 
79.00 5 แพ็ค 5 แพ็ค 

 

  
7 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

โปรผงซักฟอก 450ก. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.536/62 

จ.536/62 
29.00 9 ขวด 9 ขวด 

 

  
7 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

สันคอหมู กก.ละ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.508/62 

จ.508/62 
144.00 1.708 ก.ก. 1.708 ก.ก. 

 

  
3 ก.ย. 2562 

เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

เคลียริ่งน้ ายาขจัดคราบสนิม 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.549/62 

จ.549/62 
180.00 24 แกลลอน 24 แกลลอน 

 

  
รวม  32 รายการ 26,377.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ หนังยาง   รหัส 53-038 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
12 พ.ย. 2561 

ศิริพันธ ์

จุฑามาศ พัฒนชู 

ยางยืด 2 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.114/62 

จ.114/62 
20.00 32 เมตร 32 เมตร 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุณสิา สอาดศร ี

หนังยางวงเล็ก 1/2 กิโลกรมั 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.394/62 

จ.394/62 
130.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุณสิา สอาดศร ี

หนังยางวงใหญ่ 1/2 กิโลกรัม 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.394/62 

จ.394/62 
130.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
2 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

อรจิรา ปฏินนท์วานิช 

หนังยางวงใหญ่ 1/2 กิโลกรัม 

งานทะเบียน-วัดผล 

ร.405/62 

จ.405/62 
130.00 3 ห่อ 3 ห่อ 

 

  
รวม  4 รายการ 1,290.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ถังน้ า   รหัส 53-039 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
30 ม.ค. 2562 

ธนภูมิ  ศรีสมบัต ิ

ดวงพร  เถอะจ๋า 

ถัง Dry Ice 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.272/62 

จ.272/62 
400.00 5 อัน 5 อัน 

 

  
รวม  1 รายการ 2,000.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ รม่   รหัส 53-040 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

13 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

พรชัย เกตุฉาย 

ร่มสนามไนล่อนปรับเอียงได้ 1.8 ม. 
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.57/62 

จ.57/62 399.00 1 คัน 1 คัน 

 

  

13 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

พรชัย เกตุฉาย 

ร่มสนามผ้าไนล่อนมีชาย 1.8 เมตร 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.57/62 

จ.57/62 399.00 2 คัน 2 คัน 

 

  
รวม  2 รายการ 1,197.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ กระดาษ,ฟอยล,์แผ่นใสใช้ถนอมอาหาร   รหัส 53-041 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
12 พ.ย. 2561 

อนันตวนา เกษตร 

พรชัย เกตุฉาย 

กระดาษฟอยล์ สลี้วน 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.56/62 

จ.56/62 
15.00 20 แผ่น 20 แผ่น 

 

  
18 ม.ค. 2562 

อนันตวนา เกษตร 

เดียร์ สุขเพ็ชร ี

กระดาษฟอยล ์

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.200/62 

จ.200/62 
15.00 15 แผ่น 15 แผ่น 

 

  
รวม  2 รายการ 525.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ผ้าต่างๆ   รหัส 53-042 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
29 ต.ค. 2561 

อั้งเจริญ 

ไพลิน ชยามาศ 

ผ้าต่วน ส ี

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.39/62 

จ.39/62 
30.00 9.9 เมตร 9.9 เมตร 

 

  
30 ต.ค. 2561 

อั้งเจริญ 

ไพลิน ชยามาศ 

ผ้าออแกนซ่า 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.40/62 

จ.40/62 
20.00 24 เมตร 24 เมตร 

 

  
30 ต.ค. 2561 

อั้งเจริญ 

ไพลิน ชยามาศ 

ผ้าต่วน 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.40/62 

จ.40/62 
30.00 8 เมตร 8 เมตร 

 

  

30 ต.ค. 2561 

บริษัท จี.ที.เอ็ม.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั 
(ส านักงานใหญ)่ 
อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

ผ้าดิบ 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 
ร.71/62 

จ.71/62 69.00 12 เมตร 12 เมตร 

 

  

5 พ.ย. 2561 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมบูรณส์ิน 
(สาขาปากซอยพหลโยธิน 39) 
จุฑามาศ พัฒนชู 

ผ้าขาว-ฟ้า 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.112/62 

จ.112/62 500.00 1 พับ 1 พับ 

 

  
5 พ.ย. 2561 

นาว มนิวัล  ผุยพันธ ์

จุฑาทิพย์ เจนธนานันท์ 

ผ้าพื้นดิบ สีขาว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีฟ้า) 
ร.63/62 

จ.63/62 
110.00 3 ผืน 3 ผืน 

 

  
7 พ.ย. 2561 

ร้านเครื่องเขียน ศุขส ี

จุฑามาศ พัฒนชู 

ผ้าสีน้ าตาล 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.113/62 

จ.113/62 
20.00 20 เมตร 20 เมตร 

 

  
12 พ.ย. 2561 

ศิริพันธ ์

จุฑาทิพย์ เจนธนานันท์ 

ผ้า 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีฟ้า) 
ร.67/62 

จ.67/62 
24.00 13.5 ผืน 13.5 ผืน 

 

  
12 พ.ย. 2561 

ศิริพันธ ์

จุฑาทิพย์ เจนธนานันท์ 

ผ้า 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีฟ้า) 
ร.68/62 

จ.68/62 
40.00 24 เมตร 24 เมตร 

 

  
13 พ.ย. 2561 

อาอ๊ี 

ไพลิน ชยามาศ 

ผ้าสักหลาดหน้าเดยีว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.49/62 

จ.49/62 
80.00 5 ผืน 5 ผืน 

 

  
13 พ.ย. 2561 

อาอ๊ี 

ไพลิน ชยามาศ 

ผ้าก ามะหยี ่
กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 

ร.49/62 

จ.49/62 
110.00 5 ผืน 5 ผืน 

 



     

     

  
15 พ.ย. 2561 

อั้งเจริญ 

อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

ผ้าส ี

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 
ร.81/62 

จ.81/62 
20.00 27 เมตร 27 เมตร 

 

  
22 พ.ย. 2561 

ตุ๊กเบ็ดเตลด็ ตลาดยิ่งเจริญ 

ไพลิน ชยามาศ 

ผ้าขาวม้า 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.107/62 

จ.107/62 
95.00 5 ผืน 5 ผืน 

 

  
22 พ.ย. 2561 

ยิ่งอาภรณ์ (เจ๊เช้ียม) 
อรุณรตัน์ คัมภรีพจน ์

ผ้าขาวม้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.106/62 

จ.106/62 
80.00 24 ผืน 24 ผืน 

 

  
4 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ปากกาเน้นข้อความแพค 4 แถมสเีหลือง 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.164/62 

จ.164/62 
100.00 2 แพ็ค 2 แพ็ค 

 

  
9 ม.ค. 2562 

เปรมสิริ  เกตโุชต ิ

ดวงพร  เถอะจ๋า 

ผ้าสเีหลืองทอง 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.265/62 

จ.265/62 
120.00 1 ผืน 1 ผืน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

โรงเรียนสารวิทยา 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ผ้าต่วน 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.209/62 

จ.209/62 
40.00 5 เมตร 5 เมตร 

 

  
25 ก.พ. 2562 

เอ.เจ.โอ.กลัฟส์ จ ากดั 

พิทักษ์  ชินสีห์ 
หน้ากากคาร์บอนสีเขียว 5 ช้ัน (Air Clean) 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.257/62 

จ.257/62 
10.50 100 ช้ิน 100 ช้ิน 

 

  
27 ก.พ. 2562 

เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จ ากัด 

ธันวา เดชะศิร ิ

อะไหลผ่้าม๊อบดันฝุ่น ขนาด 24 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.260/62 

จ.260/62 
260.00 16 ผืน 16 ผืน 

 

  
27 ก.พ. 2562 

เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จ ากัด 

ธันวา เดชะศิร ิ

อะไหลผ่้าถูพ้ืน สีน้ าเงิน ขนาด 12 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.260/62 

จ.260/62 
1,380.00 2 โหล 2 โหล 

 

  
3 พ.ค. 2562 

เอ็น.ด.ีอินเตอร์เท็กซ ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ผ้าโพลเีอสเตอร ์

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.353/62 

จ.353/62 
21.00 300 หลา 300 หลา 

 

  
3 พ.ค. 2562 

เอ็น.ด.ีอินเตอร์เท็กซ ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ผ้าโพลเีอสเตอร ์

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.353/62 

จ.353/62 
21.00 180 หลา 180 หลา 

 

  
3 พ.ค. 2562 

เอ็น.ด.ีอินเตอร์เท็กซ ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ผ้าโพลเีอสเตอร ์

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.353/62 

จ.353/62 
21.00 120 ผืน 120 ผืน 

 

  
30 พ.ค. 2562 

นายด ี

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

ผ้า 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.360/62 

จ.360/62 
22.00 120 หลา 120 หลา 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

จันทร์ฉาย อภัยจติ 

ดาวเรือง เกณฑ์สาค ู

ผ้าขาม้าเดี่ยว 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.400/62 

จ.400/62 
55.00 15 ผืน 15 ผืน 

 



     

     

  
19 ม.ิย. 2562 

ไอริส 

ดาวเรือง เกณฑ์สาค ู

ผ้าต่วนสีขาวสีชมพ ู

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.402/62 

จ.402/62 
30.00 50 เมตร 50 เมตร 

 

  
21 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ผ้าขนหนูเอนกประสงค์ 3x30CM 4ช้ิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.376/62 

จ.376/62 
59.00 2 แพ็ค 2 แพ็ค 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

วี.ที.ไอ เทรดดิ้ง จ ากดั 

นภวรรณ นาคอุไร 

ผ้าตาลิทองพื้น 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.466/62 

จ.466/62 
80.00 1 ระบบ 1 ระบบ 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

วี.ที.ไอ เทรดดิ้ง จ ากดั 

นภวรรณ นาคอุไร 

ผ้าลูกไม้ ทอง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.466/62 

จ.466/62 
39.00 2 เมตร 2 เมตร 

 

  
25 ส.ค. 2562 

ผ้าไทอีสาน 

นภวรรณ นาคอุไร 

ผ้าเช็ดปาด 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.465/62 

จ.465/62 
70.00 2 ผืน 2 ผืน 

 

  
26 ม.ิย. 2562 

ศิริพันธ ์

สุณสิา สอาดศร ี

ไหม 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.605/62 

จ.605/62 
200.00 5 โหล 5 โหล 

 

  
26 ม.ิย. 2562 

ศิริพันธ ์

สุณสิา สอาดศร ี

ผ้าขาว 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.605/62 

จ.605/62 
23.00 20 เมตร 20 เมตร 

 

  
26 ม.ิย. 2562 

ศิริพันธ ์

สุณสิา สอาดศร ี

ผ้าส ี

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.605/62 

จ.605/62 
30.00 90 เมตร 90 เมตร 

 

  
1 ก.ค. 2562 

ธนะพัฒน์  เนติชัยเศรษฐ ์

นภวรรณ นาคอุไร 

ผ้าแพร 3 ม. 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.478/62 

จ.478/62 
120.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
1 ก.ค. 2562 

ธนะพัฒน์  เนติชัยเศรษฐ ์

นภวรรณ นาคอุไร 

ผ้าแพร 5 ม. 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.478/62 

จ.478/62 
300.00 5 ชุด 5 ชุด 

 

  
1 ก.ค. 2562 

ธนะพัฒน์  เนติชัยเศรษฐ ์

นภวรรณ นาคอุไร 

ผ้า 7 สี 7 ศอก (แห้ง) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.478/62 

จ.478/62 
129.00 5 ผืน 5 ผืน 

 

  
1 ก.ค. 2562 

ธนะพัฒน์  เนติชัยเศรษฐ ์

นภวรรณ นาคอุไร 

ผ้าขาว ยาว 5 ม. 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.478/62 

จ.478/62 
250.00 6 ผืน 6 ผืน 

 

  
1 ก.ค. 2562 

นางสาวจุติพร  รอดเที่ยง 

เดียร์ สุขเพ็ชร ี

ผ้าคาดเอวโอม ิ

กล่ิมสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 
ร.590/62 

จ.590/62 
300.00 11 ผืน 11 ผืน 

 

  
1 ก.ค. 2562 

ปานทิพย์  เสลานอก 

นภวรรณ นาคอุไร 

ผ้าสบงพระ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.474/62 

จ.474/62 
100.00 1 ผืน 1 ผืน 

 



     

     

  

8 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

ธรรมมงคลผา้อาบธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.451/62 

จ.451/62 89.00 9 ผืน 9 ผืน 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วัลวิภา เพ็งประสพ 

ผ้าสีทอง ขนาด 12 นิ้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.487/62 

จ.487/62 
60.00 2 ผืน 2 ผืน 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

พิชญ์สินี ค าเเก้ว 

ผ้าก ามะหยี่ สดี า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.491/62 

จ.491/62 
150.00 2 เมตร 2 เมตร 

 

  
17 ก.ย. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ผ้าดิบขาวสีขาว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.542/62 

จ.542/62 
30.00 10 เมตร 10 เมตร 

 

  

17 ก.ย. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ผ้าจับระบายผูกประดับ สีฟ้า สีม่วง สีแดง สีเหลือง สี
ชมพู สีส้ม 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.542/62 

จ.542/62 900.00 6 ม้วน 6 ม้วน 

 

  
รวม  44 รายการ 52,961.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ กระดาษสา   รหัส 53-043 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

10 ก.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

กระดาษสาแผ่นใหญ ่

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.410/62 

จ.410/62 35.00 4 แผ่น 4 แผ่น 

 

  
รวม  1 รายการ 140.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ กล่องกระดาษ   รหัส 53-044 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
31 ต.ค. 2561 

เพิ่มพูนทรัพย ์

ไพลิน ชยามาศ 

ลังเบียร ์

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.41/62 

จ.41/62 
4.00 35 ใบ 35 ใบ 

 

  
รวม  1 รายการ 140.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ท่ีท าความสะอาด   รหัส 53-045 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

3 M ฟองน้ าแอนตี้แบคทีเรียสีฟ้า แพ็ค 2 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.220/62 

จ.220/62 
41.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
รวม  1 รายการ 41.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ กระบอกสูบลม   รหัส 53-048 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
8 ม.ค. 2562 

ธนาภัณฑ์พลาสติก 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

กระบอกสูบลม 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.195/62 

จ.195/62 
50.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

AE กระบอกสูบลม 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.208/62 

จ.208/62 
59.00 2 อัน 2 อัน 

 

  

13 ส.ค. 2562 

บริษัท ฟรีไลฟ์ สปอร์ต จ ากดั 
(ส านักงานใหญ)่ 
วนิดา  หลากจิตร 

สูบตั้งพ้ืน BETO CAM-126PG6 FIBER 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.562/62 

จ.562/62 550.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
รวม  3 รายการ 1,268.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ กล่อง   รหัส 53-050 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

18 ม.ค. 2562 

มิสเตอร.์ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จ ากัด 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

COIN BOX XSD-Y02# 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.234/62 

จ.234/62 35.00 2 ใบ 2 ใบ 

 

  

18 ม.ค. 2562 

มิสเตอร.์ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จ ากัด 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

COIN BOX XSD-Y01# 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.234/62 

จ.234/62 35.00 1 ใบ 1 ใบ 

 

  
21 ม.ค. 2562 

อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด 

ขนิษฐา ผลาธัญญะ 

PREMIERE กล่องอเนกประสงค์ KT-40 39L WT 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.240/62 

จ.240/62 
295.00 1 ใบ 1 ใบ 

 

  
รวม  3 รายการ 400.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เขม็   รหัส 53-051 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

เข็มกลัด 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
4.00 12 โหล 12 โหล 

 

  
28 ม.ค. 2562 

Sak Sticker 
ดวงพร  เถอะจ๋า 

เข็มกลัด 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.270/62 

จ.270/62 
25.00 5 แพค 5 แพค 

 

  

10 ก.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

เข็มหัวทอง 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.410/62 

จ.410/62 10.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
6 ส.ค. 2562 

เทวภัณฑ์ (ตั้ง ซี่ เส็ง) จ ากัด 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

เข็มกลัดดอกมะลิ ดอกเล็ก 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.535/62 

จ.535/62 
15.00 72 อัน 72 อัน 

 

  
6 ส.ค. 2562 

เทวภัณฑ์ (ตั้ง ซี่ เส็ง) จ ากัด 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

เข็มกลัดดอกมะลิ ดอกใหญ ่

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.535/62 

จ.535/62 
20.00 5 อัน 5 อัน 

 

  
รวม  5 รายการ 1,373.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ดา้ย   รหัส 53-052 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
18 ม.ค. 2562 

โรงเรียนสารวิทยา 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ด้ายสีขาว 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.209/62 

จ.209/62 
18.00 2 หลอด 2 หลอด 

 

  
รวม  1 รายการ 36.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ อุปกรณ์งานครัว   รหัส 53-054 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
13 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

มีดแกะสลัก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.61/62 

จ.61/62 
20.00 4 อัน 4 อัน 

 

  
22 พ.ย. 2561 

ตุ๊กเบ็ดเตลด็ ตลาดยิ่งเจริญ 

ไพลิน ชยามาศ 

หม้อดินพร้อมฝา 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.107/62 

จ.107/62 
500.00 4 ใบ 4 ใบ 

 

  
22 พ.ย. 2561 

ตุ๊กเบ็ดเตลด็ ตลาดยิ่งเจริญ 

ไพลิน ชยามาศ 

เตาถ่าน 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.107/62 

จ.107/62 
150.00 4 เตา 4 เตา 

 

  
22 พ.ย. 2561 

ตุ๊กเบ็ดเตลด็ ตลาดยิ่งเจริญ 

ไพลิน ชยามาศ 

ที่ตักน้ าแข็ง 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.107/62 

จ.107/62 
80.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
22 พ.ย. 2561 

ตุ๊กเบ็ดเตลด็ ตลาดยิ่งเจริญ 

ไพลิน ชยามาศ 

กระบวยกะลา 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.107/62 

จ.107/62 
150.00 4 อัน 4 อัน 

 

  
22 พ.ย. 2561 

ตุ๊กเบ็ดเตลด็ ตลาดยิ่งเจริญ 

ไพลิน ชยามาศ 

ตะกร้าลายหวายพลาสติก 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.107/62 

จ.107/62 
80.00 2 ใบ 2 ใบ 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

เกียรติพาณิชย ์

วีนัฐดา เเก้วโท 

พิมพ์ซิลิโคน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.159/62 

จ.159/62 
50.00 2 โหล 2 โหล 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

มีดผลไม้ด้ามไม้ปลายแหลม 5 นิ้ว 501 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.161/62 

จ.161/62 
45.00 5 อัน 5 อัน 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

มีดหั่นด้ามไม้ปลายตัดเฉียง 6.5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.161/62 

จ.161/62 
105.00 10 อัน 10 อัน 

 

  
7 ม.ค. 2562 

นิดาเครื่องครัว 

วีนัฐดา เเก้วโท 

สากหิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.160/62 

จ.160/62 
100.00 5 อัน 5 อัน 

 

  
21 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

กระทะย่างเหลี่ยมคลาสสิค 24 ซม. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.376/62 

จ.376/62 
299.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
21 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

จระเข้ หม้อข้าวอลูมิเนยีม 22 ซม. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.376/62 

จ.376/62 
299.00 5 เครื่อง 5 เครื่อง 

 



     

     

  
21 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

กระทะย่างเหลี่ยมคลาสสิค 24 ซม. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.376/62 

จ.376/62 
299.00 1 รายการ 1 รายการ 

 

  
21 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ไลปอนเอฟน้ ายาล้างจานมะกรดู 36000 มล. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.376/62 

จ.376/62 
129.00 3 อัน 3 อัน 

 

  

7 ส.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
ดอนเมือง) 
วีนัฐดา เเก้วโท 

เขียงพลาสติก 23x33 ซม. RING 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.524/62 

จ.524/62 219.00 10 อัน 10 อัน 

 

  

7 ส.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
ดอนเมือง) 
วีนัฐดา เเก้วโท 

เขียงไม้ 24x38 ซม. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.524/62 

จ.524/62 299.00 5 อัน 5 อัน 

 

  
รวม  16 รายการ 11,640.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ถุง   รหัส 53-055 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
3 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศุภวัฒน์ คัมภริานนท์ 

CCถุงตาข่ายจัดสังฆทานแบบมีก้ินพร้อมฐานรอง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.136/62 

จ.136/62 
59.00 9 ห่อ 9 ห่อ 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

เกียรติพาณิชย ์

วีนัฐดา เเก้วโท 

ถุงร้อน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.159/62 

จ.159/62 
32.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
5 ก.พ. 2562 

บริษัทชุมพลโลหะกิจ จ ากดั 

ธันวา เดชะศิร ิ

ZKO-MA-TU9401 ถุงเก็บฝุ่น 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.251/62 

จ.251/62 
550.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
29 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ราตรี เหล่าหะเกียรต ิ

ถุงแก้ว ขนาด 9"x14" 
งานทะเบียน-วัดผล 

ร.310/62 

จ.310/62 
185.00 7 กิโลกรัม 7 กิโลกรัม 

 

  
30 พ.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

CCถุงตาข่ายจัดสังฆทานแบบมีก้นพร้อมฐานรอง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.358/62 

จ.358/62 
60.00 9 แพ็ค 9 แพ็ค 

 

  
18 ม.ิย. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขาลาดพร้าว) 
ดาวเรือง เกณฑ์สาค ู

ถุงTOTE BAG-A 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.401/62 

จ.401/62 
29.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
27 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

นภวรรณ นาคอุไร 

ถุงตาข่ายจัดสังฆทานแบบมีก้นพรอ้มฐานรอง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.471/62 

จ.471/62 
60.00 9 แพ็ค 9 แพ็ค 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

นภวรรณ นาคอุไร 

ถุงซิปเติมบุญขนาด M 27X27 10 ใบ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.473/62 

จ.473/62 
55.00 3 แพ็ค 3 แพ็ค 

 

  
2 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

อรจิรา ปฏินนท์วานิช 

ถุงแก้ว ขนาด 9x14 นิ้ว 

งานทะเบียน-วัดผล 

ร.405/62 

จ.405/62 
185.00 10 กิโลกรัม 10 กิโลกรัม 

 

  

8 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

ถุงตาข่ายจัดสังฆทานแบบมีก้นพรอ้มฐานรอง 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.451/62 

จ.451/62 49.00 9 ห่อ 9 ห่อ 

 

  
25 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ถุงตาข่ายจัดสังฆทานแบบมีกันพรอ้มฐานรอง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.450/62 

จ.450/62 
60.00 9 ห่อ 9 ห่อ 

 



     

     

  
22 ส.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขารามอินทรา) 
พิมพ์ประภา ประทุมวรรณ 

TOTE BAG #4-A 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.578/62 

จ.578/62 
19.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
รวม  12 รายการ 6,532.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ สารหอมระเหย,สารก าเนิดฟอง,สีสังเคราะห ์   รหัส 53-056 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
18 ม.ค. 2562 

ศรีส าอางค์ จ ากดั 

ณัฐมน ทองค า 

สารก าเนิดฟอง 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.225/62 

จ.225/62 
150.00 1 ก.ก. 1 ก.ก. 

 

  
18 ม.ค. 2562 

ศรีส าอางค์ จ ากดั 

ณัฐมน ทองค า 

กลิ่นมะกรูด 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.225/62 

จ.225/62 
50.00 2 ขวด 2 ขวด 

 

  
18 ม.ค. 2562 

ศรีส าอางค์ จ ากดั 

ณัฐมน ทองค า 

สีสังเคราะห ์

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.225/62 

จ.225/62 
50.00 4 ขวด 4 ขวด 

 

  
18 ม.ค. 2562 

ศรีส าอางค์ จ ากดั 

ณัฐมน ทองค า 

โซเดียมคลอไรด ์

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.225/62 

จ.225/62 
50.00 4 ก.ก. 4 ก.ก. 

 

  
18 ม.ค. 2562 

ศรีส าอางค์ จ ากดั 

ธัญทิพย์ อริยอัครพงษ ์

พิมเสน 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.226/62 

จ.226/62 
1,300.00 1 ก.ก. 1 ก.ก. 

 

  
18 ม.ค. 2562 

ศรีส าอางค์ จ ากดั 

ธัญทิพย์ อริยอัครพงษ ์

เมนทอล 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.226/62 

จ.226/62 
550.00 1 ก.ก. 1 ก.ก. 

 

  
18 ม.ค. 2562 

ศรีส าอางค์ จ ากดั 

ธัญทิพย์ อริยอัครพงษ ์

การบูร 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.226/62 

จ.226/62 
250.00 1 ก.ก. 1 ก.ก. 

 

  
18 ม.ค. 2562 

ศรีส าอางค์ จ ากดั 

ธัญทิพย์ อริยอัครพงษ ์

น้ ามันยูคาลิปตสั 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.226/62 

จ.226/62 
200.00 2 ขวด 2 ขวด 

 

  
21 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

เกลดเซ็นท์เตด็เจลมอร์นิ่ง เฟรชเนส 180ก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.376/62 

จ.376/62 
94.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
รวม  9 รายการ 4,594.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ กระดาษทิชชู   รหัส 53-058 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
3 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศุภวัฒน์ คัมภริานนท์ 

กระดาษทิชชู 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.136/62 

จ.136/62 
67.00 2 แพค 2 แพค 

 

  

17 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

กระดาษเชด็หน้าซลิค์ซอฟท์ 150 แผ่น 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.372/62 

จ.372/62 27.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  

17 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

กระดาษเชด็หน้าซลิค์ซอฟท์แพค P.3 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.372/62 

จ.372/62 79.00 1 แพค 1 แพค 

 

  
21 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

สก็อตต์พิคอะไซส์เอนกประสงค์มว้นx2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.376/62 

จ.376/62 
52.00 2 แพ็ค 2 แพ็ค 

 

  

26 ม.ิย. 2562 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

นภวรรณ นาคอุไร 

กระดาษเชด็มือเซฟแพ็ค2ช้ัน 250ผx4 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.469/62 

จ.469/62 170.00 1 แพค 1 แพค 

 

  

26 ม.ิย. 2562 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

นภวรรณ นาคอุไร 

กระดาษเชด็ปากเซฟแพค 500ผx6 ขาว 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.469/62 

จ.469/62 89.00 2 แพค 2 แพค 

 

  

26 ม.ิย. 2562 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

นภวรรณ นาคอุไร 

กระดาษช าระม้วนใหญ่ เซฟแพ็ค1 ช้ันx4 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.469/62 

จ.469/62 236.00 1 แพค 1 แพค 

 

  
27 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

นภวรรณ นาคอุไร 

กระดาษเชด็หน้าซลิค์ซอฟท์แพคP3 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.471/62 

จ.471/62 
79.00 3 แพค 3 แพค 

 

  

8 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

สก๊อตต์ซอฟเคสกระดาษเช็ดหน้า 120 แผ่น แพค 4 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.451/62 

จ.451/62 89.00 3 แพค 3 แพค 

 



     

     

  
25 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ซิลค์กระดาษเช็ดหน้าซอฟท์ 150 แผ่น 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.450/62 

จ.450/62 
27.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
25 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

กระดาษเชด็หน้าซลิค์ซอฟแพค 200 แผ่น แพค4 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.450/62 

จ.450/62 
119.00 2 แพค 2 แพค 

 

  
7 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

กระดาษเชด็หน้าซลิค์ซอฟท์แพค P.3 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.536/62 

จ.536/62 
69.00 3 รีม 3 รีม 

 

  
รวม  12 รายการ 1,904.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ วัสดุท าดอกไม,้งานประดิษฐ ์   รหัส 53-059 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
30 ต.ค. 2561 

ภ. เครื่องเขียน 

อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

ห่วงทอง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 
ร.70/62 

จ.70/62 
1.00 180 ตัว 180 ตัว 

 

  
7 พ.ย. 2561 

ร้านเครื่องเขียน ศุขส ี

จุฑามาศ พัฒนชู 

กระดาษห่อของขวัญ 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.113/62 

จ.113/62 
15.00 20 แผ่น 20 แผ่น 

 

  
13 พ.ย. 2561 

บริษัท ถวัลย์วิทยา จ ากัด 

ไพลิน ชยามาศ 

มุมบอร์ด 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.48/62 

จ.48/62 
30.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
13 พ.ย. 2561 

บริษัท ถวัลย์วิทยา จ ากัด 

ไพลิน ชยามาศ 

กากเพชร 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.48/62 

จ.48/62 
22.00 2 ขวด 2 ขวด 

 

  
13 พ.ย. 2561 

บริษัท ถวัลย์วิทยา จ ากัด 

ไพลิน ชยามาศ 

ริบบิ้น 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.48/62 

จ.48/62 
20.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  
13 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

เลื่อมเงา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.61/62 

จ.61/62 
10.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
13 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

ลูกปัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.61/62 

จ.61/62 
20.00 2 ถุง 2 ถุง 

 

  
13 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

ใบพัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.61/62 

จ.61/62 
17.00 1 แผ่น 1 แผ่น 

 

  
13 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

ใบพัด 7 นิ้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.61/62 

จ.61/62 
30.00 1 ใบ 1 ใบ 

 

  
22 พ.ย. 2561 

โล้วเจีย้เส็ง 

ไพลิน ชยามาศ 

เครื่องแขวน 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.53/62 

จ.53/62 
200.00 5 อัน 5 อัน 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธเนศ วิริยะมนตร ี

กระดาษห่อของขวัญ 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.125/62 

จ.125/62 
20.00 12 แผ่น 12 แผ่น 

 

  
21 ม.ค. 2562 

จิตดาพร พาเมืองพล 

ดวงพร  เถอะจ๋า 

โคมเต็งลั้ง 8 นิ้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.268/62 

จ.268/62 
80.00 24 อัน 24 อัน 

 



     

     

  
21 ม.ค. 2562 

จิตดาพร พาเมืองพล 

ดวงพร  เถอะจ๋า 

โคมเต็งลั้ง 6 นิ้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.268/62 

จ.268/62 
40.00 15 อัน 15 อัน 

 

  
21 ม.ค. 2562 

จิตดาพร พาเมืองพล 

ดวงพร  เถอะจ๋า 

พัดร าสีแดง 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.268/62 

จ.268/62 
80.00 12 อัน 12 อัน 

 

  
21 ม.ค. 2562 

จิตดาพร พาเมืองพล 

ดวงพร  เถอะจ๋า 

พัดร าสีชมพ ู

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.268/62 

จ.268/62 
55.00 12 อัน 12 อัน 

 

  
26 ม.ค. 2562 

น าง่ายฮง จ ากัด 

ดวงพร  เถอะจ๋า 

โคมก ามะหยี่แดงฮกไฮโซ 80 cm. 
กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 

ร.269/62 

จ.269/62 
500.00 2 คู ่ 2 คู ่

 

  
29 ม.ีค. 2562 

วันเพ็ญ  อินทองมา 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

ค่ากระถางดอกไม ้

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.327/62 

จ.327/62 
500.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  

25 เม.ย. 2562 

เอ.เค.เอ็ม. ฟลาวเวอร์กรุ๊ป 
(ส านักงานใหญ)่ 
ธันวา เดชะศิร ิ

ไทเกอร์ลลิลี่ x 9PL 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.352/62 

จ.352/62 70.10 6 ช่อ 6 ช่อ 

 

  

25 เม.ย. 2562 

เอ.เค.เอ็ม. ฟลาวเวอร์กรุ๊ป 
(ส านักงานใหญ)่ 
ธันวา เดชะศิร ิ

Rx12 ต+ซ (ดอกกุหลาบx12ดอกต่อช่อ) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.352/62 

จ.352/62 79.44 6 ช่อ 6 ช่อ 

 

  
8 พ.ค. 2562 

ยศศักดิ์ นุชหรั่ง 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

โอเอซีสแห้ง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.413/62 

จ.413/62 
40.00 10 อัน 10 อัน 

 

  
30 พ.ค. 2562 

ธงอารีรัตน ์

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

กรวยอุบะ 2 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.359/62 

จ.359/62 
350.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
30 พ.ค. 2562 

ธงอารีรัตน ์

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

ครุฑตดิกรอบ 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.359/62 

จ.359/62 
150.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
30 พ.ค. 2562 

สมนึกดอกไม้ผา้ 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

โอเอซิส 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.363/62 

จ.363/62 
350.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
21 ม.ิย. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เดียร์ สุขเพ็ชร ี

โบว์ติดของขวัญ 

กล่ิมสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 
ร.584/62 

จ.584/62 
50.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

บางกอกฟลาวเวอร ์

นภวรรณ นาคอุไร 

เบิร์ดออฟพาราไดท ์

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.468/62 

จ.468/62 
50.00 8 การ์ด 8 การ์ด 

 



     

     

  
25 ม.ิย. 2562 

บางกอกฟลาวเวอร ์

นภวรรณ นาคอุไร 

โอเอซิส 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.468/62 

จ.468/62 
30.00 5 ก้อน 5 ก้อน 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

บางกอกฟลาวเวอร ์

นภวรรณ นาคอุไร 

ไม้ไฟ 80 ซม. 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.468/62 

จ.468/62 
150.00 1 มัด 1 มัด 

 

  

10 ก.ค. 2562 

สมนึกดอกไม้ผา้ 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

บัวบงกชสยาม 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.411/62 

จ.411/62 100.00 6 พุ่ม 6 พุ่ม 

 

  

10 ก.ค. 2562 

สมนึกดอกไม้ผา้ 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

กุหลาบx7 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.411/62 

จ.411/62 660.00 1 โล 1 โล 

 

  

10 ก.ค. 2562 

สมนึกดอกไม้ผา้ 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

กุหลาบตมูก ามะหยีx่3 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.411/62 

จ.411/62 30.00 10 ก้าน 10 ก้าน 

 

  
31 ก.ค. 2562 

ร้าน ออลไทยแฮนดเ์มด 

สุณสิา สอาดศร ี

งานเป่าแก้วโขลงช้าง ขนาด 12 นิ้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.597/62 

จ.597/62 
2,050.00 1 เซ็ท 1 เซ็ท 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

กากเพชรรูปหัวใจ +ดาว 1*12 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 90.00 1 โหล 1 โหล 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

กากเพชรสีรุ้งคละลาย 1*12 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 90.00 1 โหล 1 โหล 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

ดอกไม้จดับอร์ด 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 
ร.512/62 

จ.512/62 
50.00 2 คู ่ 2 คู ่

 

  
รวม  34 รายการ 14,791.24  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ถุงทองสังฆทาน,ตะกร้าสังฆทาน   รหัส 53-061 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

17 ม.ิย. 2562 

พรสังฆภณัฑ ์

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

ถุงทอง NO. 2 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.370/62 

จ.370/62 30.00 5 ใบ 5 ใบ 

 

  
7 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ธรรมมงคลถุงตาข่าย 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.536/62 

จ.536/62 
51.00 9 ห่อ 9 ห่อ 

 

  
รวม  2 รายการ 609.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ กระปุก   รหัส 53-063 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
13 พ.ย. 2561 

เกียรติพาณิชย ์

วีนัฐดา เเก้วโท 

กระปุก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.18/62 

จ.18/62 
150.00 1 แถว 1 แถว 

 

  
รวม  1 รายการ 150.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ไม้จิ้ม,หลอดพลาสติก   รหัส 53-064 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
22 พ.ย. 2561 

โรงเรียนสารวิทยา 

อรุณรตัน์ คัมภรีพจน ์

ไม้จิ้ม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.119/62 

จ.119/62 
90.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
22 พ.ย. 2561 

โรงเรียนสารวิทยา 

อรุณรตัน์ คัมภรีพจน ์

หลอดสั้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.119/62 

จ.119/62 
20.00 6 แพ็ค 6 แพ็ค 

 

  
8 พ.ค. 2562 

ยศศักดิ์ นุชหรั่ง 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

ไม้เสียบลูกช้ิน 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.413/62 

จ.413/62 
250.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  

13 ก.ค. 2562 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 
วนิดา  หลากจิตร 

ซันสตรอร์หลอดตรง DIA822 ซม.1000เส้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.560/62 

จ.560/62 149.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
รวม  4 รายการ 609.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ กระติกน้ า   รหัส 53-065 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
17 ธ.ค. 2561 

พยุง แจ้งพลัด 

ปภังกร จันทร์หอม 

กระติกน้ า 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.149/62 

จ.149/62 
2,000.00 1 ใบ 1 ใบ 

 

  
รวม  1 รายการ 2,000.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ถังขยะ   รหัส 53-066 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
14 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ถังขยะ 30 แกลลอนพร้อมฝา ตรางูเห่า 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.287/62 

จ.287/62 
350.00 59 ใบ 59 ใบ 

 

  
14 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ถังขยะ ใบเล็กสูง 60 ซม.กว้าง 33 ซม. 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.287/62 

จ.287/62 
330.00 30 ใบ 30 ใบ 

 

  
รวม  2 รายการ 30,550.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ชุดของขวัญ   รหัส 53-067 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

25 ม.ีค. 2562 

ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากดั 
(ส านักงานใหญ)่ 
ธัญทิพย์ อริยอัครพงษ ์

ชุดของขวัญ (ดอยค า)2562 - ใหญ่สีแดง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.320/62 

จ.320/62 723.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
รวม  1 รายการ 723.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ สบู่ แชมพู   รหัส 53-068 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
30 พ.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

ลักสส์บู่ก้อนเวลเว็ล สม้ 110ก.X4 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.358/62 

จ.358/62 
39.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
30 พ.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

ลักสส์บู่เมจิกกสแปลล์ ม่วง 110ก.X4 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.358/62 

จ.358/62 
39.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
30 พ.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

ลักส์ สบู่ก้อนยูซุ บลอสซั่ม 110 กรัมX4 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.358/62 

จ.358/62 
39.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
30 พ.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

ยาสีฟันคอลเกตโททอลแอดวานซ์เฟรช 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.358/62 

จ.358/62 
19.00 9 กล่อง 9 กล่อง 

 

  
30 พ.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

คอลเกตแปรงสีฟัน เอกซ์ตร้าคลีน 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.358/62 

จ.358/62 
19.00 9 กล่อง 9 กล่อง 

 

  
30 พ.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

ซันซิลแชมพู เพอร์เฟคสเตรท ม่วง 70 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.358/62 

จ.358/62 
20.00 3 ขวด 3 ขวด 

 

  
30 พ.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

ซันซิลแชมพู สมูทแอนด์เมเนจ ชมพู 70 มล 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.358/62 

จ.358/62 
20.00 3 ขวด 3 ขวด 

 

  
30 พ.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

ซันซิลแชมพู แดเมจรสีโตร์ สม้ 70 มล 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.358/62 

จ.358/62 
20.00 3 ขวด 3 ขวด 

 

  

17 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

ซันซิลแชมพู สมูทแอนด์เมเนจชมพู 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.372/62 

จ.372/62 20.00 2 ขวด 2 ขวด 

 

  

17 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

ซันซิลแชมพู เฮลธีเออรล์อง เขียว 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.372/62 

จ.372/62 20.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
17 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

ซันซิลแชมพู เพอร์เฟคสเตรท ม่วง 70 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
ร.372/62 

จ.372/62 
20.00 1 ขวด 1 ขวด 

 



     

     

วัฒนธรรม 

  

17 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

ซันซิลแชมพู แดเมจรสีโตร์ สม้ 70 มล. 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.372/62 

จ.372/62 20.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  

17 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

แพรอทสบู่ บิวตี้พลสั ซอฟท์สกิน 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.372/62 

จ.372/62 59.00 1 แพค 1 แพค 

 

  

8 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

โพรเทคสส์บู่โปรมอยช์เจอร์อาร์แกนออย 65กx4 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.451/62 

จ.451/62 44.00 3 แพค 3 แพค 

 

  

8 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

แพนทีน แฮร์ฟอลคอนโทรล แชมพู 70 มล. 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.451/62 

จ.451/62 15.00 3 ขวด 3 ขวด 

 

  

8 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

แพนทีน แชมพู เนเจอร์แคร์ 70 มล. 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.451/62 

จ.451/62 15.00 3 ขวด 3 ขวด 

 

  

8 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

แพนทีน โททัลแดเมจแคร์ แชมพู 70 มล. 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.451/62 

จ.451/62 15.00 3 ขวด 3 ขวด 

 

  
25 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ซันซิลแชมพู เพอร์เฟคสเตรท ม่วง 70 มล 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.450/62 

จ.450/62 
15.00 3 ขวด 3 ขวด 

 

  
25 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ซันซิลแชมพู เฮลธีเออรล์อง เขียว 70 มล. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.450/62 

จ.450/62 
15.00 3 ขวด 3 ขวด 

 

  
25 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ซันซิลแชมพู สมูทแอนด์เมเนจ ชมพู 70 มล. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.450/62 

จ.450/62 
15.00 3 ขวด 3 ขวด 

 

  
25 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

วาสลีน ดโีอแอ็คทีฟสบู่ เขียว 110ก.x4 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.450/62 

จ.450/62 
49.00 1 แพค 1 แพค 

 



     

     

  
25 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

วาสลีน เฮลธีไ่วท์สบู่ ชมพู 11ก.x4 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.450/62 

จ.450/62 
49.00 1 แพค 1 แพค 

 

  
25 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

วาสลีนโททอลมอยเจอร์สบู่ เหลือง 110ก.x4 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.450/62 

จ.450/62 
49.00 1 แพค 1 แพค 

 

  
7 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

โพรเทคสส์บู่ครีม 100 กรัม แพ็ค 4 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.536/62 

จ.536/62 
59.00 3 แพ็ค 3 แพ็ค 

 

  
7 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ซันซิลแชมพู สมูทแอนด์เมเนจ ชมพู 70 มล. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.536/62 

จ.536/62 
20.00 3 ก้อน 3 ก้อน 

 

  
7 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ซันซิลแชมพู แดเมจรสีโตร์ สม้ 70 มล. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.536/62 

จ.536/62 
20.00 3 ขวด 3 ขวด 

 

  
7 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ซันซิลแชมพู เฮลธีเออรล์อง เขียว 70 มล. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.536/62 

จ.536/62 
20.00 3 ขวด 3 ขวด 

 

  
รวม  27 รายการ 1,704.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ไฟแช็ค   รหัส 53-070 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
31 พ.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ไฟแช็ค 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.379/62 

จ.379/62 
10.00 3 อัน 3 อัน 

 

  
รวม  1 รายการ 30.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ฟิลม์ยืดหุ้มอาหาร   รหัส 53-071 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
21 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

KITCHEN NEAT ฟิล์มยืดหุม้อาหาร 30X60ม. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.376/62 

จ.376/62 
119.00 4 ม้วน 4 ม้วน 

 

  
รวม  1 รายการ 476.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ พู่กันทาเนย   รหัส 53-072 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
21 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

พู่กันทาเนย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.376/62 

จ.376/62 
69.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
รวม  1 รายการ 69.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ พวงมาลา พวงมาลัย   รหัส 53-075 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
1 ก.ค. 2562 

มณฑา  อ้นเพียร 

นภวรรณ นาคอุไร 

ตามาลัย 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.475/62 

จ.475/62 
150.00 2 พวง 2 พวง 

 

  
1 ก.ค. 2562 

มณฑา  อ้นเพียร 

นภวรรณ นาคอุไร 

มะลิกลมมาลัย (กุหลาบ) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.475/62 

จ.475/62 
30.00 18 พวง 18 พวง 

 

  
1 ก.ค. 2562 

พรทิพย์  อรุณรตัน ์

นภวรรณ นาคอุไร 

มะลลิ้วน (กุหลาบใหญ)่ 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.476/62 

จ.476/62 
70.00 10 พวง 10 พวง 

 

  
1 ก.ค. 2562 

พรทิพย์  อรุณรตัน ์

นภวรรณ นาคอุไร 

พวงมาลามะลิกุหลาบ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.476/62 

จ.476/62 
10.00 170 พวง 170 พวง 

 

  
1 ก.ค. 2562 

พรทิพย์  อรุณรตัน ์

นภวรรณ นาคอุไร 

ตามาลัยใหญ ่

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.476/62 

จ.476/62 
150.00 2 พวง 2 พวง 

 

  
1 ก.ค. 2562 

ธนะพัฒน์  เนติชัยเศรษฐ ์

นภวรรณ นาคอุไร 

ดาวเรืองยาว(แห้ง) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.478/62 

จ.478/62 
280.00 2 พวง 2 พวง 

 

  
1 ก.ค. 2562 

ปานทิพย์  เสลานอก 

นภวรรณ นาคอุไร 

หมากพล ู

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.474/62 

จ.474/62 
15.00 2 ชุด 2 ชุด 

 

  
1 ก.ค. 2562 

ปานทิพย์  เสลานอก 

นภวรรณ นาคอุไร 

บุหรี ่
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.474/62 

จ.474/62 
10.00 2 ชุด 2 ชุด 

 

  
1 ก.ค. 2562 

ปานทิพย์  เสลานอก 

นภวรรณ นาคอุไร 

มาลัยดาวเรืองล้วน 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.474/62 

จ.474/62 
50.00 16 พวง 16 พวง 

 

  
1 ก.ค. 2562 

ปานทิพย์  เสลานอก 

นภวรรณ นาคอุไร 

บายศรีปากชาม 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.474/62 

จ.474/62 
150.00 4 ชุด 4 ชุด 

 

  
1 ก.ค. 2562 

ปานทิพย์  เสลานอก 

นภวรรณ นาคอุไร 

มะลลิ้วน(กุหลาบใหญ)่ 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.474/62 

จ.474/62 
70.00 12 พวง 12 พวง 

 

  
1 ก.ค. 2562 

ปานทิพย์  เสลานอก 

นภวรรณ นาคอุไร 

มาลัยกลีบ กุหลาบใหญ ่

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.474/62 

จ.474/62 
120.00 4 พวง 4 พวง 

 



     

     

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วัลวิภา เพ็งประสพ 

พานทองอลูมิเนียม ขนาด 8 นิ้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.487/62 

จ.487/62 
440.00 2 ใบ 2 ใบ 

 

  
รวม  13 รายการ 7,750.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  ช่ือหรือชนิดวัสดุ หัวปรับแรงดันแกส๊   รหัส 53-076 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
6 ส.ค. 2562 

สะพานใหม่แกส๊ (ส านักงานใหญ)่ 
วีนัฐดา เเก้วโท 

ชุดหัวปรับแรงดันต่ าพร้อมสายแกส๊ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.523/62 

จ.523/62 
1,700.00 3 ชุด 3 ชุด 

 

  
รวม  1 รายการ 5,100.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ไม้ต่างๆ   รหัส 54-001 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
1 พ.ย. 2561 

สมบูรณส์ิน สาขา 1 

ไพลิน ชยามาศ 

อัดยาง 1''x8x6.0 ม. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 

ร.42/62 

จ.42/62 
380.00 5 แผ่น 5 แผ่น 

 

  

2 พ.ย. 2561 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.ชนะกิจวัสดุ
ก่อสร้าง 

อุไรวัลย์ สมร 

ไม้ 1x2 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีแดง) 
ร.86/62 

จ.86/62 67.50 20 ตัว 20 ตัว 

 

  

2 พ.ย. 2561 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.ชนะกิจวัสดุ
ก่อสร้าง 

อุไรวัลย์ สมร 

ไม้ 4 มม. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีแดง) 

ร.86/62 

จ.86/62 220.00 20 แผ่น 20 แผ่น 

 

  
2 พ.ย. 2561 

80 

บุญรักษา อินทรเสน 

ไม้เล็ก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.147/62 

จ.147/62 
16.66 24 ต้น 24 ต้น 

 

  

5 พ.ย. 2561 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมบูรณส์ิน 
(สาขาปากซอยพหลโยธิน 39) 
จุฑามาศ พัฒนชู 

ไม้ 1x25 250ม. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 

ร.112/62 

จ.112/62 380.00 1 มัด 1 มัด 

 

  

5 พ.ย. 2561 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมบูรณส์ิน 
(สาขาปากซอยพหลโยธิน 39) 
จุฑามาศ พัฒนชู 

อัดยาง 4 มม. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 

ร.112/62 

จ.112/62 300.00 4 แผ่น 4 แผ่น 

 

  

5 พ.ย. 2561 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมบูรณส์ิน 
(สาขาปากซอยพหลโยธิน 39) 
จุฑามาศ พัฒนชู 

ไม้ไผ่ล าเล็ก 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.112/62 

จ.112/62 60.00 6 ต้น 6 ต้น 

 

  

5 พ.ย. 2561 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมบูรณส์ิน 
(สาขาปากซอยพหลโยธิน 39) 
จุฑามาศ พัฒนชู 

ไม้ไผ่เลียงใหญ ่

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.112/62 

จ.112/62 120.00 3 ต้น 3 ต้น 

 

  
6 ต.ค. 2561 

นางสุภาวดี  ชัยสุขบญุส่ง 

จุฑาทิพย์ เจนธนานันท์ 

ไม้ไผ่เล็ก 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีฟ้า) 
ร.64/62 

จ.64/62 
50.00 9 ล า 9 ล า 

 



     

     

  
6 ต.ค. 2561 

นางสุภาวดี  ชัยสุขบญุส่ง 

จุฑาทิพย์ เจนธนานันท์ 

ไม้อัด 4 มิล 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีฟ้า) 
ร.64/62 

จ.64/62 
220.00 9 แผ่น 9 แผ่น 

 

  
6 ต.ค. 2561 

นางสุภาวดี  ชัยสุขบญุส่ง 

จุฑาทิพย์ เจนธนานันท์ 

ไม้ต่างๆไม้อดั 6 มิล 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีฟ้า) 
ร.64/62 

จ.64/62 
380.00 1 แผ่น 1 แผ่น 

 

  
9 พ.ย. 2561 

นาง เบญจรัตน์  เสือหัน 

จุฑาทิพย์ เจนธนานันท์ 

แคร่ไม ้

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีฟ้า) 
ร.65/62 

จ.65/62 
500.00 3 ตัว 3 ตัว 

 

  
13 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

ไม้โมก 60 cm. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.61/62 

จ.61/62 
80.00 2 แผ่น 2 แผ่น 

 

  

14 พ.ย. 2561 

โครงการส่งเสริมอาชีพไมด้อกไม้
ประดับเพื่อสวัสดิการ ร.11 พัน 2 
รอ. 
อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

ไม้ไผ่เลี้ยงใหญ่ 3 ล า 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 
ร.77/62 

จ.77/62 
120.00 3 ล า 3 ล า 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ไม้คิ้ว 2.50 เมตร 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
60.00 27 ตัว 27 ตัว 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ไม้คิ้ว 2 เมตร 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
48.00 10 ตัว 10 ตัว 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ไม้ฝามอบ 2 นิ้ว สมาร์ทวูด 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
55.00 20 ตัว 20 ตัว 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ไม้กวาด กทม. 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
45.00 60 อัน 60 อัน 

 

  
21 ม.ค. 2562 

ส. ชนะกิจวัสดุก่อสร้าง 

ดวงพร  เถอะจ๋า 

ไม้ 4 มม. 
กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 

ร.267/62 

จ.267/62 
220.00 4 แผ่น 4 แผ่น 

 

  
6 มิ.ย. 2562 

สมบูรณส์ิน สาขา 1 

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

ไม้อัดยาง 4x8x6.0 มม. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 

ร.455/62 

จ.455/62 
380.00 5 แผ่น 5 แผ่น 

 

  
14 ม.ิย. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

เดียร์ สุขเพ็ชร ี

ม้อัดยาง 10 มม. 
กล่ิมสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 

ร.582/62 

จ.582/62 
550.00 4 แผ่น 4 แผ่น 

 

  

13 ก.ค. 2562 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 
วนิดา  หลากจิตร 

ไม้เสียบสะเต้ะ 15ซม.1กก. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.560/62 

จ.560/62 75.00 1 กิโลกรัม 1 กิโลกรัม 

 



     

     

  

19 ส.ค. 2562 

บริษัท มินิอาร์ซี จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ประภาวดี เจรญิจิตร 

ไม้อัด 3 มิล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.574/62 

จ.574/62 150.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
22 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

ไม้อัดเคลือบขาว 6 มิลซุปเปอรไ์วบอร์ด 

งานประชาสัมพันธ์ 

ร.527/62 

จ.527/62 
900.00 8 แผ่น 8 แผ่น 

 

  
รวม  24 รายการ 33,485.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ทินเนอร ์   รหัส 54-003 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ทินเนอร์ผสม Beger M - 44 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
500.00 1 แกลลอน 1 แกลลอน 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ทินเนอร์ 3A 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
600.00 2 ป๊ิป 2 ป๊ิป 

 

  
19 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ทินเนอร์ 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.295/62 

จ.295/62 
600.00 2 ป๊ิป 2 ป๊ิป 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ทินเนอร์ 3A 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.296/62 

จ.296/62 
600.00 5 ป๊ิป 5 ป๊ิป 

 

  
8 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ทินเนอร์ 3A 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.459/62 

จ.459/62 
550.00 2 ป๊ิป 2 ป๊ิป 

 

  
9 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ทินเนอร์ 3A 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.547/62 

จ.547/62 
550.00 2 ป๊ิป 2 ป๊ิป 

 

  
รวม  6 รายการ 8,100.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ส ี   รหัส 54-004 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
31 ต.ค. 2561 

เสถียรกจิฮาร์ดแวร ์

อุไรวัลย์ สมร 

สีน้ าพลาสติกสีขาว 9.4 ลิตร 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีแดง) 
ร.85/62 

จ.85/62 
380.00 1 ถัง 1 ถัง 

 

  

2 ธ.ค. 2561 

บริษัท ต.สมานพันธ์ฮารด์แวร์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ 
อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

แม่สีด า 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 
ร.72/62 

จ.72/62 25.00 2 ขวด 2 ขวด 

 

  

2 ธ.ค. 2561 

บริษัท ต.สมานพันธ์ฮารด์แวร์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ 
อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

สีน้ าขาว จูเนียร ์

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 
ร.72/62 

จ.72/62 650.00 1 ถัง 1 ถัง 

 

  

2 ธ.ค. 2561 

บริษัท ต.สมานพันธ์ฮารด์แวร์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ 
อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

แม่ส ี

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 
ร.72/62 

จ.72/62 200.00 2 กระป๋อง 2 กระป๋อง 

 

  

2 ธ.ค. 2561 

บริษัท ต.สมานพันธ์ฮารด์แวร์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ 
อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

แม่สีเหลือง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 
ร.72/62 

จ.72/62 580.00 1 แกลลอน 1 แกลลอน 

 

  

5 พ.ย. 2561 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมบูรณส์ิน 
(สาขาปากซอยพหลโยธิน 39) 
จุฑามาศ พัฒนชู 

สีซุปเปอรเ์มเทค 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.112/62 

จ.112/62 290.00 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง 

 

  

5 พ.ย. 2561 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมบูรณส์ิน 
(สาขาปากซอยพหลโยธิน 39) 
จุฑามาศ พัฒนชู 

สีทอง ALK 3378 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.112/62 

จ.112/62 650.00 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง 

 

  
5 พ.ย. 2561 

เสถียรกจิฮาร์ดแวร ์

อุไรวัลย์ สมร 

แม่สีแดง เหลือง น้ าเงิน 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีแดง) 
ร.88/62 

จ.88/62 
300.00 3 ถัง 3 ถัง 

 

  
5 พ.ย. 2561 

ส.ไพบูลย ์

อุไรวัลย์ สมร 

แม่สีเหลือง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีแดง) 
ร.94/62 

จ.94/62 
300.00 3 กระป๋อง 3 กระป๋อง 

 



     

     

  
5 พ.ย. 2561 

ส.ไพบูลย ์

อุไรวัลย์ สมร 

แม่สีแดง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีแดง) 
ร.94/62 

จ.94/62 
300.00 2 กระป๋อง 2 กระป๋อง 

 

  
5 พ.ย. 2561 

ส.ไพบูลย ์

อุไรวัลย์ สมร 

แม่สีน้ าเงิน 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีแดง) 
ร.94/62 

จ.94/62 
300.00 2 กระป๋อง 2 กระป๋อง 

 

  
6 พ.ย. 2561 

มณฑาวสัดภุัณฑ ์

พรชัย เกตุฉาย 

สีน้ า ขาว # 300 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.54/62 

จ.54/62 
800.00 4 ถัง 4 ถัง 

 

  
7 พ.ย. 2561 

ร้านเครื่องเขียน ศุขส ี

จุฑามาศ พัฒนชู 

สีน้ าซุปเปอร์เมเทค 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.113/62 

จ.113/62 
290.00 1 ถัง 1 ถัง 

 

  
7 พ.ย. 2561 

เรซิ่นอาร์ท 

วิชิต จีนพวด 

สีสีทอง ALK 33785.P 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีชมพ)ู 
ร.96/62 

จ.96/62 
2,480.00 1 ถัง 1 ถัง 

 

  
12 พ.ย. 2561 

ชัยเจริญ 

อุไรวัลย์ สมร 

สีสีทองค าอะคริลิค 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีแดง) 
ร.92/62 

จ.92/62 
295.00 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง 

 

  
13 พ.ย. 2561 

เสถียรกจิฮาร์ดแวร ์

อุไรวัลย์ สมร 

แม่สีน้ า 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีแดง) 
ร.93/62 

จ.93/62 
300.00 1 แกลลอน 1 แกลลอน 

 

  
14 พ.ย. 2561 

นางสาวสมจติร  แสนกลาง 

จุฑาทิพย์ เจนธนานันท์ 

แม่สีน้ าพลาสติก 1/4 กล. สีด า สขีาว สีแดง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีฟ้า) 
ร.69/62 

จ.69/62 
100.00 3 กระป๋อง 3 กระป๋อง 

 

  
15 พ.ย. 2561 

ส.ไพบูลย ์

จุฑามาศ พัฒนชู 

ส ี

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.117/62 

จ.117/62 
165.00 5 กระป๋อง 5 กระป๋อง 

 

  
15 พ.ย. 2561 

ส.ไพบูลย ์

จุฑามาศ พัฒนชู 

แม่สีน้ าพลาสติก สีด า สีแดง สีเหลอืง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.117/62 

จ.117/62 
100.00 4 กระป๋อง 4 กระป๋อง 

 

  
15 พ.ย. 2561 

ส.ไพบูลย ์

จุฑามาศ พัฒนชู 

สีอะครลิิค 0.85 ลิตร เซฟโก ้

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.117/62 

จ.117/62 
120.00 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง 

 

  
15 พ.ย. 2561 

ส.ไพบูลย ์

จุฑามาศ พัฒนชู 

สีอะครลิิค 0.85 ลิตร 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.117/62 

จ.117/62 
165.00 4 กระป๋อง 4 กระป๋อง 

 

  
3 ธ.ค. 2561 

เสถียรกจิฮาร์ดแวร ์

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

สีน้ าพลาสติกสีขาว 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.151/62 

จ.151/62 
580.00 2 ถัง 2 ถัง 

 

  
3 ธ.ค. 2561 

เสถียรกจิฮาร์ดแวร ์

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

สีน้ าพลาสติกสีด า 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.151/62 

จ.151/62 
95.00 3 ถัง 3 ถัง 

 



     

     

  
3 ธ.ค. 2561 

เสถียรกจิฮาร์ดแวร ์

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

สีน้ าพลาสติกสีแดง 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.151/62 

จ.151/62 
100.00 4 ถัง 4 ถัง 

 

  
3 ธ.ค. 2561 

เสถียรกจิฮาร์ดแวร ์

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

สีน้ าพลาสติกสีเขียว 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.151/62 

จ.151/62 
100.00 4 ถัง 4 ถัง 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

สีน้ ามัน JBP # 001 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
550.00 4 แกลลอน 4 แกลลอน 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

สีน้ ามัน TOA สีขาว 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
680.00 4 แกลลอน 4 แกลลอน 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

สีน้ ามัน JBP สีเขียว 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
550.00 4 แกลลอน 4 แกลลอน 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ยูริเทนภายนอก Beger404 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
1,350.00 1 แกลลอน 1 แกลลอน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

บริษัท ถวัลย์วิทยา จ ากัด 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

สีอคีลิคสะท้อนแสง 120 มล. 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.233/62 

จ.233/62 
85.00 6 ขวด 6 ขวด 

 

  

18 ม.ค. 2562 

มิสเตอร.์ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จ ากัด 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

SEAL 25 N ST-00004 MIX COLOUR 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.234/62 

จ.234/62 259.00 1 ถัง 1 ถัง 

 

  
28 ม.ค. 2562 

สุมาลี แสนกลา้ 

ดวงพร  เถอะจ๋า 

สีแดง Ds-116 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.271/62 

จ.271/62 
95.00 2 ถัง 2 ถัง 

 

  
8 ก.พ. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

สีรุฟชิลด์ทาหลังคา ตราจรเข้ (ถังละ 20กก.) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.252/62 

จ.252/62 
3,300.00 2 ถัง 2 ถัง 

 

  
19 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

สีน้ ามัน ด าด้าน 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.295/62 

จ.295/62 
600.00 3 แกลลอน 3 แกลลอน 

 

  
19 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

สีน้ ามันโอ๊คแดง JBP 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.295/62 

จ.295/62 
550.00 8 แกลลอน 8 แกลลอน 

 

  
19 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ยูริเทนภายนอก Beher 404 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.295/62 

จ.295/62 
1,350.00 1 แกลลอน 1 แกลลอน 

 



     

     

  
22 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ยูริเทนภายนอก Beger 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.296/62 

จ.296/62 
1,350.00 1 แกลลอน 1 แกลลอน 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

แล็คเกอรเ์งา 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.296/62 

จ.296/62 
60.00 5 ขวด 5 ขวด 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

แล็คเกอรเ์งา TOA 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.296/62 

จ.296/62 
520.00 1 แกลลอน 1 แกลลอน 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

สีน้ ามัน JBP# สีด า 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.296/62 

จ.296/62 
550.00 8 แกลลอน 8 แกลลอน 

 

  
8 พ.ค. 2562 

ลียงค์ อุปกรณ ์

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

เบเยอร์ สีน้ าอะครลิิค สีทองค า 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.412/62 

จ.412/62 
250.00 2 กระปุก 2 กระปุก 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ยูริเทนภายนอกผสม A+B 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.340/62 

จ.340/62 
1,900.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

สีน้ ากึ่งเงา TOA # 8795 (9ลิตร) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.340/62 

จ.340/62 
1,250.00 2 ถัง 2 ถัง 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

สีน้ า 0.946 ลิตร สีน้ าเงิน 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.383/62 

จ.383/62 
195.00 2 กระป๋อง 2 กระป๋อง 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

สีน้ า 0.946 ลิตร สีเหลือง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.383/62 

จ.383/62 
195.00 2 กระป๋อง 2 กระป๋อง 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

สีน้ า 0.946 ลิตร สีขาว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.383/62 

จ.383/62 
140.00 2 กระป๋อง 2 กระป๋อง 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

สีน้ า 0.946 ลิตร สดี า 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.383/62 

จ.383/62 
195.00 2 กระป๋อง 2 กระป๋อง 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

สีน้ า 0.946 ลิตร สีแดง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.383/62 

จ.383/62 
195.00 2 กระป๋อง 2 กระป๋อง 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นางสาวราตรี ดวงรัศม ี

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

แม่สีน้ า ด า-แดง-น้ าเงิน-เหลือง เซฟโก ้

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.387/62 

จ.387/62 
120.00 8 กระปุก 8 กระปุก 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นางสาวราตรี ดวงรัศม ี

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

สีน้ า ขาว เซฟโก ้

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.387/62 

จ.387/62 
90.00 1 กระปุก 1 กระปุก 

 



     

     

  
31 พ.ค. 2562 

นางสาวราตรี ดวงรัศม ี

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

เอเบอร์สีน้ าอะครลีิค สีทองด า AC#707 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.387/62 

จ.387/62 
250.00 1 กระปุก 1 กระปุก 

 

  
6 มิ.ย. 2562 

สมบูรณส์ิน สาขา 1 

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

สีน้ า HONMA 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 
ร.455/62 

จ.455/62 
650.00 1 ถัง 1 ถัง 

 

  
24 ก.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

สีทองค า 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.546/62 

จ.546/62 
500.00 1 คอร์ด 1 คอร์ด 

 

  
8 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

สีน้ าภายในสีขาว JBP 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.459/62 

จ.459/62 
1,400.00 2 ถัง 2 ถัง 

 

  
8 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

สีทาถนน สีขาว 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.459/62 

จ.459/62 
580.00 8 แกลลอน 8 แกลลอน 

 

  
9 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

สีทาถนน สีขาว 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.547/62 

จ.547/62 
580.00 8 แกลลอน 8 แกลลอน 

 

  
9 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

สีน้ าภายในสีขาว JBP 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.547/62 

จ.547/62 
1,400.00 2 ถัง 2 ถัง 

 

  

16 ส.ค. 2562 

บริษัท พหล ค้าวัสดุก่อสร้าง จ ากดั 
(ส านักงานใหญ)่ 
วนิดา  หลากจิตร 

โฟร์ซีซั่น สีน้ าด้านภายใน 1กล.#7407 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.567/62 

จ.567/62 464.00 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง 

 

  

16 ส.ค. 2562 

บริษัท พหล ค้าวัสดุก่อสร้าง จ ากดั 
(ส านักงานใหญ)่ 
วนิดา  หลากจิตร 

โฟร์ซีซั่น สีน้ าด้านภายใน 1กล.#7990 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.567/62 

จ.567/62 662.00 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง 

 

  

16 ส.ค. 2562 

บริษัท พหล ค้าวัสดุก่อสร้าง จ ากดั 
(ส านักงานใหญ)่ 
วนิดา  หลากจิตร 

โฟร์ซีซั่น สีน้ าด้านภายใน 1กล.#7653 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.567/62 

จ.567/62 527.00 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง 

 

  

16 ส.ค. 2562 

บริษัท พหล ค้าวัสดุก่อสร้าง จ ากดั 
(ส านักงานใหญ)่ 
วนิดา  หลากจิตร 

โฟร์ซีซั่น สีน้ าด้านภายใน 1กล.#100 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.567/62 

จ.567/62 200.00 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง 

 

  

16 ส.ค. 2562 

บริษัท พหล ค้าวัสดุก่อสร้าง จ ากดั 
(ส านักงานใหญ)่ 
วนิดา  หลากจิตร 

โฟร์ซีซั่น สีน้ าด้านภายใน 1กล.#D900 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.567/62 

จ.567/62 115.00 1 กระสอบ 1 กระสอบ 

 



     

     

  
21 ส.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

วนิดา  หลากจิตร 

สี BODYMAN ขาว 1.2 กิโล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.569/62 

จ.569/62 
120.00 2 ถัง 2 ถัง 

 

  
22 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

สีทาหลังคากระเบื้องสเีขียว 

งานประชาสัมพันธ์ 

ร.527/62 

จ.527/62 
480.00 5 แกลลอน 5 แกลลอน 

 

  
17 ก.ย. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

แม่สี TOA สีด า สีแดง สีเหลือง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.542/62 

จ.542/62 
110.00 3 คอร์ด 3 คอร์ด 

 

  
รวม  65 รายการ 76,272.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ แปรงทาส ี   รหัส 54-005 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

2 ธ.ค. 2561 

บริษัท ต.สมานพันธ์ฮารด์แวร์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ 
อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

แปรงทาสี 3 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 
ร.72/62 

จ.72/62 30.00 1 อัน 1 อัน 

 

  

2 ธ.ค. 2561 

บริษัท ต.สมานพันธ์ฮารด์แวร์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ 
อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

แปรงทาสี 2 1/2 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 
ร.72/62 

จ.72/62 25.00 2 อัน 2 อัน 

 

  

2 ธ.ค. 2561 

บริษัท ต.สมานพันธ์ฮารด์แวร์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ 
อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

แปรงทาสี 2 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 
ร.72/62 

จ.72/62 20.00 2 อัน 2 อัน 

 

  

2 ธ.ค. 2561 

บริษัท ต.สมานพันธ์ฮารด์แวร์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ 
อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

แปรงทาสี 1 1/2 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 
ร.72/62 

จ.72/62 15.00 1 อัน 1 อัน 

 

  

2 ธ.ค. 2561 

บริษัท ต.สมานพันธ์ฮารด์แวร์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ 
อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

แปรงทาสี 1 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 
ร.72/62 

จ.72/62 10.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
9 พ.ย. 2561 

นาง ศิระดา  หลีวิทยานนท์ 

จุฑาทิพย์ เจนธนานันท์ 

แปรงทาสี NO.1 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีฟ้า) 
ร.66/62 

จ.66/62 
15.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
9 พ.ย. 2561 

นาง ศิระดา  หลีวิทยานนท์ 

จุฑาทิพย์ เจนธนานันท์ 

แปรงทาสี NO.2 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีฟ้า) 
ร.66/62 

จ.66/62 
30.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
12 พ.ย. 2561 

พิชัย  ชนะบริบูรณ์ชัย 

ไพลิน ชยามาศ 

แปรงทาสี 3 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.47/62 

จ.47/62 
35.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
12 พ.ย. 2561 

พิชัย  ชนะบริบูรณ์ชัย 

ไพลิน ชยามาศ 

แปรงทาสี 1 1/2 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.47/62 

จ.47/62 
20.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
12 พ.ย. 2561 

พิชัย  ชนะบริบูรณ์ชัย 

ไพลิน ชยามาศ 

แปรงทาสี 1 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.47/62 

จ.47/62 
15.00 1 อัน 1 อัน 

 



     

     

  
15 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

วิชิต จีนพวด 

แปรงทาสี 1 1/2 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีชมพ)ู 
ร.98/62 

จ.98/62 
25.00 4 อัน 4 อัน 

 

  
3 ธ.ค. 2561 

เสถียรกจิฮาร์ดแวร ์

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

แปรงทาสี 3 " 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.151/62 

จ.151/62 
35.00 4 อัน 4 อัน 

 

  
3 ธ.ค. 2561 

เสถียรกจิฮาร์ดแวร ์

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

แปรงทาสี 4 " 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.151/62 

จ.151/62 
45.00 4 อัน 4 อัน 

 

  
3 ธ.ค. 2561 

เสถียรกจิฮาร์ดแวร ์

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

แปรงทาสี 2" 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.151/62 

จ.151/62 
30.00 5 อัน 5 อัน 

 

  
3 ธ.ค. 2561 

เสถียรกจิฮาร์ดแวร ์

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

แปรงทาสี 1" 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.151/62 

จ.151/62 
25.00 10 อัน 10 อัน 

 

  

18 ม.ค. 2562 

สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด สาขา 
ลาดพร้าว 

ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

แปรงทาสีธรรมดา 3 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.229/62 

จ.229/62 35.00 4 อัน 4 อัน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขาลาดพร้าว) 
ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

แปรงทาสีขนขาว NO.2-A 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.230/62 

จ.230/62 
30.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
28 ม.ค. 2562 

สุมาลี แสนกลา้ 

ดวงพร  เถอะจ๋า 

แปรงทาส ี

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.271/62 

จ.271/62 
30.00 3 อัน 3 อัน 

 

  
14 ม.ิย. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เดียร์ สุขเพ็ชร ี

แปรงทาสี EAGLE 2 นิ้ว 

กล่ิมสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 
ร.583/62 

จ.583/62 
30.00 3 อัน 3 อัน 

 

  
14 ม.ิย. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เดียร์ สุขเพ็ชร ี

แปรงทาสี EAGLE 1 นิ้ว 

กล่ิมสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 
ร.583/62 

จ.583/62 
15.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

แปรงทาสี 1 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.379/62 

จ.379/62 
15.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

แปรงทาสี ขนาด 3 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.383/62 

จ.383/62 
50.00 6 อัน 6 อัน 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นางสาวราตรี ดวงรัศม ี

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

แปรงทาสี 1 1/2 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.387/62 

จ.387/62 
20.00 3 อัน 3 อัน 

 



     

     

  
6 มิ.ย. 2562 

สมบูรณส์ิน สาขา 1 

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

แปรงทาสี 1" 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 

ร.455/62 

จ.455/62 
12.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
6 มิ.ย. 2562 

สมบูรณส์ิน สาขา 1 

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

แปรงทาสี 2 1/2" 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 

ร.455/62 

จ.455/62 
30.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
6 มิ.ย. 2562 

สมบูรณส์ิน สาขา 1 

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

แปรงทาสี 3" 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 

ร.455/62 

จ.455/62 
35.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
17 ก.ย. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

แปรงทาสี 3 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.542/62 

จ.542/62 
25.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
17 ก.ย. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

แปรงทาสี 2 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.542/62 

จ.542/62 
15.00 3 อัน 3 อัน 

 

  
รวม  28 รายการ 2,119.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ปูนซเีมนต ์   รหัส 54-006 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ปูนแดง ฟอสแลนด ์

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
175.00 10 ถุง 10 ถุง 

 

  
8 ก.พ. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ปูนตราช้าง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.252/62 

จ.252/62 
175.00 18 ถุง 18 ถุง 

 

  
รวม  2 รายการ 4,900.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ปูนขาว   รหัส 54-007 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
6 พ.ย. 2561 

มณฑาวสัดภุัณฑ ์

พรชัย เกตุฉาย 

ปูนขาว 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.54/62 

จ.54/62 
30.00 10 ถุง 10 ถุง 

 

  
14 ส.ค. 2562 

นางสุปัญญา สุกุฎ ี

วนิดา  หลากจิตร 

นางสุปัญญา สุกุฎ ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.563/62 

จ.563/62 
25.00 18 ถุง 18 ถุง 

 

  
รวม  2 รายการ 750.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ทราย   รหัส 54-008 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
7 ธ.ค. 2561 

อภิสิทธ์ิ  สอนบุญ 

ไตรรัตน์ ศรีจิตรเเจม่ 

ทรายถม 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.305/62 

จ.305/62 
170.00 10 ถุง 10 ถุง 

 

  
7 ธ.ค. 2561 

อภิสิทธ์ิ  สอนบุญ 

ไตรรัตน์ ศรีจิตรเเจม่ 

ทรายหยาบ 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.305/62 

จ.305/62 
230.00 6 ถุง 6 ถุง 

 

  
7 ธ.ค. 2561 

อภิสิทธ์ิ  สอนบุญ 

ไตรรัตน์ ศรีจิตรเเจม่ 

ทรายละเอียด 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.305/62 

จ.305/62 
230.00 6 ถุง 6 ถุง 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ทรายหยาบ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
750.00 3 คิว 3 คิว 

 

  
9 เม.ย. 2562 

อรุษ การณรงค์ 
ธันวา เดชะศิร ิ

ทรายถมขี้เปด็ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.317/62 

จ.317/62 
3,750.00 2 คัน 2 คัน 

 

  
11 เม.ย. 2562 

อรุษ การณรงค์ 
ธันวา เดชะศิร ิ

ทรายเกรด A 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.318/62 

จ.318/62 
4,500.00 2 คัน 2 คัน 

 

  
รวม  6 รายการ 23,210.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ อิฐหรือซีเมนต์บล็อก   รหัส 54-010 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

11 พ.ค. 2562 

วันดี ซีเมนต์บล็อค คอนสตรัคช่ัน 
จ ากัด 

ธันวา เดชะศิร ิ

อิฐหกเหลี่ยม 20x22x6 ซม. (สีฟ้า) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.314/62 

จ.314/62 9.00 1540 ก้อน 1540 ก้อน 

 

  

11 พ.ค. 2562 

วันดี ซีเมนต์บล็อค คอนสตรัคช่ัน 
จ ากัด 

ธันวา เดชะศิร ิ

อิฐหกเหลี่ยม 20x22x6 ซม. (สีส้ม) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.314/62 

จ.314/62 8.00 3560 ก้อน 3560 ก้อน 

 

  

11 พ.ค. 2562 

วันดี ซีเมนต์บล็อค คอนสตรัคช่ัน 
จ ากัด 

ธันวา เดชะศิร ิ

ขอบคันหิน ขนาด 20x50x11 ซม. 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.314/62 

จ.314/62 45.00 140 ท่อน 140 ท่อน 

 

  
รวม  3 รายการ 48,640.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ตะป ู   รหัส 54-012 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
5 พ.ย. 2561 

ส.ไพบูลย ์

อุไรวัลย์ สมร 

ฆ้อนหงอน 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีแดง) 
ร.94/62 

จ.94/62 
260.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
5 พ.ย. 2561 

ส.ไพบูลย ์

อุไรวัลย์ สมร 

ตะปู 3 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีแดง) 
ร.94/62 

จ.94/62 
90.00 1 ก.ก. 1 ก.ก. 

 

  
6 ต.ค. 2561 

นางสุภาวดี  ชัยสุขบญุส่ง 

จุฑาทิพย์ เจนธนานันท์ 

ตะปู 2 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีฟ้า) 
ร.64/62 

จ.64/62 
30.00 0.5 ก.ก. 0.5 ก.ก. 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

รีเวท 4-5 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.296/62 

จ.296/62 
290.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
8 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

รีเวท 4-6 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.459/62 

จ.459/62 
315.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
8 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ตะปู 3" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.459/62 

จ.459/62 
580.00 1 ลัง 1 ลัง 

 

  
9 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

รีเวท 4-6 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.547/62 

จ.547/62 
315.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
9 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ตะปู 3" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.547/62 

จ.547/62 
580.00 1 ลัง 1 ลัง 

 

  
22 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

รีเวท 4-5 

งานประชาสัมพันธ์ 

ร.527/62 

จ.527/62 
290.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
รวม  9 รายการ 2,750.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ คีม   รหัส 54-014 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
13 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

คีมปากแหลม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.61/62 

จ.61/62 
40.00 4 ตัว 4 ตัว 

 

  

10 ก.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

คีมปากจิ้งจก 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.410/62 

จ.410/62 65.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
27 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประทุม ปานช่ืน 

คีมปากนกแก้ว 8 นิ้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.515/62 

จ.515/62 
55.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
27 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประทุม ปานช่ืน 

คีมปากจิ้งจก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.515/62 

จ.515/62 
140.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
27 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประทุม ปานช่ืน 

คีมปากแหลม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.515/62 

จ.515/62 
65.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
รวม  5 รายการ 680.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ สิ่ว   รหัส 54-018 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
27 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประทุม ปานช่ืน 

สิ่วด้ามไฟเบอร ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.515/62 

จ.515/62 
150.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
27 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประทุม ปานช่ืน 

ฉากวัดไม้ 10 นิ้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.515/62 

จ.515/62 
65.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
รวม  2 รายการ 430.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เลื่อย   รหัส 54-021 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
27 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประทุม ปานช่ืน 

เลื่อยลันดา 22 นิ้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.515/62 

จ.515/62 
165.00 3 อัน 3 อัน 

 

  
27 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประทุม ปานช่ืน 

เลื่อยปังตอ 10 นิ้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.515/62 

จ.515/62 
75.00 4 อัน 4 อัน 

 

  
รวม  2 รายการ 795.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เหล็กเส้น   รหัส 54-023 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
31 ต.ค. 2561 

บริษัท อ.กมลภัทร จ ากัด 

อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

เหล็กเส้นเหล็กเส้นกลม 6 มม. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 

ร.103/62 

จ.103/62 
65.00 1 เส้น 1 เส้น 

 

  
31 ต.ค. 2561 

บริษัท อ.กมลภัทร จ ากัด 

อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

เหล็กเส้นเหล็กเส้นกลม 12 มม. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 

ร.103/62 

จ.103/62 
240.00 1 เส้น 1 เส้น 

 

  
31 ต.ค. 2561 

บริษัท อ.กมลภัทร จ ากัด 

อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

เหล็กเส้นเหล็กเส้นกลม 16 มม. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 

ร.103/62 

จ.103/62 
460.00 2 เส้น 2 เส้น 

 

  
31 ต.ค. 2561 

บริษัท อ.กมลภัทร จ ากัด 

อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

เหล็กเส้นเหล็กเส้นกลม 20 มม. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 

ร.103/62 

จ.103/62 
740.00 1 เส้น 1 เส้น 

 

  
รวม  4 รายการ 1,965.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ท่อต่างๆ   รหัส 54-025 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
1 พ.ย. 2561 

สมบูรณส์ิน สาขา 1 

ไพลิน ชยามาศ 

ท่อพีวีซี 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 

ร.42/62 

จ.42/62 
135.00 1 เส้น 1 เส้น 

 

  
14 พ.ย. 2561 

นางสาวสมจติร  แสนกลาง 

จุฑาทิพย์ เจนธนานันท์ 

ท่อ PVC 3/4X 2.5 ม. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีฟ้า) 

ร.69/62 

จ.69/62 
62.50 17 ท่อ 17 ท่อ 

 

  
14 พ.ย. 2561 

นางสาวสมจติร  แสนกลาง 

จุฑาทิพย์ เจนธนานันท์ 

ข้อต่อ PVC 3/4 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีฟ้า) 
ร.69/62 

จ.69/62 
7.00 6 ตัว 6 ตัว 

 

  
15 พ.ย. 2561 

ส.ไพบูลย ์

จุฑามาศ พัฒนชู 

ต่อตรง 1 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.117/62 

จ.117/62 
7.00 20 ตัว 20 ตัว 

 

  
15 พ.ย. 2561 

ส.ไพบูลย ์

จุฑามาศ พัฒนชู 

สามทาง 1 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.117/62 

จ.117/62 
15.00 5 ตัว 5 ตัว 

 

  
15 พ.ย. 2561 

ส.ไพบูลย ์

จุฑามาศ พัฒนชู 

ท่อ PVC 1 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.117/62 

จ.117/62 
80.00 7 เส้น 7 เส้น 

 

  
3 ธ.ค. 2561 

เสถียรกจิฮาร์ดแวร ์

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ท่อ PVC 1" 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.151/62 

จ.151/62 
110.00 10 ท่อ 10 ท่อ 

 

  
3 ธ.ค. 2561 

เสถียรกจิฮาร์ดแวร ์

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ข้องอ PVC 1" 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.151/62 

จ.151/62 
10.00 10 อัน 10 อัน 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ท่อ PVC 12 นิ้ว หนา 8.5 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
4,761.00 2 เส้น 2 เส้น 

 

  
5 ก.พ. 2562 

บริษัทชุมพลโลหะกิจ จ ากดั 

ธันวา เดชะศิร ิ

43-30-9401 บู๊ททองเหลือง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.249/62 

จ.249/62 
200.00 2 ช้ิน 2 ช้ิน 

 

  
รวม  10 รายการ 13,136.50  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา   รหัส 54-028 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
12 พ.ย. 2561 

ส.ไพบูลย ์

วิชิต จีนพวด 

ท่อ PVC 1 1/2 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีชมพ)ู 
ร.97/62 

จ.97/62 
30.00 7.5 เมตร 7.5 เมตร 

 

  
12 พ.ย. 2561 

ส.ไพบูลย ์

วิชิต จีนพวด 

ท่อ PVC 1 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีชมพ)ู 
ร.97/62 

จ.97/62 
25.00 7.5 เมตร 7.5 เมตร 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ข้องอ 12 นิ้ว PVC 45    
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
1,715.00 2 ตัว 2 ตัว 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

สามทาง 12นิ้วx4นิ้ว 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
1,422.00 1 ตัว 1 ตัว 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ก๊อกน้ า 1/2" Sanwa 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.296/62 

จ.296/62 
110.00 24 ตัว 24 ตัว 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ก๊อกคอยาว 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.296/62 

จ.296/62 
185.00 12 ตัว 12 ตัว 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

สปริงเกอร ์

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.296/62 

จ.296/62 
12.00 30 ตัว 30 ตัว 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

สายยาง สีฟ้า 5/8" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.296/62 

จ.296/62 
1,800.00 2 ขด 2 ขด 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ข้องอหนา pvc 2" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.296/62 

จ.296/62 
30.00 10 ตัว 10 ตัว 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ข้องอหนา pvc 1 1/2" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.296/62 

จ.296/62 
22.00 10 ตัว 10 ตัว 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ก๊อกอ่างซิงค์ ติดผนัง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.340/62 

จ.340/62 
320.00 3 ตัว 3 ตัว 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ก๊อกน้ า 1/2" Sanwa 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.340/62 

จ.340/62 
110.00 10 ตัว 10 ตัว 

 



     

     

  
31 พ.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ก๊อกอ่างล้างมือ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.340/62 

จ.340/62 
200.00 10 ตัว 10 ตัว 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

สายช าระ Hang 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.340/62 

จ.340/62 
165.00 10 ชุด 10 ชุด 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ลูกลอย 1 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.340/62 

จ.340/62 
320.00 2 ชุด 2 ชุด 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ข้อลดทองเหลือง 4x3" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.340/62 

จ.340/62 
55.00 12 ตัว 12 ตัว 

 

  
24 ก.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ก๊อกงวงติดขอบอ่าง Duss 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.546/62 

จ.546/62 
550.00 12 ตัว 12 ตัว 

 

  
24 ก.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ต่อตรง 1/2" pvc 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.546/62 

จ.546/62 
4.00 20 ตัว 20 ตัว 

 

  
24 ก.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ต่อเกลียวใน 1/2" pvc 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.546/62 

จ.546/62 
3.00 20 ตัว 20 ตัว 

 

  
24 ก.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ข้องอ 45    3" หนา 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.546/62 

จ.546/62 
120.00 2 ตัว 2 ตัว 

 

  
24 ก.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ข้อลด 3x2" หนา 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.546/62 

จ.546/62 
70.00 1 ตัว 1 ตัว 

 

  
8 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ชาปน้ าท้ิง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.459/62 

จ.459/62 
155.00 10 ชุด 10 ชุด 

 

  
8 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

หัวช าระ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.459/62 

จ.459/62 
65.00 24 ชุด 24 ชุด 

 

  
8 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ข้อต่อ pvc 1" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.459/62 

จ.459/62 
7.00 10 ตัว 10 ตัว 

 

  
8 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ลูกลอยไฟฟ้า อิตาล ี

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.459/62 

จ.459/62 
750.00 5 ชุด 5 ชุด 

 

  
8 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ข้องอ pvc 1" 90 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.459/62 

จ.459/62 
10.00 10 ตัว 10 ตัว 

 



     

     

  
8 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ข้อลดหนา 2x1 1/2" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.459/62 

จ.459/62 
22.00 2 ตัว 2 ตัว 

 

  
9 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ชาปน้ าท้ิง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.547/62 

จ.547/62 
155.00 10 ชุด 10 ชุด 

 

  
9 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

หัวช าระ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.547/62 

จ.547/62 
65.00 24 หัว 24 หัว 

 

  
9 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ลูกลอยไฟฟ้า อิตาล ี

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.547/62 

จ.547/62 
750.00 5 ชุด 5 ชุด 

 

  
9 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ข้องอ pvc 1" 90    
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.547/62 

จ.547/62 
10.00 10 ตัว 10 ตัว 

 

  
9 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ข้อต่อ pvc 1" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.547/62 

จ.547/62 
7.00 10 ตัว 10 ตัว 

 

  
9 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ข้อลดหนา 2x1 1/2" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.547/62 

จ.547/62 
22.00 2 ตัว 2 ตัว 

 

  
รวม  33 รายการ 42,813.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลบัเมตร   รหัส 54-030 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
27 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประทุม ปานช่ืน 

ตลับเมตร 5 เมตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.515/62 

จ.515/62 
150.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
รวม  1 รายการ 300.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ลูกกลิ้ง   รหัส 54-032 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

2 ธ.ค. 2561 

บริษัท ต.สมานพันธ์ฮารด์แวร์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ 
อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

ลูกกลิ้ง 7 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 
ร.72/62 

จ.72/62 70.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ลูกกลิ้ง 4" (เล็ก) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
45.00 4 อัน 4 อัน 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

อะไหล่ ลูกกลิ้ง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
20.00 10 อัน 10 อัน 

 

  
รวม  3 รายการ 450.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ น็อต   รหัส 54-035 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

สตัดพร้อมข้อต่อ 3/8" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
75.00 2 เส้น 2 เส้น 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

แหวนมิเนียม 1/8" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
0.25 200 ตัว 200 ตัว 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

น๊อต 3/8x2 1/2" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
8.00 20 ชุด 20 ชุด 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ตัวเมียพร้อมแหวน 1/2" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
5.00 20 ชุด 20 ชุด 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

เกลียวปล่อยปลายสว่าน 2" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
300.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

เกลียวปล่อยปลายสว่าน 3 1/2" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
350.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
8 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

พุกตะกั่ว 1/4" พร้อมน๊อต 1 1/2" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.459/62 

จ.459/62 
12.00 20 ชุด 20 ชุด 

 

  
9 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

พุกตะกั่ว 1/4" พร้อมน๊อต 1 1/2" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.547/62 

จ.547/62 
12.00 20 ชุด 20 ชุด 

 

  
รวม  8 รายการ 1,590.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ลูกกลิ้ง   รหัส 54-036 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
3 ธ.ค. 2561 

เสถียรกจิฮาร์ดแวร ์

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ลูกกลิ้ง 10" 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.151/62 

จ.151/62 
75.00 4 อัน 4 อัน 

 

  
3 ธ.ค. 2561 

เสถียรกจิฮาร์ดแวร ์

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ลูกกลิ้ง 8" 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.151/62 

จ.151/62 
69.50 1 อัน 1 อัน 

 

  
6 มิ.ย. 2562 

สมบูรณส์ิน สาขา 1 

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

ลูกกลิ้งทาส ี

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 
ร.455/62 

จ.455/62 
65.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
รวม  3 รายการ 434.50  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ น้ ามันสน   รหัส 54-037 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

น้ ามันสน 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
400.00 1 ป๊ิป 1 ป๊ิป 

 

  
19 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

น้ ามันสน 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.295/62 

จ.295/62 
400.00 2 ป๊ิป 2 ป๊ิป 

 

  
รวม  2 รายการ 1,200.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ สเปรย ์   รหัส 54-038 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
1 พ.ย. 2561 

สมบูรณส์ิน สาขา 1 

ไพลิน ชยามาศ 

สีสเปรย ์

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.42/62 

จ.42/62 
80.00 3 กระป๋อง 3 กระป๋อง 

 

  

2 พ.ย. 2561 

บริษัท ต.สมานพันธ์ฮารด์แวร์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ 
ไพลิน ชยามาศ 

สีสเปรย์ ม่วง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.43/62 

จ.43/62 45.00 3 กระป๋อง 3 กระป๋อง 

 

  
13 พ.ย. 2561 

อาอ๊ี 

ไพลิน ชยามาศ 

สเปรย์สีทอง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.49/62 

จ.49/62 
35.00 10 กระป๋อง 10 กระป๋อง 

 

  
15 พ.ย. 2561 

ส.ไพบูลย ์

จุฑามาศ พัฒนชู 

สีสเปรย ์

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.117/62 

จ.117/62 
40.00 13 กระป๋อง 13 กระป๋อง 

 

  
รวม  4 รายการ 1,245.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เกลียวปล่อย   รหัส 54-041 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
22 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

เกลียวปล่อย 2"x8" หัว F 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.296/62 

จ.296/62 
285.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

เกลียวปล่อยปลายสว่าน 1 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.296/62 

จ.296/62 
450.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

เกลียวปล่อย 3/4" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.340/62 

จ.340/62 
220.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
8 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

เกลียวปล่อยหลังคา 3 1/2" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.459/62 

จ.459/62 
400.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
9 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

เกลียวปล่อยหลังคา 3 1/2" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.547/62 

จ.547/62 
400.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
รวม  5 รายการ 1,755.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ กระดาษทราย   รหัส 54-044 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

กระดาษทรายชิ้น 4" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
38.00 16 แผ่น 16 แผ่น 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

กระดาษทรายขัดไม้ #O 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
85.00 2 โหล 2 โหล 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

กระดาษทรายสายพาน # 40 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.296/62 

จ.296/62 
38.00 12 แผ่น 12 แผ่น 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

กระดาษทรายขัดไม้ # 3 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.296/62 

จ.296/62 
95.00 3 โหล 3 โหล 

 

  
8 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

กระดาษทราย 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.459/62 

จ.459/62 
40.00 12 แผ่น 12 แผ่น 

 

  
9 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

กระดาษทราย รถถัง4" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.547/62 

จ.547/62 
40.00 12 แผ่น 12 แผ่น 

 

  
รวม  6 รายการ 2,479.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ลวดเชื่อม   รหัส 54-046 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
22 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ลวดเชื่อม 2.6 มม. Kobe 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.296/62 

จ.296/62 
145.00 6 ห่อ 6 ห่อ 

 

  
24 ก.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ลวดเชื่อม 2.6 mm. kobe 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.546/62 

จ.546/62 
145.00 12 ห่อ 12 ห่อ 

 

  
รวม  2 รายการ 2,610.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ซลิิโคน   รหัส 54-048 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
9 ม.ค. 2562 

ภุชงค์กลาส จ ากดั 

ธันวา เดชะศิร ิ

TK - GP - B ซิลิโคนไทเก้น จีพี สใีส 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.183/62 

จ.183/62 
59.00 12 หลอด 12 หลอด 

 

  
24 ก.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ซิลิโคน อย่างด ี

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.546/62 

จ.546/62 
195.00 1 หลอด 1 หลอด 

 

  
รวม  2 รายการ 903.00  

  



     

     

 

 

 

  
ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ กาวยาง , ปืนกาว, กาวซิลิโคน, น้ ายาเชื่อมท่อ,เทปพันเกลยีวว,กลาส
เมททอลสีใส   รหัส 54-052 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
8 พ.ย. 2561 

นงค์เยาว์  เพิ่มพิพัฒน์ 
ไพลิน ชยามาศ 

กาวยางกระป๋องเล็ก 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.46/62 

จ.46/62 
40.00 1 ก.ก. 1 ก.ก. 

 

  
14 พ.ย. 2561 

นางสาวสมจติร  แสนกลาง 

จุฑาทิพย์ เจนธนานันท์ 

กาวยาง 1/4 กล. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีฟ้า) 

ร.69/62 

จ.69/62 
120.00 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง 

 

  
15 พ.ย. 2561 

ส.ไพบูลย ์

จุฑามาศ พัฒนชู 

กาวซิลิโคน 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.117/62 

จ.117/62 
75.00 1 แพค 1 แพค 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

เทปพันเกลียว (ใหญ่) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
35.00 10 ม้วน 10 ม้วน 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

กาวทาท่อ ตราช้าง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.296/62 

จ.296/62 
155.00 5 หลอด 5 หลอด 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

เทปพันเกลียว (ใหญ่) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.340/62 

จ.340/62 
35.00 12 ม้วน 12 ม้วน 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
สุณสิา สอาดศร ี

กาวแท่ง 1.2x10 ซม.(แพ็ค5 แท่ง) RP 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.389/62 

จ.389/62 
23.36 8 แพค 8 แพค 

 

  
24 ก.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

กาวทาท่อ loog 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.546/62 

จ.546/62 
60.00 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง 

 

  
24 ก.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

กาวทาท่อ ตราช้าง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.546/62 

จ.546/62 
155.00 2 หลอด 2 หลอด 

 

  
9 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

กาวทาท่อตราช้าง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.547/62 

จ.547/62 
155.00 5 หลอด 5 หลอด 

 

  
รวม  10 รายการ 3,111.88  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เอ็น   รหัส 54-053 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

สุณสิา สอาดศร ี

เอ็น No.10 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.193/62 

จ.193/62 
50.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขานวมินทร์ซิตี)้ 
ขนิษฐา ผลาธัญญะ 

เอ็นยืด 191 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.235/62 

จ.235/62 
13.00 5 ม้วน 5 ม้วน 

 

  
รวม  2 รายการ 115.00  

  



     

     

 

 

 

  
ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ใบเลื่อย เลื่อย , กบ , ใบตัด ,ใบหินเจีย,สว่าน,ไขควง,คีม,สกร,ูกรรไกร
ตัดเหล็ก,เกรียง,พุกพลาสติก,ใบพัดลม   รหัส 54-055 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
13 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

ใบเลื่อยเหล็ก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.61/62 

จ.61/62 
20.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
13 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

ไขควง (ชุด) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.61/62 

จ.61/62 
85.00 2 ชุด 2 ชุด 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ใบตัดไฟเบอร์ 14" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
85.00 10 ใบ 10 ใบ 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ใบตัดไม้ 4" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
110.00 2 ใบ 2 ใบ 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ใบตัดตราม้า 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
40.00 10 ใบ 10 ใบ 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ใบเลื่อยจิ๊กซอ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
30.00 8 ใบ 8 ใบ 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

จิราภรณ์ ปกรณ ์

ชุดไขควง SA-6032A (32ช้ิน) 
งานโสตทัศนศึกษา 

ร.130/62 

จ.130/62 
450.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ใบตัดไฟเบอร์ 14" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.296/62 

จ.296/62 
85.00 12 ใบ 12 ใบ 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ใบตัดตราม้า 4" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.296/62 

จ.296/62 
40.00 12 ใบ 12 ใบ 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ใบเจียร์ 4" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.296/62 

จ.296/62 
30.00 15 ใบ 15 ใบ 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ดอกสว่านโรตารี่ 13 มม. 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.340/62 

จ.340/62 
280.00 1 ตัว 1 ตัว 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ใบตัดตราม้า 4" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.340/62 

จ.340/62 
40.00 16 ใบ 16 ใบ 

 



     

     

  
31 พ.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ใบเลื่อยตดัเหล็กไฮสปดี 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.340/62 

จ.340/62 
30.00 6 ใบ 6 ใบ 

 

  
24 ก.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ใบตัดกระเบื้อง 4 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.546/62 

จ.546/62 
200.00 2 ใบ 2 ใบ 

 

  
24 ก.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ใบตัดกระเบื้อง 9 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.546/62 

จ.546/62 
500.00 2 ใบ 2 ใบ 

 

  
24 ก.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ใบเจียร์ 4" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.546/62 

จ.546/62 
30.00 10 ใบ 10 ใบ 

 

  
24 ก.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ใบเลื่อยคันธนู 30" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.546/62 

จ.546/62 
120.00 6 ใบ 6 ใบ 

 

  
8 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ดอกสว่าน SS 1/8" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.459/62 

จ.459/62 
300.00 1 โหล 1 โหล 

 

  
9 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ดอกสว่าน SS 1/8" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.547/62 

จ.547/62 
300.00 1 โหล 1 โหล 

 

  
รวม  19 รายการ 8,440.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ลวด   รหัส 54-057 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
3 ธ.ค. 2561 

เสถียรกจิฮาร์ดแวร ์

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ลวด NO. 18 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.151/62 

จ.151/62 
10.00 4 ม้วน 4 ม้วน 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ลวด # 24 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
95.00 2.5 ก.ก. 2.5 ก.ก. 

 

  
9 ม.ค. 2562 

เปรมสิริ  เกตโุชต ิ

ดวงพร  เถอะจ๋า 

ลวดผูกเหล็ก 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.265/62 

จ.265/62 
220.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  
3 พ.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ลวด 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.354/62 

จ.354/62 
200.00 1 ขด 1 ขด 

 

  
8 พ.ค. 2562 

ลียงค์ อุปกรณ ์

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

ลวด 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.412/62 

จ.412/62 
85.00 1 มัด 1 มัด 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ลวด 1/2 กิโลกรัม 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.383/62 

จ.383/62 
80.00 1 มัด 1 มัด 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

นายเสนห์  ก าแพงจันทร ์

นภวรรณ นาคอุไร 

ลวดดอกไม ้

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.467/62 

จ.467/62 
100.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  

9 ก.ค. 2562 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวสัดภิาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ณัฐธยาน์ กุลสิริวงศธร 

G-529 ขดลวดทองแดงพัน 50 รอบ 100 รอบ 

โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP 

ร.423/62 

จ.423/62 
135.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
24 ก.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ลวดตาข่าย 3/4นิ้ว 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.546/62 

จ.546/62 
950.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  

19 ส.ค. 2562 

บริษัท มินิอาร์ซี จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ประภาวดี เจรญิจิตร 

ลวดขาล้อ 3 มิล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.572/62 

จ.572/62 60.00 3 ขด 3 ขด 

 



     

     

  

19 ส.ค. 2562 

บริษัท มินิอาร์ซี จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ประภาวดี เจรญิจิตร 

ลวดขนาด 1.5 มิล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.574/62 

จ.574/62 15.00 6 ขด 6 ขด 

 

  
รวม  11 รายการ 2,317.50  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ บานพับ   รหัส 54-058 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
8 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

บานพับสปริง 4" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.459/62 

จ.459/62 
170.00 2 คู ่ 2 คู ่

 

  
9 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

บานพับ สปริง 4" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.547/62 

จ.547/62 
170.00 2 คู ่ 2 คู ่

 

  
รวม  2 รายการ 680.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ดอกเจาะ   รหัส 54-060 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
22 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ดอกสว่าน SS 1/8" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.296/62 

จ.296/62 
300.00 1 โหล 1 โหล 

 

  
รวม  1 รายการ 300.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ หิน   รหัส 54-064 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
13 พ.ย. 2561 

80 

บุญรักษา อินทรเสน 

หิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.148/62 

จ.148/62 
20.00 2 ถุง 2 ถุง 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

หินเล็ก 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
850.00 2 คิว 2 คิว 

 

  
รวม  2 รายการ 1,740.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เชือกฟาง   รหัส 54-065 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

5 พ.ย. 2561 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมบูรณส์ิน 
(สาขาปากซอยพหลโยธิน 39) 
จุฑามาศ พัฒนชู 

เชือกฟางม้วนใหญ่ 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 

ร.112/62 

จ.112/62 200.00 3 ม้วน 3 ม้วน 

 

  
15 พ.ย. 2561 

ส.ไพบูลย ์

ไพลิน ชยามาศ 

เชือกฟางม้วนใหญ่ 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 

ร.111/62 

จ.111/62 
200.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  
15 ธ.ค. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

เชือกฟางม้วนใหญ่ 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 

ร.80/62 

จ.80/62 
48.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  
9 ม.ค. 2562 

เปรมสิริ  เกตโุชต ิ

ดวงพร  เถอะจ๋า 

เชือกฟาง 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.265/62 

จ.265/62 
40.00 3 ม้วน 3 ม้วน 

 

  
11 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

พิทักษ์  ชินสีห์ 
เชือกฟางม้วนใหญ่ 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.177/62 

จ.177/62 
58.00 5 ม้วน 5 ม้วน 

 

  
28 ม.ค. 2562 

สุมาลี แสนกลา้ 

ดวงพร  เถอะจ๋า 

เชือกฟาง 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.271/62 

จ.271/62 
40.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

เชือกฟางม้วนใหญ่ 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.301/62 

จ.301/62 
50.00 4 ม้วน 4 ม้วน 

 

  
16 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สนธิกาญจน์ แสงมณ ี

เชือกฟางม้วนใหญ่ 
กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.321/62 

จ.321/62 
48.00 3 ม้วน 3 ม้วน 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ทองสุข  สาดเลิศ 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

เชือกฟางสี 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.382/62 

จ.382/62 
50.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

นภวรรณ นาคอุไร 

เชือกฟาง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.392/62 

จ.392/62 
48.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  
2 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

อรจิรา ปฏินนท์วานิช 

เชือกฟางม้วนใหญ่ 
งานทะเบียน-วัดผล 

ร.405/62 

จ.405/62 
48.00 30 ม้วน 30 ม้วน 

 



     

     

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

เชือกฟาง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.488/62 

จ.488/62 
48.00 4 ม้วน 4 ม้วน 

 

  

16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

เชือกฟาง 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.492/62 

จ.492/62 48.00 2 ม้วน 2 ม้วน 

 

  
รวม  13 รายการ 3,766.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ สายรดั   รหัส 54-068 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
7 พ.ย. 2561 

โชคทวี มัลติพาร์ท 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

สายรดั 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.33/62 

จ.33/62 
50.00 1 แพค 1 แพค 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

กิ๊บจับท่อ 1 1/2" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.296/62 

จ.296/62 
10.00 10 ตัว 10 ตัว 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

กิ๊บจับท่อ 2" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.296/62 

จ.296/62 
12.00 10 ตัว 10 ตัว 

 

  
รวม  3 รายการ 270.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ล้อ   รหัส 54-069 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
9 พ.ย. 2561 

เสถียรกจิฮาร์ดแวร ์

อุไรวัลย์ สมร 

ล้อยาง ตราม้าเป็น ขนาด 4 นิ่ิว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีแดง) 
ร.90/62 

จ.90/62 
100.00 1 ตัว 1 ตัว 

 

  
9 พ.ย. 2561 

เสถียรกจิฮาร์ดแวร ์

อุไรวัลย์ สมร 

ล้อยาง ตราม้าเป็น ขนาด 5 นิ่ิว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีแดง) 
ร.90/62 

จ.90/62 
130.00 1 ตัว 1 ตัว 

 

  
15 พ.ย. 2561 

พรหมวิเศษค้าไม ้

ไพลิน ชยามาศ 

ล้อยาง 3 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.51/62 

จ.51/62 
70.00 8 ตัว 8 ตัว 

 

  
15 พ.ย. 2561 

พรหมวิเศษค้าไม ้

ไพลิน ชยามาศ 

น็อต 1 นิ้ว พร้อมแหวนรอง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.51/62 

จ.51/62 
3.00 35 ชุด 35 ชุด 

 

  
1 ก.พ. 2562 

นิภาพร  วัฒนาเกษมสกลุ 

ธันวา เดชะศิร ิ

ล้อบานเลื่อน ห้องประชุมอาคาร 9 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.259/62 

จ.259/62 
120.00 56 ชุด 56 ชุด 

 

  

19 ส.ค. 2562 

บริษัท มินิอาร์ซี จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ประภาวดี เจรญิจิตร 

ล้อโฟท 6.5 เซ็นติเมตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.572/62 

จ.572/62 35.00 9 อัน 9 อัน 

 

  

19 ส.ค. 2562 

บริษัท มินิอาร์ซี จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ประภาวดี เจรญิจิตร 

ชุดขาล้อหน้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.572/62 

จ.572/62 70.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
รวม  7 รายการ 8,070.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ปูนกาว,ปูนยาแนว   รหัส 54-070 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
9 ม.ค. 2562 

ภุชงค์กลาส จ ากดั 

ธันวา เดชะศิร ิ

กาวแต๊ป-ขาโว-่702-2 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.183/62 

จ.183/62 
31.00 10 หลอด 10 หลอด 

 

  
รวม  1 รายการ 310.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ลูกปืน   รหัส 54-071 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ลูกปืน 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
35.00 40 ตลับ 40 ตลับ 

 

  
รวม  1 รายการ 1,400.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ปืนยิงกาว   รหัส 54-075 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

ปืนยิงกาวเล็ก 20w ยี่ห้อ JDER 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.123/62 

จ.123/62 
125.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

ไส้ปืนกาวเล็ก 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.123/62 

จ.123/62 
295.00 1 กิโลกรัม 1 กิโลกรัม 

 

  
9 ม.ค. 2562 

เปรมสิริ  เกตโุชต ิ

ดวงพร  เถอะจ๋า 

ไส้ปืนยิงกาว (1x20) 
กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 

ร.265/62 

จ.265/62 
140.00 1 แพค 1 แพค 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
สุณสิา สอาดศร ี

ปืนยิงกาวชนิด 2 อุณหภูมิ เจเทค JE100303 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.389/62 

จ.389/62 
724.30 1 อัน 1 อัน 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

พิชญ์สินี ค าเเก้ว 

ปืนยิงกาวเล็ก 20w JOER 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.491/62 

จ.491/62 
125.00 7 อัน 7 อัน 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

พิชญ์สินี ค าเเก้ว 

ไส้ปืนยิงกาวเล็ก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.491/62 

จ.491/62 
250.00 1 กิโลกรัม 1 กิโลกรัม 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ปืนยิงกาว JOER 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.513/62 

จ.513/62 
125.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ไส้ปืนยิงกาวแท่งเล็ก 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.513/62 

จ.513/62 
5.00 12 อัน 12 อัน 

 

  
30 ส.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ไส้ปืนยิงกาวเล็ก 1*10 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.575/62 

จ.575/62 
35.00 3 แพค 3 แพค 

 

  
30 ส.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ปืนยิงกาวเล็ก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.575/62 

จ.575/62 
140.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
รวม  10 รายการ 2,979.30  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ น้ ายาลอกส ี   รหัส 54-076 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

น้ ายาลอกสี (ทีซอฟ) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
380.00 2 แกลลอน 2 แกลลอน 

 

  
รวม  1 รายการ 760.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ มดีแกะไม ้   รหัส 54-077 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
18 ม.ค. 2562 

อนันตวนา เกษตร 

เดียร์ สุขเพ็ชร ี

มีดแกะไม ้

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.200/62 

จ.200/62 
70.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
รวม  1 รายการ 70.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ตัวล๊อคหน้าต่าง   รหัส 54-078 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

8 มี.ค. 2562 

นิภาพร  วัฒนาเกษมสกลุ 

ธันวา เดชะศิร ิ

ตัวล๊อคหน้าต่างกระจกห้องประชุมอาคาร 9 (รวม
ค่าแรง) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.278/62 

จ.278/62 180.00 14 ชุด 14 ชุด 

 

  
รวม  1 รายการ 2,520.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ลูกบิดประต ู   รหัส 54-079 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
22 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ลูกบิดประตู Solo 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.296/62 

จ.296/62 
280.00 12 ชุด 12 ชุด 

 

  
รวม  1 รายการ 3,360.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เลตไม ้   รหัส 54-080 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

11 พ.ค. 2562 

วันดี ซีเมนต์บล็อค คอนสตรัคช่ัน 
จ ากัด 

ธันวา เดชะศิร ิ

เลตไม ้

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.314/62 

จ.314/62 100.00 18 ตัว 18 ตัว 

 

  
รวม  1 รายการ 1,800.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ฆ้อน   รหัส 54-082 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
27 ส.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ประทุม ปานช่ืน 

ฆ้อนหงอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.515/62 

จ.515/62 
85.00 3 อัน 3 อัน 

 

  
รวม  1 รายการ 255.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ แบตเตอรี่   รหัส 55-001 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
8 ก.พ. 2562 

ชัยอนันต์ไดนาโม 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

แบตเตอรี่ 125D 31 R 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.290/62 

จ.290/62 
3,500.00 1 ลูก 1 ลูก 

 

  

11 ก.ค. 2562 

เปียเจริญ ไดนาโม-แอร-์หม้อน้ า 

จรรจริา ฤทธิชัย 

แบตเตอรี ่
ทะเบียนรถ ฒม 6841 กทม. 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.461/62 

จ.461/62 2,900.00 1 ลูก 1 ลูก 

 

  
รวม  2 รายการ 6,400.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ตลับลูกปืน   รหัส 55-006 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
31 พ.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ตลับลูกปืน 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.340/62 

จ.340/62 
35.00 20 ตลับ 20 ตลับ 

 

  
รวม  1 รายการ 700.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ไขควง   รหัส 55-010 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

19 ส.ค. 2562 

บริษัท มินิอาร์ซี จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ประภาวดี เจรญิจิตร 

ไขควง หกเหลี่ยม 1.5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.572/62 

จ.572/62 130.00 3 อัน 3 อัน 

 

  
รวม  1 รายการ 390.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ช่ือหรือชนิดวัสดุ อะไหล,่วัสด ุ(รถยนต)์   รหัส 55-018 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
22 พ.ย. 2561 

ชัยเจริญ 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

สายยางใส 1/2" 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.12/62 

จ.12/62 
20.00 14 เมตร 14 เมตร 

 

  
22 พ.ย. 2561 

ชัยเจริญ 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

แหวนรัดสายยาง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.12/62 

จ.12/62 
12.00 5 อัน 5 อัน 

 

  
22 พ.ย. 2561 

ชัยเจริญ 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

EPOXY ดินน้ ามัน AFB 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.12/62 

จ.12/62 
140.00 1 แพค 1 แพค 

 

  
22 พ.ย. 2561 

ชัยเจริญ 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

เคเบิ้ลใหญ่ 6 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.12/62 

จ.12/62 
60.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
22 พ.ย. 2561 

ชัยเจริญ 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

แหวน มิเนียม เล็ก 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.12/62 

จ.12/62 
20.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
22 พ.ย. 2561 

ชัยเจริญ 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

แหวน มิเนียม กลาง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.12/62 

จ.12/62 
30.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
22 พ.ย. 2561 

ชัยเจริญ 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

ตะปูเกลียว 6x1" P 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.12/62 

จ.12/62 
0.50 30 ตัว 30 ตัว 

 

  
22 พ.ย. 2561 

ชัยเจริญ 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

ตะปูเกลียว 8x1" P 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.12/62 

จ.12/62 
0.75 20 ตัว 20 ตัว 

 

  
23 พ.ย. 2561 

ชัยอนันต์ไดนาโม 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

แบตเตอรี่ 125 D3IR 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.15/62 

จ.15/62 
3,200.00 2 ลูก 2 ลูก 

 

  
24 ม.ค. 2562 

ชัยอนันต์ไดนาโม 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

คอมแอร์ 10S 17C (คูเกียร)์ 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.289/62 

จ.289/62 
10,500.00 1 ลูก 1 ลูก 

 

  
24 ม.ค. 2562 

ชัยอนันต์ไดนาโม 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

ชุดมูเล่คอมแอร ์

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.289/62 

จ.289/62 
1,950.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
24 ม.ค. 2562 

ชัยอนันต์ไดนาโม 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

สายแอร์กลาง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.289/62 

จ.289/62 
1,300.00 1 เส้น 1 เส้น 

 



     

     

  
24 ม.ค. 2562 

ชัยอนันต์ไดนาโม 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

วาล์วบล็อก 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.289/62 

จ.289/62 
950.00 1 ตัว 1 ตัว 

 

  
24 ม.ค. 2562 

ชัยอนันต์ไดนาโม 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

วาล์วหาง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.289/62 

จ.289/62 
490.00 1 ตัว 1 ตัว 

 

  
24 ม.ค. 2562 

ชัยอนันต์ไดนาโม 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

แผงคอยล์ร้อน 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.289/62 

จ.289/62 
3,400.00 1 แผง 1 แผง 

 

  
24 ม.ค. 2562 

ชัยอนันต์ไดนาโม 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

คอยล์เย็นหน้า 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.289/62 

จ.289/62 
2,350.00 1 ใบ 1 ใบ 

 

  
24 ม.ค. 2562 

ชัยอนันต์ไดนาโม 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

สายแอร์กลางยาว 185 ซม. R134A 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.289/62 

จ.289/62 
1,130.00 1 เส้น 1 เส้น 

 

  
24 ม.ค. 2562 

ชัยอนันต์ไดนาโม 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

สวิทซ์พัดลมตู้แอร์หนา้ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.289/62 

จ.289/62 
1,850.00 1 ตัว 1 ตัว 

 

  
24 ม.ค. 2562 

ชัยอนันต์ไดนาโม 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

ล้างระบบแอร์ตู้แอร์หลัง+แผงคอยส์หลัง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.289/62 

จ.289/62 
200.00 5 ขวด 5 ขวด 

 

  
24 ม.ค. 2562 

ชัยอนันต์ไดนาโม 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

ฝาปิดกรองแอร์ 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.289/62 

จ.289/62 
150.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  
24 ม.ค. 2562 

ชัยอนันต์ไดนาโม 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

ฟิลเตอร์แอร ์

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.289/62 

จ.289/62 
250.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  
24 ม.ค. 2562 

ชัยอนันต์ไดนาโม 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

แวกเติมน้ ายาแอร์ R134A 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.289/62 

จ.289/62 
800.00 2 ตู้ 2 ตู้ 

 

  
รวม  22 รายการ 33,940.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลืน่  ช่ือหรือชนิดวัสดุ น้ ามันดีเซล   รหัส 56-001 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
25 ต.ค. 2561 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (ฮภ5657) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.10/62 

จ.10/62 
29.90 180.283 ลิตร 

180.283 
ลิตร 

 

  
25 ต.ค. 2561 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (ฮค5255) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.10/62 

จ.10/62 
29.78 199.136 ลิตร 

199.136 
ลิตร 

 

  
25 ต.ค. 2561 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (415837) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.10/62 

จ.10/62 
29.94 66.8 ลิตร 66.8 ลิตร 

 

  
26 พ.ย. 2561 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (415837) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.11/62 

จ.11/62 
29.94 104.211 ลิตร 

104.211 
ลิตร 

 

  
26 พ.ย. 2561 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (ฮภ5657) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.11/62 

จ.11/62 
29.97 142.795 ลิตร 

142.795 
ลิตร 

 

  
26 พ.ย. 2561 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (ฮค5255) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.11/62 

จ.11/62 
29.94 123.58 ลิตร 123.58 ลิตร 

 

  
26 พ.ย. 2561 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (415177) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.11/62 

จ.11/62 
29.94 184.369 ลิตร 

184.369 
ลิตร 

 

  
26 พ.ย. 2561 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (ฒม6841) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.11/62 

จ.11/62 
29.94 67.802 ลิตร 67.802 ลิตร 

 

  
26 พ.ย. 2561 

อุตรดิตถ์ออยล ์

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.59/62 

จ.59/62 
28.85 17.33 ลิตร 17.33 ลิตร 

 

  
26 พ.ย. 2561 

ศรีสุธาอออยล์ จ ากัด 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.60/62 

จ.60/62 
29.22 39.01 ลิตร 39.01 ลิตร 

 

  

3 ม.ค. 2562 

ปตท.น้ ามันและการคา้ปลีก จ ากดั 
(มหาชน) 
พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

ผลิตภณัฑ์ HSD EDRO IV 0.005%S WITH ADD.,฿
27.34 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.108/62 

จ.108/62 27.34 36.58 ลิตร 36.58 ลิตร 

 



     

     

  
25 ธ.ค. 2561 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (41 - 5837) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.132/62 

จ.132/62 
28.83 59.647 ลิตร 59.647 ลิตร 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (ฮภ 5657) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.132/62 

จ.132/62 
29.43 305.774 ลิตร 

305.774 
ลิตร 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (ฮค 5255) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.132/62 

จ.132/62 
29.45 338.194 ลิตร 

338.194 
ลิตร 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (อย 5837) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.132/62 

จ.132/62 
29.63 48.583 ลิตร 48.583 ลิตร 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (41 - 5177) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.132/62 

จ.132/62 
29.46 243.684 ลิตร 

243.684 
ลิตร 

 

  
22 ม.ค. 2562 

ปิโตรเลียม (เชียงราก) จ ากัด 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.189/62 

จ.189/62 
25.74 77.7 ลิตร 77.7 ลิตร 

 

  
25 ม.ค. 2562 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (ฮภ 5657) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.185/62 

จ.185/62 
26.79 98.52 ลิตร 98.52 ลิตร 

 

  
25 ม.ค. 2562 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (ฮค 5255) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.185/62 

จ.185/62 
26.46 132.247 ลิตร 

132.247 
ลิตร 

 

  
25 ม.ค. 2562 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (41-5177) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.185/62 

จ.185/62 
26.73 242.483 ลิตร 

242.483 
ลิตร 

 

  
25 ม.ค. 2562 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (ฒม 6841) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.185/62 

จ.185/62 
26.83 48.808 ลิตร 48.808 ลิตร 

 

  
25 ม.ค. 2562 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (41-5837) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.185/62 

จ.185/62 
27.13 66.323 ลิตร 66.323 ลิตร 

 

  
29 ม.ค. 2562 

ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

ผลิตภณัฑ์ HSD EURO IV 0.005%S WITH ADD., 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.263/62 

จ.263/62 
26.14 57.383 ลิตร 57.383 ลิตร 

 

  
4 ก.พ. 2562 

จุฑาสมติร จ ากดั (สาขา2) 
วนัสนันท์ ค าแสน 

น้ ามันดีเซล 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.243/62 

จ.243/62 
25.74 54.394 ลิตร 54.394 ลิตร 

 

  
4 ก.พ. 2562 

สวนวังใหญ่ บริการ(ส านักงานใหญ่) 
วนัสนันท์ ค าแสน 

น้ ามันดีเซล 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.244/62 

จ.244/62 
26.32 42.18 ลิตร 42.18 ลิตร 

 



     

     

  
26 ก.พ. 2562 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (ฮภ 5657) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.277/62 

จ.277/62 
25.66 99.365 ลิตร 99.365 ลิตร 

 

  
26 ก.พ. 2562 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (ฮค5255) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.277/62 

จ.277/62 
25.95 246.972 ลิตร 

246.972 
ลิตร 

 

  
26 ก.พ. 2562 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (41-5177) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.277/62 

จ.277/62 
25.64 385.987 ลิตร 

385.987 
ลิตร 

 

  

14 ม.ีค. 2562 

เอส.พี.สันต์ ปิโตรเลียม 1999 
จ ากัด 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.384/62 

จ.384/62 28.13 17.77 ลิตร 17.77 ลิตร 

 

  
25 ม.ีค. 2562 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (ฮภ5657) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.297/62 

จ.297/62 
26.45 132.13 ลิตร 132.13 ลิตร 

 

  
25 ม.ีค. 2562 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (ฮค5255) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.297/62 

จ.297/62 
26.76 247.676 ลิตร 

247.676 
ลิตร 

 

  
25 ม.ีค. 2562 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (41-5177) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.297/62 

จ.297/62 
26.73 374.012 ลิตร 

374.012 
ลิตร 

 

  
25 เม.ย. 2562 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (ฒม 6841) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.328/62 

จ.328/62 
27.34 68.274 ลิตร 68.274 ลิตร 

 

  
25 เม.ย. 2562 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (41-5837) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.328/62 

จ.328/62 
27.46 246.556 ลิตร 

246.556 
ลิตร 

 

  
25 เม.ย. 2562 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (ฮภ 5657) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.328/62 

จ.328/62 
27.65 223.513 ลิตร 

223.513 
ลิตร 

 

  
25 เม.ย. 2562 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (ฮค 5255) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.328/62 

จ.328/62 
27.76 321.34 ลิตร 321.34 ลิตร 

 

  
25 เม.ย. 2562 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (41-5177) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.328/62 

จ.328/62 
27.42 364.416 ลิตร 

364.416 
ลิตร 

 

  
27 พ.ค. 2562 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (41-5837) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.329/62 

จ.329/62 
27.90 116.499 ลิตร 

116.499 
ลิตร 

 



     

     

  
27 พ.ค. 2562 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (ฮภ 5255) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.329/62 

จ.329/62 
27.34 80.466 ลิตร 80.466 ลิตร 

 

  
27 พ.ค. 2562 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (41 5177) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.329/62 

จ.329/62 
27.67 287.316 ลิตร 

287.316 
ลิตร 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (41-5837) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.386/62 

จ.386/62 
28.01 127.088 ลิตร 

127.088 
ลิตร 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (  ฮภ 5657) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.386/62 

จ.386/62 
28.11 144.07 ลิตร 144.07 ลิตร 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (ฮค 5255) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.386/62 

จ.386/62 
27.91 222.828 ลิตร 

222.828 
ลิตร 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (415177) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.386/62 

จ.386/62 
28.24 123.938 ลิตร 

123.938 
ลิตร 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

กรุงไทย 

พิชาชาญ สุขประเสริฐ 

น้ ามันดีเซล (ฒม 6841) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.386/62 

จ.386/62 
28.24 53.116 ลิตร 53.116 ลิตร 

 

  
25 ก.ค. 2562 

กรุงไทย 

นุชจิรา  ทะมานนท์ 

น้ ามันดีเซล (ฮค 5255) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.415/62 

จ.415/62 
26.40 217.772 ลิตร 

217.772 
ลิตร 

 

  
25 ก.ค. 2562 

กรุงไทย 

นุชจิรา  ทะมานนท์ 

น้ ามันดีเซล (415177) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.415/62 

จ.415/62 
26.24 110.518 ลิตร 

110.518 
ลิตร 

 

  
25 ก.ค. 2562 

กรุงไทย 

นุชจิรา  ทะมานนท์ 

น้ ามันดีเซล (41-5837) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.415/62 

จ.415/62 
25.84 68.111 ลิตร 68.111 ลิตร 

 

  
25 ก.ค. 2562 

กรุงไทย 

นุชจิรา  ทะมานนท์ 

น้ ามันดีเซล (ฮภ 5657) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.415/62 

จ.415/62 
26.54 94.979 ลิตร 94.979 ลิตร 

 

  
26 ส.ค. 2562 

กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
นภวรรณ นาคอุไร 

น้ ามันดีเซล (41 - 5837) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.462/62 

จ.462/62 
26.44 68.836 ลิตร 68.836 ลิตร 

 

  
26 ส.ค. 2562 

กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
นภวรรณ นาคอุไร 

น้ ามันดีเซล (ฮภ 5657) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.462/62 

จ.462/62 
26.93 102.127 ลิตร 

102.127 
ลิตร 

 

  
26 ส.ค. 2562 

กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
นภวรรณ นาคอุไร 

น้ ามันดีเซล (ฮค 5255) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.462/62 

จ.462/62 
26.79 222.391 ลิตร 

222.391 
ลิตร 

 



     

     

  
26 ส.ค. 2562 

กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
นภวรรณ นาคอุไร 

น้ ามันดีเซล (41 - 5177) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.462/62 

จ.462/62 
26.66 294.125 ลิตร 

294.125 
ลิตร 

 

  
30 ต.ค. 2562 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุธนาปิโตเลยีม 

อุไรวัลย์ สมร 

น้ ามันดีเซล 

กลุ่มบรหิารทั่วไป (ครอบครัวอุปถัมภ)์ 
ร.601/62 

จ.601/62 
26.47 52.89 ลิตร 52.89 ลิตร 

 

  

1 ต.ค. 2562 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรณุสวัสดิ์ปโิต
เลียม 

อุไรวัลย์ สมร 

ผลิตภณัฑ์ HSD,B26.26 

กลุ่มบรหิารทั่วไป (ครอบครัวอุปถัมภ)์ 
ร.602/62 

จ.602/62 26.26 50.27 ลิตร 50.27 ลิตร 

 

  

1 ต.ค. 2562 

ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
อุไรวัลย์ สมร 

ผลิตภณัฑ์ HSD EURO V 0.001%S WITH 
ADD.(PREMIUM),B29.89 

กลุ่มบรหิารทั่วไป (ครอบครัวอุปถัมภ)์ 

ร.603/62 

จ.603/62 29.89 23.754 ลิตร 23.754 ลิตร 

 

  
รวม  56 รายการ 225,735.81  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลืน่  ช่ือหรือชนิดวัสดุ น้ ามันแก๊สโซฮอล์   รหัส 56-003 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
3 ธ.ค. 2561 

พรจันทร์บริการ จ ากัด 

ไตรรัตน์ ศรีจิตรเเจม่ 

น าิมันแก๊สโซฮอล์ 91 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.307/62 

จ.307/62 
27.38 51.13 ลิตร 51.13 ลิตร 

 

  
4 ธ.ค. 2561 

พรจันทร์บริการ จ ากัด 

ไตรรัตน์ ศรีจิตรเเจม่ 

น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.308/62 

จ.308/62 
27.68 50.57 ลิตร 50.57 ลิตร 

 

  
6 พ.ย. 2561 

พรจันทร์บริการ จ ากัด 

 

น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.309/62 

จ.309/62 
27.68 52.74 ลิตร 52.74 ลิตร 

 

  
22 พ.ค. 2562 

สน.ปตท.บริษัท ส.รุ่งพร จ ากัด 

ธันวา เดชะศิร ิ

ผลิตภณัฑ์ Gasohol 91 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.334/62 

จ.334/62 
29.33 34.095 ลิตร 34.095 ลิตร 

 

  
26 ก.ค. 2562 

สน.ปตท.บริษัท ส.รุ่งพร จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ผลิตภณัฑ์ Gasohol 91 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.460/62 

จ.460/62 
27.83 35.932 ลิตร 35.932 ลิตร 

 

  
31 ก.ค. 2562 

ส.รุ่งพร จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

แก๊สโซฮอล์ 91 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.458/62 

จ.458/62 
27.83 35.93 ลิตร 35.93 ลิตร 

 

  
รวม  6 รายการ 7,260.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลืน่  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ถ่าน   รหัส 56-006 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
2 พ.ย. 2561 

นิภาสโตร ์

อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

ถ่าน 9 V. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 

ร.73/62 

จ.73/62 
34.00 3 ก้อน 3 ก้อน 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

จิราภรณ์ ปกรณ ์

ถ่าน 2A PANASONIC ALCALINE 

งานโสตทัศนศึกษา 

ร.130/62 

จ.130/62 
25.00 20 ก้อน 20 ก้อน 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

จิราภรณ์ ปกรณ ์

ถ่านชาร์ต PANASONIC ENERLOOP 

งานโสตทัศนศึกษา 

ร.130/62 

จ.130/62 
250.00 12 ก้อน 12 ก้อน 

 

  

9 ก.ค. 2562 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวสัดภิาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ณัฐธยาน์ กุลสิริวงศธร 

ถ่านPANASONIC NEO 6F-22 NT/1SL 

โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP 

ร.424/62 

จ.424/62 
30.00 10 ก้อน 10 ก้อน 

 

  
รวม  4 รายการ 3,902.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลืน่  ช่ือหรือชนิดวัสดุ แก๊สหุงต้ม   รหัส 56-007 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
18 ธ.ค. 2561 

เอ็มแก๊ส 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ปตท.  15 กก. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.156/62 

จ.156/62 
413.00 1 ถัง 1 ถัง 

 

  
19 ธ.ค. 2561 

เอ็มแก๊ส 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ปตท.  15 กก. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.157/62 

จ.157/62 
413.00 1 ถัง 1 ถัง 

 

  
20 ธ.ค. 2561 

เอ็มแก๊ส 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ปตท.  15 กก. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.158/62 

จ.158/62 
413.00 2 ถัง 2 ถัง 

 

  
20 ม.ีค. 2562 

เอ็มแก๊ส 

ธันวา เดชะศิร ิ

ปตท 15 กก 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.262/62 

จ.262/62 
413.00 1 ถัง 1 ถัง 

 

  
21 ม.ิย. 2562 

เอ็มแก๊ส 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ปตท 15 ก.ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.374/62 

จ.374/62 
398.00 1 ถัง 1 ถัง 

 

  
21 ม.ิย. 2562 

เอ็มแก๊ส 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ปตท 15 ก.ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.374/62 

จ.374/62 
398.00 1 ถัง 1 ถัง 

 

  
21 ม.ิย. 2562 

เอ็มแก๊ส 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ปตท 15 ก.ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.374/62 

จ.374/62 
398.00 2 ถัง 2 ถัง 

 

  
21 ม.ิย. 2562 

เอ็มแก๊ส 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ปตท 15 ก.ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.374/62 

จ.374/62 
398.00 3 ถัง 3 ถัง 

 

  
1 ก.ค. 2562 

ธนะพัฒน์  เนติชัยเศรษฐ ์

นภวรรณ นาคอุไร 

ไฟแช็ค 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.478/62 

จ.478/62 
10.00 5 อัน 5 อัน 

 

  
รวม  9 รายการ 4,901.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ช่ือหรือชนิดวัสดุ แอลกอฮอล์   รหัส 57-001 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
19 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

แอลกอฮอล ์

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.295/62 

จ.295/62 
320.00 1 ป๊ิป 1 ป๊ิป 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

แอลกอฮอล ์

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.296/62 

จ.296/62 
320.00 1 ป๊ิป 1 ป๊ิป 

 

  
รวม  2 รายการ 640.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ช่ือหรือชนิดวัสดุ น้ ายาตา่งๆ   รหัส 57-003 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
27 ก.พ. 2562 

เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จ ากัด 

ธันวา เดชะศิร ิ

AAA น้ ายาดันฝุ่น 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.260/62 

จ.260/62 
550.00 20 แกลลอน 20 แกลลอน 

 

  
รวม  1 รายการ 11,000.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ช่ือหรือชนิดวัสดุ สายยาง   รหัส 57-005 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
31 พ.ค. 2562 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

สายยางระดับน้ า 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.340/62 

จ.340/62 
8.00 32 เมตร 32 เมตร 

 

  
รวม  1 รายการ 256.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ถุงมือ   รหัส 57-010 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
18 ธ.ค. 2561 

เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จ ากัด 

ธันวา เดชะศิร ิ

ถุงมือ แบบหนา 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.104/62 

จ.104/62 
700.00 2 โหล 2 โหล 

 

  
รวม  1 รายการ 1,400.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ส าลี และผา้พันแผล   รหัส 57-016 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

TENSOPLAST ผ้า 1X100'S 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
62.00 2 BOX 2 BOX 

 

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

ส าลี และผา้พันแผล 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
30.00 3 PAC 3 PAC 

 

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

COTTON BUD ตรารถพยาบาล 100'S (ซอง) 
งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
19.00 2 EA 2 EA 

 

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

COTTON BALL 0.35 G/ก้อน 450 G (ENRICH) 
งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
105.00 5 PAC 5 PAC 

 

  
รวม  4 รายการ 777.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เคมภีัณฑ์ (รวมก ามะถัน กรด ด่าง)   รหัส 57-017 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

เมทานอล (เมทิลแอลกอฮอล)์ แอลกอฮอลจ์ุดไฟ (3.5 
ลิตร) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 350.00 4 แกลลอน 4 แกลลอน 

 

  

14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

กลีเซอรอล (กลีเซอรีน) (250 ซีซ)ี 
(Glycerol(Glycerine) 250 cc.) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 126.00 10 ขวด 10 ขวด 

 

  
14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

เอทิลอะซิเตต (450 ซีซ)ี (Ethyl Acetate 450 cc.) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 
162.00 3 ขวด 3 ขวด 

 

  

14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

กรดไฮโดรคลอริก 2 โมล (450 cc.) (Hydrochloric 
acid 2 M 450 c 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 50.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

กรดไฮโดรคลอริก (กรดเกลือ) 6 M (450 ซีซ)ี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 
50.00 2 ขวด 2 ขวด 

 

  

14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

สารละลายไอโอดีน 1%(100 ซีซ)ี (Iodine Solution 
1% 100 cc.) I2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 50.00 2 ขวด 2 ขวด 

 

  
14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

เลค (II) ไนเตรต (100 กรัม) (Lead(II) Nitrate 100 g.) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 
135.00 1 กระปุก 1 กระปุก 

 

  

14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

โพเทสเซยีมไอโอไดด์ (100 กรัม) (Potassium Iodide 
100g.) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 750.00 1 กระปุก 1 กระปุก 

 

  

14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) (350 กรัม) (Sodium 
Hydroxide Pell 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 120.00 1 กระปุก 1 กระปุก 

 



     

     

  
14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

กระดาษกรอง Whatman # 93 ขนาด 11 ซม. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 
370.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

เคมีภณัฑ์ (รวมก ามะถัน กรด ด่าง) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 
65.00 12 กระปุก 12 กระปุก 

 

  

14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

กรดอะซติิก (กรดน้ าส้ม) 6 M (450 ซีซ)ี (Acetic Acid 
[6 M]450cc.) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 70.00 2 ขวด 2 ขวด 

 

  

14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

กรดแอสคอบิก (วิตามินซีผง) (50กรัม) (Ascorbic 
Acid 50g.) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 215.00 1 กระปุก 1 กระปุก 

 

  

14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

สารละลายเบเนดิกต์ (450 ซีซ)ี (Banedict's Solution 
450 cc.) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 90.00 3 ขวด 3 ขวด 

 

  

14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

แคลเซียมคาร์บอเนต (หินปูน) (450 กรัม) (Calcium 
Carbonate Chip 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 60.00 2 กระปุก 2 กระปุก 

 

  

14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

แคลเซียมคาร์บอเนต (หินปูน) (250 กรัม) (Calcium 
Carbonate Powd 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 55.00 2 กระปุก 2 กระปุก 

 

  

14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (จุนสี) (450 กรัม) 
(Copper(II)Sulfate 450 g. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 190.00 2 กระปุก 2 กระปุก 

 

  
รวม  17 รายการ 7,156.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ช่ือหรือชนิดวัสดุ อุปกรณ,์ เครื่องมือวิทยาศาสตร ์   รหัส 57-031 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

กระบอกตวง 100 ซีซ.ี(Measuring Cylinder 100 cc.) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 
170.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ปากคีบสแตนเลส 11 ซม. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 
32.00 5 อัน 5 อัน 

 

  
14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ขวดใส่สารเคมสีีชาปากกว้างขนาด 250 มล.(จุกแก้ว) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 
95.00 5 ใบ 5 ใบ 

 

  
14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ผงตะไบเหล็ก (100 กรัม) (Iron Powder 100 g.) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 
50.00 2 กระปุก 2 กระปุก 

 

  
14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

การเคลื่อนที่เป็นวงกลม (Circular Motion) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 
170.00 9 ชุด 9 ชุด 

 

  

14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ชุดทดลองเส้นแรงแม่เหล็กด้วยเข็มทิศ (Magnet Field 
by Compass) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 4,000.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

สปิงสาธิตคลื่น (Slinky spring) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 
480.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

แม่เหล็กรูปตัวยู 60x12x9 มม. (U shape Magnet) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 
65.00 2 อัน 2 อัน 

 

  

14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ชุดเครื่องมือผ่าตัด (14 ช้ิน/ชุด) (Dissecting,Set 14 
Pes.) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 980.00 10 ชุด 10 ชุด 

 

  

14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ถาดผ่าตดั 24x34x2 ซม. (Dissecting Pan with 
paraphin) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 470.00 10 ใบ 10 ใบ 

 



     

     

  

14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ใบมีดผ่าตัดสแตนเลส เบอร์ 10 (10 ใบ/ชุด) 
(Stainless Steel scalpel 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 79.00 2 ชุด 2 ชุด 

 

  

14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ใบมีดผ่าตัดสแตนเลส เบอร์ 11 (10 ใบ/ชุด) 
(Stainless Steel scalpe 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 79.00 2 ชุด 2 ชุด 

 

  

14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ใบมีดผ่าตัดสแตนเลส เบอร์ 22 (10 ใบ/ชุด) 
(Stainless Steel scalpe 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 79.00 2 ชุด 2 ชุด 

 

  

14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ใบมีดผ่าตัดสแตนเลส เบอร์ 21 (10 ใบ/ชุด) 
(Stainless Steel scalpe 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 79.00 2 ชุด 2 ชุด 

 

  
14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

แว่นขยายกรอบพลาสติก คอโลหะ ขนาด 3 นิ้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 
115.00 3 อัน 3 อัน 

 

  
14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ขวดใส่สารเคมสีีขาวปากกว้างขนาด 500 มล.(จุกแก้ว) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 
155.00 5 ใบ 5 ใบ 

 

  

19 ส.ค. 2562 

บริษัท มินิอาร์ซี จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ประภาวดี เจรญิจิตร 

ชุดลวดล้อเลี้ยวหนา้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.574/62 

จ.574/62 70.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  

19 ส.ค. 2562 

บริษัท มินิอาร์ซี จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ประภาวดี เจรญิจิตร 

คันลวดตดัโฟม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.574/62 

จ.574/62 350.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  

19 ส.ค. 2562 

บริษัท มินิอาร์ซี จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ประภาวดี เจรญิจิตร 

Module ประจุแบตเตอรี ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.574/62 

จ.574/62 1,500.00 3 ชุด 3 ชุด 

 

  

19 ส.ค. 2562 

บริษัท มินิอาร์ซี จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ประภาวดี เจรญิจิตร 

มอเตอร์ GT2815-KV1500 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.574/62 

จ.574/62 850.00 6 ชุด 6 ชุด 

 



     

     

  

19 ส.ค. 2562 

บริษัท มินิอาร์ซี จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ประภาวดี เจรญิจิตร 

2200mA/11.1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.574/62 

จ.574/62 500.00 6 ชุด 6 ชุด 

 

  

19 ส.ค. 2562 

บริษัท มินิอาร์ซี จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ประภาวดี เจรญิจิตร 

บอร์ดควบคุมความเร็วรอบมอเิตอร์ 80 แอมป์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.574/62 

จ.574/62 990.00 3 ชุด 3 ชุด 

 

  

19 ส.ค. 2562 

บริษัท มินิอาร์ซี จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ประภาวดี เจรญิจิตร 

JX Servo Size กลาง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.574/62 

จ.574/62 200.00 3 ชุด 3 ชุด 

 

  

19 ส.ค. 2562 

บริษัท มินิอาร์ซี จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ประภาวดี เจรญิจิตร 

JX Servo Size Micro 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.574/62 

จ.574/62 150.00 9 ชุด 9 ชุด 

 

  

19 ส.ค. 2562 

บริษัท มินิอาร์ซี จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ประภาวดี เจรญิจิตร 

จอยรีโมทจ าลองส าหรับบินใน Computer 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.574/62 

จ.574/62 950.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  

19 ส.ค. 2562 

บริษัท มินิอาร์ซี จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ประภาวดี เจรญิจิตร 

ใบพัด 9 นิ้ว 3ใบ/ 1 ชุด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.574/62 

จ.574/62 100.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  

19 ส.ค. 2562 

บริษัท มินิอาร์ซี จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ประภาวดี เจรญิจิตร 

Module ทดสอบ Servo 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.574/62 

จ.574/62 350.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
รวม  27 รายการ 42,807.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ยา   รหัส 57-032 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
3 ธ.ค. 2561 

ก.เจริญเภสัช 

ศุภวัฒน์ คัมภริานนท์ 

ยาธาตุน้ าขาวกระต่ายบินใหญ ่

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.135/62 

จ.135/62 
56.00 9 ขวด 9 ขวด 

 

  
3 ธ.ค. 2561 

ก.เจริญเภสัช 

ศุภวัฒน์ คัมภริานนท์ 

ยาแก้ไอ อาปาเช ่

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.135/62 

จ.135/62 
40.00 9 ขวด 9 ขวด 

 

  
3 ธ.ค. 2561 

ก.เจริญเภสัช 

ศุภวัฒน์ คัมภริานนท์ 

ยาหม่องถ้วยทอง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.135/62 

จ.135/62 
40.00 9 ขวด 9 ขวด 

 

  
3 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศุภวัฒน์ คัมภริานนท์ 

ซันซิล แชมพู เฮลธีเออร์ ลอง 70 มล. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.136/62 

จ.136/62 
21.00 3 ขวด 3 ขวด 

 

  
3 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศุภวัฒน์ คัมภริานนท์ 

ซันซิล แชมพู สมูทแอนดเ์มเนจ  70 มล. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.136/62 

จ.136/62 
20.00 3 ขวด 3 ขวด 

 

  
3 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศุภวัฒน์ คัมภริานนท์ 

ซันซิล แชมพู เพอร์เฟค สเตรท 70 มล. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.136/62 

จ.136/62 
20.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
3 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศุภวัฒน์ คัมภริานนท์ 

โพรเทคสส์บู่ ไอซซ์ี่คูล 100 ก.x4 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.136/62 

จ.136/62 
72.00 3 แพ็ค 3 แพ็ค 

 

  
3 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศุภวัฒน์ คัมภริานนท์ 

ยาสีฟันคอลเกตโททอลแอดวานซ์เฟรช 35 ก. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.136/62 

จ.136/62 
19.00 9 กล่อง 9 กล่อง 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

COUNTERPAIN COOL 120 G 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
120.00 10 TU 10 TU 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

COUNTERPAIN COOL 30 G 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
45.00 10 TU 10 TU 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

COUNTERPAIN 120 G 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
115.00 5 TU 5 TU 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

COUNTERPAIN 30 G 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
40.00 5 TU 5 TU 

 



     

     

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

COHEXINE 50X10 TAB 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
220.00 1 BOX 1 BOX 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

LOLERGY-LORATADINE TAB10MG50X10'S 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
220.00 1 BOX 1 BOX 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

TYLENOL 500 MG 100X10 TAB 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
800.00 1 BOX 1 BOX 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

CEMOL 500 MG 1000 TAB 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
180.00 1 BT 1 BT 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

CEMOL 500 MG 100 TAB 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
25.00 5 BT 5 BT 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

ANTACIL 50X10 TAB 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
450.00 1 BOX 1 BOX 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

AIR-X (MINT) 50X10 TAB 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
535.00 1 BOX 1 BOX 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

MEFAMED 500 MG 25X10 TAB 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
200.00 1 BOX 1 BOX 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

ยาธาตุน้ าขาวกระต่ายบิน 50 มล. 
งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
14.00 24 BT 24 BT 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

ยาธาตุน้ าขาวกระต่ายบิน 200 มล. 
งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
48.00 24 BT 24 BT 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

OPSAR EYE LOTION 450 ML 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
53.00 3 BT 3 BT 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

HISTA-OPH EYE DROP 5 ML 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
35.00 12 BT 12 BT 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

ฟ้าทะลายโจร แคปซลู 350 มก. 10X10 แคปซูล 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
106.00 2 BOX 2 BOX 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

ยาอมมะแว้ง (รสบ๊วย) 20X20 เมด็ 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
129.00 1 BOX 1 BOX 

 



     

     

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

CEPACOL 50X8 TAB 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
1,000.00 3 BOX 3 BOX 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

OLYNE-DEK 100X4.5G 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
250.00 3 BOX 3 BOX 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

BETADRESS-2 10X10'S 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
75.00 4 กล่อง 4 กล่อง 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

BETADRESS-3 10X10'S 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
115.00 4 BOX 4 BOX 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

BACTIGRAS 10X10 CM 10X1'S 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
130.00 3 BOX 3 BOX 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

GPO BANDAGE 3"X5 YDS (ส ารอง) 
งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
15.00 24 ROL 24 ROL 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

CONFORM 3"X5 YDS. 1 ROOLL 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
11.00 23 EA 23 EA 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

ไม้พันส าลีขนาดกลาง 15 ซ.ม. 1X100 ก้าน 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
30.00 4 PAC 4 PAC 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

KIDDY COTTON BUD ตรารถพยาบาล 100'S 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
20.00 2 PAC 2 PAC 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

ผ้าปิดจมูกใยสังเคราะห์ 3 ช้ัน 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
46.00 10 BOX 10 BOX 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

TENSOPLAST ผ้า 1X100'S 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
62.00 2 BOX 2 BOX 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

NEXCARE TRANSPORE 1X10 YDS. (12 ม้วน) 
งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
585.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

NEXCARE MICROPORE 1"X10 YD  1X12 ROLL 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
515.00 2 BOX 2 BOX 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

SALINE IRRIGATE 1000 ML. 
งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
36.00 5 BT 5 BT 

 



     

     

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

KLEAN & KARE (NSS) 100 ML 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
30.00 10 BT 10 BT 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

BETADINE SOL 500 ML 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
190.00 2 BT 2 BT 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

BETADINE SOL 30 ML 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
40.00 10 กล่อง 10 กล่อง 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

UNISON OINTMENT 15 G 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
18.00 10 TU 10 TU 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

เจลว่านหางจระเข้ 30 กรัม (ALOE GEL) 
งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
39.00 5 TU 5 TU 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

ยาทาแก้ผดผื่นคัน คาลาไมน์ 60 มล. 
งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
10.00 20 BT 20 BT 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

DETTOL 250 ML 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.182/62 

จ.182/62 
145.00 1 BT 1 BT 

 

  
30 พ.ค. 2562 

ยาพหล 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

ยาหม่องถ้วยทอง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.357/62 

จ.357/62 
40.00 9 ขวด 9 ขวด 

 

  
30 พ.ค. 2562 

ยาพหล 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

ยาแก้ไอ APACHE 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.357/62 

จ.357/62 
45.00 9 ขวด 9 ขวด 

 

  
30 พ.ค. 2562 

ยาพหล 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

ยาธาตุน้ าขาวตรากระต่ายบิน 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.357/62 

จ.357/62 
56.00 9 ขวด 9 ขวด 

 

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

KLEAN & KARE (NSS) 100 ML 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
30.00 10 BT 10 BT 

 

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

BETADINE SOL 30 ML 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
40.00 5 BT 5 BT 

 

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

UNISON OINTMENT 15 G 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
18.00 5 TU 5 TU 

 

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

เจลว่านหางจระเข้ 30 กรัม (ALOE GEL) 
งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
39.00 3 TU 3 TU 

 



     

     

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

ยาทาแก้ผดผื่นคัน คาลาไมน6์0มล.(CALAMINE 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
10.00 10 BT 10 BT 

 

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

COUNTERPAIN COOL 120G 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
120.00 17 TU 17 TU 

 

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

COUNTERPAIN COOL 30G 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
45.00 20 TU 20 TU 

 

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

COUNTERPAIN 120G 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
115.00 15 TU 15 TU 

 

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

COUNTERPAIN 30G 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
40.00 20 TU 20 TU 

 

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

COHEXINE 50X10 TAB 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
220.00 1 BOX 1 BOX 

 

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

LOLERGY-LORATADINE TAB10MG50X10'S 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
220.00 3 BOX 3 BOX 

 

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

CETIRIZINE 10 MG 10X10 TAB 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
150.00 3 BOX 3 BOX 

 

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

TYLENOL 500 MG 100X10 TAB 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
800.00 1 BOX 1 BOX 

 

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

MEFAMED 500 MG 25X10 TAB 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
200.00 4 BOX 4 BOX 

 

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

CA-R-BON 260 MG 20X10 CAP 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
365.00 2 BOX 2 BOX 

 

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

ยาธาตุน้ าขาวกระต่ายบิน 50 มล. 
งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
14.00 24 BT 24 BT 

 

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

ยาธาตุน้ าขาวกระต่ายบิน 200 มล. 
งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
48.00 24 BT 24 BT 

 

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

OPSAR EYE LOTION 450 ML 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
53.00 3 BT 3 BT 

 



     

     

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

OPSARAM EYE DROP 5 ML 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
15.00 12 BT 12 BT 

 

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

OLYNE-DEK 100X4.5 G 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
250.00 2 BOX 2 BOX 

 

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

BETADRESS-2 10X10'S 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
75.00 6 BOX 6 BOX 

 

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

BETADRESS-4 10X10'S 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
160.00 1 BOX 1 BOX 

 

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

BACTIGRAS 10X10 CM 10X1'S 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
130.00 2 BOX 2 BOX 

 

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

GPO BANDAGE 3" X 5 YDS (ส ารอง) 
งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
15.00 24 ROL 24 ROL 

 

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

CONFORM 3"X5 YDS. 1 ROLL 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
11.00 24 EA 24 EA 

 

  
14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

กลูโคส (250 กรัม) (Glucose 250 g.) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 
55.00 1 กระปุก 1 กระปุก 

 

  

17 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

ยาธาตุน้ าขาว ไทยนคร 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.371/62 

จ.371/62 58.00 5 ขวด 5 ขวด 

 

  

17 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

ยาแก้ไออาปาเซ่ 60 ซีซ ี

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.371/62 

จ.371/62 24.00 5 ขวด 5 ขวด 

 

  

17 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

หม่องถ้วยทอง ขวด กลาง 22 กรัม 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.371/62 

จ.371/62 56.00 5 ขวด 5 ขวด 

 

  

17 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

ยาสีฟันคอลเกตโททอลแอดวานซ์เฟรช 35ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.372/62 

จ.372/62 19.00 5 กล่อง 5 กล่อง 

 



     

     

  
27 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

นภวรรณ นาคอุไร 

ยาธาตุน้ าขาว ไทยนคร 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.470/62 

จ.470/62 
58.00 9 กล่อง 9 กล่อง 

 

  
27 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

นภวรรณ นาคอุไร 

ยาแก้ไออาปาเช่ 60 ซีซ ี

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.470/62 

จ.470/62 
24.00 9 กล่อง 9 กล่อง 

 

  
27 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

นภวรรณ นาคอุไร 

ยาหม่องตราลิงถือลูกท้อยาหม่องขาว 12 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.470/62 

จ.470/62 
32.00 9 กล่อง 9 กล่อง 

 

  

8 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

ธาตุกระต่ายบิน ใหญ่ 200 มล. 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.406/62 

จ.406/62 54.00 9 ขวด 9 ขวด 

 

  

8 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

ยาแก้ไออาปาเช่ 60 ซีซ ี

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.406/62 

จ.406/62 24.00 9 ขวด 9 ขวด 

 

  

8 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

ยาหม่องเหลืองเซียงเพียว 12 กรัม 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.406/62 

จ.406/62 32.00 9 กล่อง 9 กล่อง 

 

  

8 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

ยาสีฟันคอลเกตโททอลแอดวานซเฟรช 35 ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.451/62 

จ.451/62 14.00 9 กล่อง 9 กล่อง 

 

  
25 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

คอลเกตแปรงสีฟัน เอกซ์ตร้าคลีนซอฟท์ 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.450/62 

จ.450/62 
14.00 9 กล่อง 9 กล่อง 

 

  
25 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ยาสีฟันคอลเกตโททอลแอดวานซ์เฟรช 35 ก. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.450/62 

จ.450/62 
14.00 9 กล่อง 9 กล่อง 

 

  
25 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ยาซอมป่อยใหม่ 120 มล. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.452/62 

จ.452/62 
27.00 4 กล่อง 4 กล่อง 

 

  
25 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ยาธาตุน้ าขาว ไทยนคร 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.452/62 

จ.452/62 
58.00 9 ขวด 9 ขวด 

 

  
25 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ยาแก้ไออาปาเช่ 60 ซีซ ี

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.452/62 

จ.452/62 
24.00 5 กล่อง 5 กล่อง 

 



     

     

  
25 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ตราลิงถือลูกท้อยาหม่องขาว 4 กรัม 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.452/62 

จ.452/62 
15.00 9 กล่อง 9 กล่อง 

 

  
7 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ยาสีฟันคอลเกตโททอลแอดวานซเฟรช 35ก. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.536/62 

จ.536/62 
19.00 9 แพ็ค 9 แพ็ค 

 

  
7 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

เสือดาวยาแก้ไอน้ าด า 60มล. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.536/62 

จ.536/62 
21.00 9 ขวด 9 ขวด 

 

  
7 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ตราลิงถือลูกท้อยาหม่องขาว 2 กรัม 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.536/62 

จ.536/62 
7.00 9 ขวด 9 ขวด 

 

  
7 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ยาธาตุกระต่ายบิน เล็ก 50 มล. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.536/62 

จ.536/62 
14.00 9 ขวด 9 ขวด 

 

  
รวม  97 รายการ 39,484.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ช่ือหรือชนิดวัสดุ แปรงสฟีัน   รหัส 57-033 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
3 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศุภวัฒน์ คัมภริานนท์ 

แปรงสีฟัน 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.136/62 

จ.136/62 
12.00 9 อัน 9 อัน 

 

  

17 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

คอลเกตแปรงสีฟันเดอลุกซ ์

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.372/62 

จ.372/62 12.00 5 อัน 5 อัน 

 

  
27 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

นภวรรณ นาคอุไร 

คอลเกตุแปรงสีฟัน เอ็กซ์ตร้าคลีนซอฟท์ 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.471/62 

จ.471/62 
14.00 9 อัน 9 อัน 

 

  

8 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

คอลเกตแปรงสีฟัน เอกซ์ตร้าคลีน 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.451/62 

จ.451/62 14.00 9 อัน 9 อัน 

 

  
7 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

คอตเกตแปรงสีฟัน เอกซ์ตร้าคลีนซอฟท์ 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.536/62 

จ.536/62 
19.00 9 อัน 9 อัน 

 

  
รวม  5 รายการ 591.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ผ้าปดิจมูก   รหัส 57-034 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

ผ้าปิดจมูกใยสังเคราะห์ 3 ช้ัน 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
46.00 50 BOX 50 BOX 

 

  
รวม  1 รายการ 2,300.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เทปแตง่แผล   รหัส 57-035 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

NEXCARE TRANSPORE 1X10 YDS. (12 ม้วน) 
งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
585.00 1 BOX 1 BOX 

 

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

NEXCARE TRANSPORE 1"X10YD 1X12 ROLL 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
515.00 1 BOX 1 BOX 

 

  
รวม  2 รายการ 1,100.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ซองยา   รหัส 57-036 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

ซองยา 8X12 ซม. 100 ใบ 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
25.00 2 PAC 2 PAC 

 

  
7 มิ.ย. 2562 

องค์การเภสัชกรรม 

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

ซองยา 7X10 ซม. 100 ใบ 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.366/62 

จ.366/62 
20.00 1 PAC 1 PAC 

 

  
รวม  2 รายการ 70.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ช่ือหรือชนิดวัสดุ น้ ากลั่น   รหัส 57-037 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

น้ ากลั่น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 
280.00 2 ขวด 2 ขวด 

 

  
รวม  1 รายการ 560.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ท่ีวางหัวแร้ง   รหัส 57-038 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

1 ส.ค. 2562 

อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส ์
จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ 
เมธี  รัษฎานุกลู 

ที่วางหัวแร้ง ML 

งานโสตทัศนศึกษา 

ร.507/62 

จ.507/62 45.00 1 PCS 1 PCS 

 

  
รวม  1 รายการ 45.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ตะกั่ว   รหัส 57-039 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

1 ส.ค. 2562 

อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส ์
จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ 
เมธี  รัษฎานุกลู 

ตะกั่ว 60/40 3M KOKI A-7 1.2 MM 

งานโสตทัศนศึกษา 

ร.507/62 

จ.507/62 38.00 1 PCS 1 PCS 

 

  
รวม  1 รายการ 38.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ช่ือหรือชนิดวัสดุ หุ่น CPR   รหัส 57-040 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

9 ก.ย. 2562 

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ ์

ทิพรวี เตชะหงษา 

บริจาคเพื่อโครงการ CPR (หุ่นสมชาย) 
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.533/62 

จ.533/62 1,000.00 20 ตัว 20 ตัว 

 

  

22 ต.ค. 2562 

บริษัท เรส อินโนเวช่ัน จ ากัด 

กิตติธัช  กายสะอาด 

หุ่นยนต์เลโก้ EV3 core Lego EV3 Education Set 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย(ีงาน
คอมพิวเตอร)์ 

ร.595/62 

จ.595/62 24,900.00 4 SET 4 SET 

 

  
รวม  2 รายการ 119,600.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ช่ือหรือชนิดวัสดุ อุปกรณ,์ เครื่องมือวิทยาศาสตร ์   รหัส 57-041 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

19 ส.ค. 2562 

บริษัท มินิอาร์ซี จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ประภาวดี เจรญิจิตร 

จอยคอนโทรล FS-i6x 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.574/62 

จ.574/62 1,590.00 3 ช้ิน 3 ช้ิน 

 

  

9 ก.ย. 2562 

ภาควิชาสัตววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ธีราภรณ์  พฤกษ์พงศ์พันธ์ 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Gifted)นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 โรงเรยีนสาร
วิทยา จ านวน 26 คน ในวันเสาร์ 7 กันยายน 2562 
เวลา 09.00-12.00 น. ภาควิชาสัตวิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

ร.594/62 

จ.594/62 

10,840.00 1 รายการ 1 รายการ 

 

  
รวม  2 รายการ 15,610.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุการเกษตร  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ปุ๋ย   รหัส 58-002 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
7 ธ.ค. 2561 

อภิชัย ภูขัง 

ไตรรัตน์ ศรีจิตรเเจม่ 

ปุ๋ยยูเรยี ตรากระตา่ย 46-0-0 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.306/62 

จ.306/62 
480.00 6 ถุง 6 ถุง 

 

  
7 ธ.ค. 2561 

อภิชัย ภูขัง 

ไตรรัตน์ ศรีจิตรเเจม่ 

ปุ๋ย เอนโดย่า 1000 กรัม 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.306/62 

จ.306/62 
360.00 10 ถุง 10 ถุง 

 

  
รวม  2 รายการ 6,480.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุการเกษตร  ช่ือหรือชนิดวัสดุ อาหารสัตว ์   รหัส 58-006 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
13 ส.ค. 2562 

นางสุวรรณ์ วรสิทธ์ิ 

วนิดา  หลากจิตร 

ไข่นกกระทา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.561/62 

จ.561/62 
55.00 2 โหล 2 โหล 

 

  
รวม  1 รายการ 110.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุการเกษตร  ช่ือหรือชนิดวัสดุ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก   รหัส 58-009 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
13 พ.ย. 2561 

80 

บุญรักษา อินทรเสน 

ฟ็อกกี ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.148/62 

จ.148/62 
40.00 1 ต้น 1 ต้น 

 

  
13 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

ใบมีดคัตเตอร์ MESA L150 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.61/62 

จ.61/62 
35.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

ธันวา เดชะศิร ิ

สายเอ็น (ม้วนใหญ่) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.102/62 

จ.102/62 
1,400.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  

10 ก.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

เชือกมะพร้าว 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.410/62 

จ.410/62 20.00 6 ม้วน 6 ม้วน 

 

  
11 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วิภาภร อ าพันกาญจน ์

ใบมีดคัตเตอร์ใหญ ่

งานแนะแนว 

ร.419/62 

จ.419/62 
5.00 12 ใบ 12 ใบ 

 

  
รวม  5 รายการ 1,655.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุการเกษตร  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ต้นไม ้   รหัส 58-010 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
2 พ.ย. 2561 

80 

บุญรักษา อินทรเสน 

มอส 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.147/62 

จ.147/62 
140.00 1 ต้น 1 ต้น 

 

  
2 พ.ย. 2561 

80 

บุญรักษา อินทรเสน 

ต้นกกอียิปต ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.147/62 

จ.147/62 
60.00 2 ต้น 2 ต้น 

 

  
2 พ.ย. 2561 

80 

บุญรักษา อินทรเสน 

กุหลาบหิน+พรมแดง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.147/62 

จ.147/62 
33.33 6 ต้น 6 ต้น 

 

  
2 พ.ย. 2561 

80 

บุญรักษา อินทรเสน 

หนวดปลาดุก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.147/62 

จ.147/62 
10.00 4 ต้น 4 ต้น 

 

  
2 พ.ย. 2561 

80 

บุญรักษา อินทรเสน 

สัปปะรดส ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.147/62 

จ.147/62 
100.00 3 ต้น 3 ต้น 

 

  
2 พ.ย. 2561 

80 

บุญรักษา อินทรเสน 

ฤาษี+ริบบิ้นเขียว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.147/62 

จ.147/62 
20.00 4 ต้น 4 ต้น 

 

  
2 พ.ย. 2561 

80 

บุญรักษา อินทรเสน 

ไทร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.147/62 

จ.147/62 
50.00 2 ต้น 2 ต้น 

 

  
2 พ.ย. 2561 

80 

บุญรักษา อินทรเสน 

มะสัง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.147/62 

จ.147/62 
100.00 2 ต้น 2 ต้น 

 

  
2 พ.ย. 2561 

80 

บุญรักษา อินทรเสน 

สัปปะรด+แมมขนนก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.147/62 

จ.147/62 
66.66 3 ต้น 3 ต้น 

 

  
2 พ.ย. 2561 

80 

บุญรักษา อินทรเสน 

ยูโปเบีย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.147/62 

จ.147/62 
180.00 1 ต้น 1 ต้น 

 

  
13 พ.ย. 2561 

80 

บุญรักษา อินทรเสน 

มะสัง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.148/62 

จ.148/62 
100.00 4 ต้น 4 ต้น 

 

  
13 พ.ย. 2561 

80 

บุญรักษา อินทรเสน 

เล็บครุฑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.148/62 

จ.148/62 
50.00 2 ต้น 2 ต้น 

 



     

     

  
13 พ.ย. 2561 

80 

บุญรักษา อินทรเสน 

ไม้เล็ก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.148/62 

จ.148/62 
16.66 24 ต้น 24 ต้น 

 

  
7 ธ.ค. 2561 

นภสณ  ชัยไพบูลย ์

ไตรรัตน์ ศรีจิตรเเจม่ 

หญ้านวลน้อย 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.304/62 

จ.304/62 
16.00 300 เมตร 300 เมตร 

 

  
28 ม.ค. 2562 

จิตติมา 

ปภังกร จันทร์หอม 

ต้นจัง 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.247/62 

จ.247/62 
216.66 3 กอ 3 กอ 

 

  
28 ม.ค. 2562 

Tee Flowers 
ปภังกร จันทร์หอม 

ต้นกวักมรกต 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.250/62 

จ.250/62 
330.00 2 ต้น 2 ต้น 

 

  
28 ม.ค. 2562 

Tee Flowers 
ปภังกร จันทร์หอม 

ต้นบอลสเตร่า 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.250/62 

จ.250/62 
220.00 1 ต้น 1 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนทัก (คลอง 15) 
ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นนีออนแคระ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.427/62 

จ.427/62 
230.00 2 ต้น 2 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนมะโหนก 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นไมก 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.428/62 

จ.428/62 
10.00 240 ต้น 240 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนมะโหนก 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นเทียนทอง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.428/62 

จ.428/62 
40.00 8 ต้น 8 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนน้องผึ้ง 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นพุดเงิน 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.429/62 

จ.429/62 
500.00 1 ต้น 1 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนน้องผึ้ง 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นพุดซ้อน 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.429/62 

จ.429/62 
500.00 2 ต้น 2 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนน้องผึ้ง 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นคุณนายตื่นสาย 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.429/62 

จ.429/62 
80.00 2 ต้น 2 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนอรประดิษฐ์ 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นนีออน 10 นิ้ว 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.433/62 

จ.433/62 
100.00 3 ต้น 3 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนไมห้อม 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นแก้วแคระ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.434/62 

จ.434/62 
500.00 2 ต้น 2 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนไมห้อม 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นพุดศุภโชค 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.434/62 

จ.434/62 
100.00 2 ต้น 2 ต้น 

 



     

     

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนไมห้อม 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นเหลืองชัชวาล 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.437/62 

จ.437/62 
400.00 2 ต้น 2 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนส้มสนธยา 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นแสงจันทร ์

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.438/62 

จ.438/62 
60.00 4 ต้น 4 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนส้มสนธยา 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นมะล ิ

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.438/62 

จ.438/62 
55.00 8 ต้น 8 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนส้มสนธยา 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นคุณนายตื่นสาย 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.438/62 

จ.438/62 
60.00 6 ต้น 6 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนส้มสนธยา 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นฟ้าประดิษฐ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.438/62 

จ.438/62 
18.00 11 ต้น 11 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนส้มสนธยา 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นบีโกเนีย 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.438/62 

จ.438/62 
130.00 5 ต้น 5 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนส้มสนธยา 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นคล้าเงิน 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.438/62 

จ.438/62 
150.00 4 ต้น 4 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนส้มสนธยา 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นสัปปะรดส ี

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.438/62 

จ.438/62 
100.00 2 ต้น 2 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนส้มสนธยา 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นเข็มอินเดยี 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.438/62 

จ.438/62 
40.00 10 ต้น 10 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนส้มสนธยา 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นเฟริ์นบอสตัน 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.438/62 

จ.438/62 
150.00 1 ต้น 1 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนส้มสนธยา 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นโกสน 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.438/62 

จ.438/62 
120.00 3 ต้น 3 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนส้มสนธยา 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นซันโต 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.438/62 

จ.438/62 
120.00 2 ต้น 2 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนส้มสนธยา 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นไม้ใบ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.438/62 

จ.438/62 
25.00 30 ต้น 30 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนส้มสนธยา 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นแสงเงินแสงทอง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.438/62 

จ.438/62 
25.00 10 ต้น 10 ต้น 

 



     

     

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนส้มสนธยา 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นไผ ่

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.438/62 

จ.438/62 
15.00 20 ต้น 20 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนน้องผึ้ง 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นครสิติน่า 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.439/62 

จ.439/62 
100.00 2 ต้น 2 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนน้องผึ้ง 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นสัปปะรดส ี

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.439/62 

จ.439/62 
350.00 2 ต้น 2 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนน้องผึ้ง 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นปาล์มพดัจีบ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.439/62 

จ.439/62 
350.00 1 ต้น 1 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนน้องผึ้ง 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นโกศล 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.439/62 

จ.439/62 
250.00 2 ต้น 2 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนน้องผึ้ง 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นหนวดปลาดุกแคระ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.439/62 

จ.439/62 
6.00 100 ต้น 100 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนน้องผึ้ง 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นทับทิมสยาม 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.439/62 

จ.439/62 
350.00 2 ต้น 2 ต้น 

 

  
12 ม.ิย. 2562 

นายสุวัฒน์  พุทธชนะ 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นมณฑานพรัตน ์

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.432/62 

จ.432/62 
170.00 1 ต้น 1 ต้น 

 

  
12 ม.ิย. 2562 

นายสุวัฒน์  พุทธชนะ 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นประยงค ์

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.432/62 

จ.432/62 
150.00 2 ต้น 2 ต้น 

 

  
12 ม.ิย. 2562 

นายสุวัฒน์  พุทธชนะ 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นทองกวาว 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.432/62 

จ.432/62 
600.00 2 ต้น 2 ต้น 

 

  
12 ม.ิย. 2562 

นายสุวัฒน์  พุทธชนะ 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นมะลิจันทรบรู 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.432/62 

จ.432/62 
80.00 1 ต้น 1 ต้น 

 

  
12 ม.ิย. 2562 

นายสุวัฒน์  พุทธชนะ 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นกรรณิการ ์

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.432/62 

จ.432/62 
120.00 2 ต้น 2 ต้น 

 

  
12 ม.ิย. 2562 

นายสุวัฒน์  พุทธชนะ 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นมะลิซ้อน 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.432/62 

จ.432/62 
30.00 3 ต้น 3 ต้น 

 

  
12 ม.ิย. 2562 

นายสุวัฒน์  พุทธชนะ 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นพิลังกาสา 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.432/62 

จ.432/62 
50.00 1 ต้น 1 ต้น 

 



     

     

  

13 ม.ิย. 2562 

โครงการส่งเสริมอาชีพไมด้อกไม้
ประดับเพื่อสวัสดิการ ร.11 พัน 2 
รอ. 
ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นฟ้าประทานพร 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.436/62 

จ.436/62 
15.00 40 ต้น 40 ต้น 

 

  

13 ม.ิย. 2562 

โครงการส่งเสริมอาชีพไมด้อกไม้
ประดับเพื่อสวัสดิการ ร.11 พัน 2 
รอ. 
ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นฟ้าประดิษฐ์ 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.436/62 

จ.436/62 
20.00 30 ต้น 30 ต้น 

 

  

13 ม.ิย. 2562 

โครงการส่งเสริมอาชีพไมด้อกไม้
ประดับเพื่อสวัสดิการ ร.11 พัน 2 
รอ. 
ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นช้างกินเลี้ยง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.436/62 

จ.436/62 
5.00 50 ต้น 50 ต้น 

 

  

13 ม.ิย. 2562 

โครงการส่งเสริมอาชีพไมด้อกไม้
ประดับเพื่อสวัสดิการ ร.11 พัน 2 
รอ. 
ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นผกากรอง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.436/62 

จ.436/62 
15.00 37 ต้น 37 ต้น 

 

  
1 ก.ค. 2562 

คุณฝน 

นภวรรณ นาคอุไร 

ต้นไม้หยกน าโชค 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.483/62 

จ.483/62 
180.00 5 ต้น 5 ต้น 

 

  

12 ก.ค. 2562 

โครงการส่งเสริมอาชีพไมด้อกไม้
ประดับเพื่อสวัสดิการ ร.11 พัน 2 
รอ. 
ประทุม ปานช่ืน 

ผักชีฝรั่ง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.441/62 

จ.441/62 
15.00 30 ถุง 30 ถุง 

 

  

12 ก.ค. 2562 

โครงการส่งเสริมอาชีพไมด้อกไม้
ประดับเพื่อสวัสดิการ ร.11 พัน 2 
รอ. 
ประทุม ปานช่ืน 

มะเขื่อเปราะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.441/62 

จ.441/62 
15.00 10 ถุง 10 ถุง 

 

  

12 ก.ค. 2562 

โครงการส่งเสริมอาชีพไมด้อกไม้
ประดับเพื่อสวัสดิการ ร.11 พัน 2 
รอ. 
ประทุม ปานช่ืน 

โหระพา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.441/62 

จ.441/62 
15.00 10 ถุง 10 ถุง 

 



     

     

  

12 ก.ค. 2562 

โครงการส่งเสริมอาชีพไมด้อกไม้
ประดับเพื่อสวัสดิการ ร.11 พัน 2 
รอ. 
ประทุม ปานช่ืน 

พริกข้ีหนูสวน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.441/62 

จ.441/62 
15.00 10 ถุง 10 ถุง 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนส้มสนธยา 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นเข็มอินเดยี 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.431/62 

จ.431/62 
40.00 13 ต้น 13 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนส้มสนธยา 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นกุมารเรียกทรัพย ์

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.431/62 

จ.431/62 
30.00 6 ต้น 6 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนส้มสนธยา 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นซันโต 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.431/62 

จ.431/62 
120.00 2 ต้น 2 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนส้มสนธยา 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นสัปปะรดส ี

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.431/62 

จ.431/62 
100.00 7 ต้น 7 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนส้มสนธยา 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นลิ้นมังกร 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.431/62 

จ.431/62 
100.00 2 ต้น 2 ต้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สวนส้มสนธยา 

ธันวา เดชะศิร ิ

ต้นโกสนใบกลม 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.431/62 

จ.431/62 
120.00 3 ต้น 3 ต้น 

 

  
รวม  69 รายการ 32,253.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุการเกษตร  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ดิน   รหัส 58-011 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
18 ต.ค. 2561 

อรุษ การณรงค์ 
ธันวา เดชะศิร ิ

ทรายถม 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.2/62 

จ.2/62 
9,000.00 1 พ่วง 1 พ่วง 

 

  
18 ต.ค. 2561 

อรุษ การณรงค์ 
ธันวา เดชะศิร ิ

หน้าดิน 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.2/62 

จ.2/62 
7,500.00 1 พ่วง 1 พ่วง 

 

  
18 ต.ค. 2561 

อรุษ การณรงค์ 
ธันวา เดชะศิร ิ

ทรายถม 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.2/62 

จ.2/62 
9,000.00 1 พ่วง 1 พ่วง 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

ชัยมงคลฮาร์ดแวร ์

วีนัฐดา เเก้วโท 

ดิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.100/62 

จ.100/62 
35.00 19 ถุง 19 ถุง 

 

  
9 เม.ย. 2562 

อรุษ  การณรงค ์

ธันวา เดชะศิร ิ

ดินถม 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.313/62 

จ.313/62 
3,750.00 2 คัน 2 คัน 

 

  
19 เม.ย. 2562 

เอ็ม.เอส.นวกิจ 1991 

ธันวา เดชะศิร ิ

หน้าดินด า 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.315/62 

จ.315/62 
3,500.00 4 คัน 4 คัน 

 

  
26 เม.ย. 2562 

เอ็ม.เอส.นวกิจ 1991 

ธันวา เดชะศิร ิ

หน้าดินด า 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.316/62 

จ.316/62 
3,500.00 4 คัน 4 คัน 

 

  
12 ก.ค. 2562 

สวัสดิการกอง 11 (ป้าฟ้า) 
ประทุม ปานช่ืน 

ดิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.440/62 

จ.440/62 
40.00 20 ถุง 20 ถุง 

 

  
รวม  8 รายการ 62,465.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุการเกษตร  ช่ือหรือชนิดวัสดุ กระถาง   รหัส 58-012 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
28 ม.ค. 2562 

ป้าหวาย 

ปภังกร จันทร์หอม 

เข่งหวายต้น 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.245/62 

จ.245/62 
470.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
28 ม.ค. 2562 

สวนกล้วยไม้ทันหิกรณ์ ล็อค 102 

ปภังกร จันทร์หอม 

กระถาง 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.246/62 

จ.246/62 
350.00 2 ใบ 2 ใบ 

 

  
28 ม.ค. 2562 

หวายจันทร์เจา้ขา 

ปภังกร จันทร์หอม 

ถังกกเบอร์ 3 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.248/62 

จ.248/62 
140.00 1 ใบ 1 ใบ 

 

  
28 ม.ค. 2562 

หวายจันทร์เจา้ขา 

ปภังกร จันทร์หอม 

ถังกกเบอร์ 2 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.248/62 

จ.248/62 
160.00 1 ใบ 1 ใบ 

 

  
1 ก.ค. 2562 

คุณฝน 

นภวรรณ นาคอุไร 

กระถางโคราช 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.483/62 

จ.483/62 
75.00 4 ชุด 4 ชุด 

 

  
1 ก.ค. 2562 

คุณฝน 

นภวรรณ นาคอุไร 

กระถางเซรามิค 6 เหลีย่ม 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.483/62 

จ.483/62 
140.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
รวม  6 รายการ 1,910.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุการเกษตร  ช่ือหรือชนิดวัสดุ อะไหล่ซ่อมแซมเครื่องยนต์การเกษตร   รหัส 58-014 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

10 ต.ค. 2561 

ด ารงรังสติ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 
(ส านักงานใหญ)่ 
ธันวา เดชะศิร ิ

หัวเทียน 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.22/62 

จ.22/62 53.50 2 หัว 2 หัว 

 

  

10 ต.ค. 2561 

ด ารงรังสติ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 
(ส านักงานใหญ)่ 
ธันวา เดชะศิร ิ

คาร์บูเรเตอร ์

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.22/62 

จ.22/62 695.50 2 เครื่อง 2 เครื่อง 

 

  

10 ต.ค. 2561 

ด ารงรังสติ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 
(ส านักงานใหญ)่ 
ธันวา เดชะศิร ิ

ชุดประเก็น 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.22/62 

จ.22/62 214.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
รวม  3 รายการ 1,712.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุการเกษตร  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เหด็   รหัส 58-015 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
19 ก.ค. 2562 

ยุทธนา  วิเศษวงษา 

อรุณรตัน์ คัมภรีพจน ์

ก้อนเช้ือเห็ดนางฟ้าภูฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.422/62 

จ.422/62 
200.00 10 ก้อน 10 ก้อน 

 

  
รวม  1 รายการ 2,000.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ช่ือหรือชนิดวัสดุ กระดาษเขียนโปสเตอร์   รหัส 59-001 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
30 ต.ค. 2561 

อนันตวนา เกษตร 

ไพลิน ชยามาศ 

กระดาษฟอยส ์

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.38/62 

จ.38/62 
10.00 44 แผ่น 44 แผ่น 

 

  
30 ต.ค. 2561 

อนันตวนา เกษตร 

ไพลิน ชยามาศ 

กระดาษเทา-ขาว แผ่นใหญ ่

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.38/62 

จ.38/62 
20.00 15 แผ่น 15 แผ่น 

 

  
30 ต.ค. 2561 

ภ. เครื่องเขียน 

อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

กระดาษโปสเตอร์แข็ง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 
ร.70/62 

จ.70/62 
9.00 23 แผ่น 23 แผ่น 

 

  
5 พ.ย. 2561 

นาง ศิระดา  หลีวิทยานนท์ 

จุฑาทิพย์ เจนธนานันท์ 

สติ๊กเกอรส์ะท้อนแสงสีทอง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีฟ้า) 
ร.62/62 

จ.62/62 
60.00 36 แผ่น 36 แผ่น 

 

  
13 พ.ย. 2561 

บริษัท ถวัลย์วิทยา จ ากัด 

ไพลิน ชยามาศ 

กระดาษโปสเตอร์ อ่อน 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.48/62 

จ.48/62 
6.00 4 แผ่น 4 แผ่น 

 

  
15 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

วิชิต จีนพวด 

กระดาษโปสเตอร์แข็ง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีชมพ)ู 
ร.98/62 

จ.98/62 
10.00 4 แผ่น 4 แผ่น 

 

  
15 ธ.ค. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

กระดาษโปสเตอร์แข็ง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 
ร.80/62 

จ.80/62 
10.00 20 แผ่น 20 แผ่น 

 

  

22 พ.ย. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา
รามอินทรา 

ไพลิน ชยามาศ 

กระดาษเขยีนโปสเตอร ์

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.188/62 

จ.188/62 12.00 14 แผ่น 14 แผ่น 

 

  

6 ธ.ค. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ปภังกร จันทร์หอม 

กระดาษ PHOTO INKJET 150 แกรม A4 (100แผ่น/
แพ็ค) ยี่ห้อ HI-JET 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.29/62 

จ.29/62 350.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

กระดาษโปสเตอร์ 2  หน้า บาง สเีหลือง 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.123/62 

จ.123/62 
10.00 50 แผ่น 50 แผ่น 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า บาง สฟี้า 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.123/62 

จ.123/62 
10.00 50 แผ่น 50 แผ่น 

 



     

     

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า บาง สีชมพู 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.123/62 

จ.123/62 
10.00 50 แผ่น 50 แผ่น 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า บาง สีเขียวอ่อน 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.123/62 

จ.123/62 
10.00 50 แผ่น 50 แผ่น 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า บาง สีสม้ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.123/62 

จ.123/62 
10.00 50 แผ่น 50 แผ่น 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

กระดาษบรุ๊ฟ แผ่นใหญ ่

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.123/62 

จ.123/62 
7.00 200 แผ่น 200 แผ่น 

 

  
11 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

พิทักษ์  ชินสีห์ 
กระดาษการ์ดสี 150 แกรม A4 (50 แผ่น/ห่อ)สีแดง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.177/62 

จ.177/62 
150.00 1 แผ่น 1 แผ่น 

 

  
11 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

พิทักษ์  ชินสีห์ 
กระดาษเทา-ขาว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.177/62 

จ.177/62 
20.00 14 แผ่น 14 แผ่น 

 

  
11 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

อรอนงค์ องค์นาม 

กระดาษการ์ดสี 150 แกรม A4  (50แผ่น/ห่อ)สีแดง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.178/62 

จ.178/62 
150.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

กระดาษเขยีนโปสเตอร ์

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.222/62 

จ.222/62 
7.00 5 แผ่น 5 แผ่น 

 

  
18 ม.ค. 2562 

บริษัท ถวัลย์วิทยา จ ากัด 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

กระดาษเขยีนโปสเตอร ์

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.233/62 

จ.233/62 
10.00 20 แผ่น 20 แผ่น 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เปรมสิริ เกตุโชต ิ

ขนิษฐา ผลาธัญญะ 

กระดาษโปสเตอร์แข็ง 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.238/62 

จ.238/62 
15.00 12 แผ่น 12 แผ่น 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

กระดาษโปสเตอร์แข็ง 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.258/62 

จ.258/62 
10.00 7 แผ่น 7 แผ่น 

 

  
8 ก.พ. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

โปสเตอร์ 2 หน้าบาง คละส ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.198/62 

จ.198/62 
10.00 50 แผ่น 50 แผ่น 

 

  
8 ก.พ. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

โปสเตอร์แข็งหน้าเดียว คละส ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.198/62 

จ.198/62 
12.00 20 แผ่น 20 แผ่น 

 

  
8 ก.พ. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

กระดาษเทา-ขาว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.198/62 

จ.198/62 
20.00 20 แผ่น 20 แผ่น 

 



     

     

  
8 ก.พ. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

กระดาษ 100 ปอนด์ 230 แกรม เนอแนสซอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.198/62 

จ.198/62 
20.00 50 แผ่น 50 แผ่น 

 

  

31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วรางค์ สุจรติ 

กระดาษ PHOTO INKJET 180แกรม A4 (100แผ่น/
แพ็ค) HI-JET 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.344/62 

จ.344/62 280.00 1 แผ่น 1 แผ่น 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วรางค์ สุจรติ 

กระดาษการ์ดสี 120 แกรม A4  (180แผ่น/ห่อ)สีฟ้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.344/62 

จ.344/62 
102.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วรางค์ สุจรติ 

กระดาษการ์ดหอม 180 แกรม A4 (50 แผ่น/ห่อ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.344/62 

จ.344/62 
120.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วรางค์ สุจรติ 

กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้าบาง คละส ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.344/62 

จ.344/62 
8.00 20 แผ่น 20 แผ่น 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

กระดาษการ์ดสี 120 แกรม A4 (180 แผ่น/ห่อ) สีชมพ ู

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.346/62 

จ.346/62 
102.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

กระดาษการ์ดสี 120 แกรม A4 (180 แผ่น/ห่อ) สีฟ้า 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.346/62 

จ.346/62 
102.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
30 พ.ค. 2562 

ปัญจาภรณ์  เปเปอร ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

กระดาษเขยีนโปสเตอร ์

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.380/62 

จ.380/62 
10.00 8 แผ่น 8 แผ่น 

 

  
30 พ.ค. 2562 

ปัญจาภรณ์  เปเปอร ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

กระดาษเขยีนโปสเตอร ์

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.380/62 

จ.380/62 
10.00 10 แผ่น 10 แผ่น 

 

  
30 พ.ค. 2562 

นางธัญนันท์  ศิริโชต ิ

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

กระดาษโปสเตอร์ แข็งหน้าเดียว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.381/62 

จ.381/62 
10.00 15 แผ่น 15 แผ่น 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

กระดาษสีโปรเตอร์แข็ง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.379/62 

จ.379/62 
10.00 12 แผ่น 12 แผ่น 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

โปสเตอร์ 2 หน้าบาง สีน้ าตาล 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.383/62 

จ.383/62 
8.00 24 แผ่น 24 แผ่น 

 

  
18 ม.ิย. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขาลาดพร้าว) 
ดาวเรือง เกณฑ์สาค ู

DLกระดาษการด์ขาว A3 1 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.401/62 

จ.401/62 
155.00 6 แพ็ค 6 แพ็ค 

 



     

     

  

25 ม.ิย. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ลดาวลัย์ กันธมาลา 

กระดาษการ์ดสี 150 แกรม A4 (150 แผ่น/ห่อ)สีฟ้า สี
เขียว สีเหลือง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.393/62 

จ.393/62 139.00 6 ห่อ 6 ห่อ 

 

  

25 ม.ิย. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ลดาวลัย์ กันธมาลา 

กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้าบาง (ฟ้า เขียว เหลือง ชมพู 
ม่วง แดง ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.393/62 

จ.393/62 8.00 18 แผ่น 18 แผ่น 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เดียร์ สุขเพ็ชร ี

กระดาษโปสเตอร์ อ่อน 2 หน้า 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.585/62 

จ.585/62 
7.00 90 แผ่น 90 แผ่น 

 

  
4 ก.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เดียร์ สุขเพ็ชร ี

กระดาษโปสเตอร์ อ่อน 

กล่ิมสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 
ร.586/62 

จ.586/62 
7.00 31 แผ่น 31 แผ่น 

 

  
11 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วิภาภร อ าพันกาญจน ์

โปสเตอร์สองหน้าบาง คละส ี

งานแนะแนว 

ร.419/62 

จ.419/62 
8.00 20 แผ่น 20 แผ่น 

 

  

22 ก.ค. 2562 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวสัดภิาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

สุณสิา สอาดศร ี

กระดาษโปสเตอร์แข็ง ใน คละส ี

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.608/62 

จ.608/62 
8.00 100 แผ่น 100 แผ่น 

 

  

22 ก.ค. 2562 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวสัดภิาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

สุณสิา สอาดศร ี

กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า ใน คละส ี

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.608/62 

จ.608/62 
6.00 180 แผ่น 180 แผ่น 

 

  

22 ก.ค. 2562 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวสัดภิาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

สุณสิา สอาดศร ี

กระดาษกล่องเทา-ขาว 350 แกรม 31**43* 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.608/62 

จ.608/62 
15.00 20 แผ่น 20 แผ่น 

 

  

22 ก.ค. 2562 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวสัดภิาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

สุณสิา สอาดศร ี

กระดาษว่าว คละส ี

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.608/62 

จ.608/62 
5.00 30 แผ่น 30 แผ่น 

 

  
26 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

กระดาษ PHOTO INKJET 150 แกรม (100 แผ่น/ห่อ) 
งานประชาสัมพันธ์ 

ร.448/62 

จ.448/62 
240.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 



     

     

  
26 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า บาง สีเหลือง 

งานประชาสัมพันธ์ 

ร.448/62 

จ.448/62 
8.00 12 แผ่น 12 แผ่น 

 

  
26 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า บาง สีเขียวแก ่

งานประชาสัมพันธ์ 

ร.448/62 

จ.448/62 
8.00 12 แผ่น 12 แผ่น 

 

  
1 ส.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

วนิดา  หลากจิตร 

กระดาษ 100 ปอนด์ Canson A3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.556/62 

จ.556/62 
165.00 3 เล่ม 3 เล่ม 

 

  
2 ส.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

วนิดา  หลากจิตร 

กระดาษ 100 ปอนด์ Canson A3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.557/62 

จ.557/62 
165.00 3 เล่ม 3 เล่ม 

 

  

13 ก.ค. 2562 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 
วนิดา  หลากจิตร 

M&G สติ๊กโนต๊ 60 แผ่น คละแบบ 1*6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.560/62 

จ.560/62 79.00 3 แพ็ค 3 แพ็ค 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

กระดาษโน๊ตหัวกาว 95-140(28) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 15.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

กระดาษโน๊ต HT1211-365 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 13.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

กระดาษโน๊ตหัวกาว 96-28 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 13.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

กระดาษโน๊ต HT1210-361 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 12.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  
14 ส.ค. 2562 

บริษัท ถวัลย์วิทยา จ ากัด 

วนิดา  หลากจิตร 

กระดาษอังกฤษ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.564/62 

จ.564/62 
12.00 12 แผ่น 12 แผ่น 

 

  
14 ส.ค. 2562 

ภ. เครื่องเขียน 

วนิดา  หลากจิตร 

กระดาษอังกฤษ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.565/62 

จ.565/62 
8.00 20 แผ่น 20 แผ่น 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วัลวิภา เพ็งประสพ 

กระดาษ PHOTO INKJET 150แกรม A4 (100 แผ่น/
แพ็ค) HI-JET 

ร.487/62 

จ.487/62 
240.00 1 แผ่น 1 แผ่น 

 



     

     

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วัลวิภา เพ็งประสพ 

โปสเตอร์ 2 หน้าบาง สีด า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.487/62 

จ.487/62 
8.00 20 แผ่น 20 แผ่น 

 

  

16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วัลวิภา เพ็งประสพ 

กระดาษการ์ดสี 120 แกรม A4 (25แผ่น/ห่อ)FLYING 
คละส ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.487/62 

จ.487/62 60.00 12 แพ็ค 12 แพ็ค 

 

  

16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ A3 (100แผ่น/
แพ็ค)FAVINI 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.488/62 

จ.488/62 590.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  

16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

กระดาษการ์ดสี 180 แกรม A4 (100 แผ่น/ห่อ)สีเขียว 
สีชมพ ู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.488/62 

จ.488/62 155.00 2 แพ็ค 2 แพ็ค 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

กระดาษโปสเตอร์แข็งหน้าเดียว สชีมพู สีฟ้าอ่อน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.488/62 

จ.488/62 
10.00 20 แผ่น 20 แผ่น 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้าบาง สีเขยีวอ่อน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.488/62 

จ.488/62 
8.00 12 แผ่น 12 แผ่น 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้าบาง สีเขยีวเข้ม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.488/62 

จ.488/62 
8.00 12 แผ่น 12 แผ่น 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้าบาง สีแดง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.488/62 

จ.488/62 
8.00 12 แผ่น 12 แผ่น 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้าบาง สีมว่ง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.488/62 

จ.488/62 
8.00 12 แผ่น 12 แผ่น 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้าบาง สีชมพูอ่อน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.488/62 

จ.488/62 
8.00 12 แผ่น 12 แผ่น 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้าบาง สีเหลืองเข้ม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.488/62 

จ.488/62 
8.00 12 แผ่น 12 แผ่น 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้าบาง สีเหลืองอ่อน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.488/62 

จ.488/62 
8.00 12 แผ่น 12 แผ่น 

 



     

     

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้าบาง สีด า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.488/62 

จ.488/62 
8.00 12 แผ่น 12 แผ่น 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้าบาง สีน้ าตาล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.488/62 

จ.488/62 
8.00 12 แผ่น 12 แผ่น 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้าบาง สีน้ าเงิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.488/62 

จ.488/62 
8.00 12 แผ่น 12 แผ่น 

 

  

16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า บาง คละส ี

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.492/62 

จ.492/62 8.00 20 แผ่น 20 แผ่น 

 

  

16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

กระดาษโปสเตอร์แข็งหน้าเดียว คละส ี

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.492/62 

จ.492/62 10.00 20 แผ่น 20 แผ่น 

 

  
18 ส.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

วนิดา  หลากจิตร 

กระดาษ 100 ปอนด์ A1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.568/62 

จ.568/62 
25.00 2 แผ่น 2 แผ่น 

 

  
18 ส.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

วนิดา  หลากจิตร 

กระดาษ 100 ปอนด์ A4 1x5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.568/62 

จ.568/62 
30.00 1 แพค 1 แพค 

 

  
21 ส.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

วนิดา  หลากจิตร 

กระดาษเทาขาวเล็ก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.569/62 

จ.569/62 
10.00 5 แผ่น 5 แผ่น 

 

  
22 ส.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขารามอินทรา) 
พิมพ์ประภา ประทุมวรรณ 

PPA กระดาษแผ่นเรยีน 10 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.578/62 

จ.578/62 
64.00 2 แพค 2 แพค 

 

  
22 ส.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขารามอินทรา) 
พิมพ์ประภา ประทุมวรรณ 

SB กระดาษสสีะท้อนแสง 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.578/62 

จ.578/62 
39.00 2 แพค 2 แพค 

 

  
22 ส.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขารามอินทรา) 
พิมพ์ประภา ประทุมวรรณ 

ONE STK กระดาษสะท้อนแสง เหลือง 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.578/62 

จ.578/62 
42.00 1 แพค 1 แพค 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

พัชรีย์ สว่างวงษ ์

กระดาษการ์ด 180 แกรม A4 (250แผ่น/แพ็ค) 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.511/62 

จ.511/62 
360.00 1 ฟอง 1 ฟอง 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

พัชรีย์ สว่างวงษ ์

กระดาษ 100 ปอนด์ A4 (100แผน่/แพ็ค) FANIVI 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.511/62 

จ.511/62 
310.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 



     

     

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า บาง สีด า 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 
ร.512/62 

จ.512/62 
8.00 6 แผ่น 6 แผ่น 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า บาง สีแดง 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 
ร.512/62 

จ.512/62 
8.00 5 แผ่น 5 แผ่น 

 

  

28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า บาง สนี้ าเงิน 
 ิ 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 

ร.512/62 

จ.512/62 8.00 5 แผ่น 5 แผ่น 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

กระดาษ 100 ปอนด์ แผ่นใหญ ่

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 
ร.512/62 

จ.512/62 
20.00 6 แผ่น 6 แผ่น 

 

  

2 ต.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

กระดาษการ์ดสี 180 แกรม A4 (100 แผ่น/แพค) สี
ชมพ ู

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.555/62 

จ.555/62 155.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
2 ต.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

กระดาษการ์ดสี 180 แกรม A4 (100 แผ่น/แพค) สีฟ้า 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.555/62 

จ.555/62 
155.00 1 ฟอง 1 ฟอง 

 

  

2 ต.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

กระดาษการ์ดสี 180 แกรม A4 (100 แผ่น/แพค) สี
เหลือง 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.555/62 

จ.555/62 155.00 1 ฟอง 1 ฟอง 

 

  

2 ต.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

กระดาษ PHOTO INKJET 150 แกรม A4  (100แผ่น/
แพ็ค) HI-JET 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.555/62 

จ.555/62 240.00 2 แพ็ค 2 แพ็ค 

 

  
รวม  93 รายการ 26,054.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ช่ือหรือชนิดวัสดุ พู่กันและสี   รหัส 59-002 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

2 พ.ย. 2561 

บริษัท ต.สมานพันธ์ฮารด์แวร์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ 
ไพลิน ชยามาศ 

พู่กันและสีแม่สีน้ าพลาสติก ด า 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.43/62 

จ.43/62 120.00 2 กระป๋อง 2 กระป๋อง 

 

  

5 พ.ย. 2561 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมบูรณส์ิน 
(สาขาปากซอยพหลโยธิน 39) 
จุฑามาศ พัฒนชู 

สีอะครลิิค 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.112/62 

จ.112/62 35.00 4 ขวด 4 ขวด 

 

  
5 พ.ย. 2561 

นาว มนิวัล  ผุยพันธ ์

จุฑาทิพย์ เจนธนานันท์ 

พู่กัน 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีฟ้า) 
ร.63/62 

จ.63/62 
24.00 6 อัน 6 อัน 

 

  
8 พ.ย. 2561 

นงค์เยาว์  เพิ่มพิพัฒน์ 
ไพลิน ชยามาศ 

แม่สีน้ าพลาสติก สีน้ าตาลใหญ ่

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.46/62 

จ.46/62 
300.00 3 ขวด 3 ขวด 

 

  
8 พ.ย. 2561 

นงค์เยาว์  เพิ่มพิพัฒน์ 
ไพลิน ชยามาศ 

แม่สีน้ าพลาสติก สีด า ใหญ ่

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.46/62 

จ.46/62 
300.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
8 พ.ย. 2561 

นงค์เยาว์  เพิ่มพิพัฒน์ 
ไพลิน ชยามาศ 

สีทองอะคริลิค เล็ก 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.46/62 

จ.46/62 
150.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
8 พ.ย. 2561 

นงค์เยาว์  เพิ่มพิพัฒน์ 
ไพลิน ชยามาศ 

แม่สีน้ าพลาสติก สีขาวใหญ ่

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.46/62 

จ.46/62 
160.00 2 ขวด 2 ขวด 

 

  
8 พ.ย. 2561 

นงค์เยาว์  เพิ่มพิพัฒน์ 
ไพลิน ชยามาศ 

แม่สีน้ าพลาสติก สีแดง เหลือง น้ าเงิน เขียว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.46/62 

จ.46/62 
100.00 4 ขวด 4 ขวด 

 

  
8 พ.ย. 2561 

นงค์เยาว์  เพิ่มพิพัฒน์ 
ไพลิน ชยามาศ 

แม่สีน้ าพลาสติก สีน้ าตาล เล็ก 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.46/62 

จ.46/62 
100.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
9 พ.ย. 2561 

นาง ศิระดา  หลีวิทยานนท์ 

จุฑาทิพย์ เจนธนานันท์ 

พู่กันและสี NO.10 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีฟ้า) 
ร.66/62 

จ.66/62 
32.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
9 พ.ย. 2561 

นาง ศิระดา  หลีวิทยานนท์ 

จุฑาทิพย์ เจนธนานันท์ 

สีโปสเตอร์  15 cc. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีฟ้า) 

ร.66/62 

จ.66/62 
28.00 2 ขวด 2 ขวด 

 



     

     

  

12 พ.ย. 2561 

พิชัย  ชนะบริบูรณ์ชัย 

ไพลิน ชยามาศ 

แม่สีน้ าพลาสติก สีด า น้ าเงิน เหลอืง เขียว น้ าตาลแดง 
เล็ก 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 

ร.47/62 

จ.47/62 100.00 8 กระป๋อง 8 กระป๋อง 

 

  
12 พ.ย. 2561 

พิชัย  ชนะบริบูรณ์ชัย 

ไพลิน ชยามาศ 

สีน้ าพลาสติก สีแดงใหญ ่

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.47/62 

จ.47/62 
300.00 4 กระป๋อง 4 กระป๋อง 

 

  
12 พ.ย. 2561 

พิชัย  ชนะบริบูรณ์ชัย 

ไพลิน ชยามาศ 

สีน้ าพลาสติก สีขาวใหญ ่

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.47/62 

จ.47/62 
160.00 5 กระป๋อง 5 กระป๋อง 

 

  
13 พ.ย. 2561 

บริษัท ถวัลย์วิทยา จ ากัด 

อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

สีอะครลิิค 0.875 ลิตร 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 
ร.76/62 

จ.76/62 
165.00 3 กระป๋อง 3 กระป๋อง 

 

  
15 พ.ย. 2561 

ส.ไพบูลย ์

ไพลิน ชยามาศ 

สีโปสเตอร ์

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.111/62 

จ.111/62 
47.00 5 ขวด 5 ขวด 

 

  
15 พ.ย. 2561 

ส.ไพบูลย ์

ไพลิน ชยามาศ 

สีอะครลิิค 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.111/62 

จ.111/62 
35.00 4 ขวด 4 ขวด 

 

  
15 พ.ย. 2561 

ส.ไพบูลย ์

จุฑามาศ พัฒนชู 

สีน้ า ขาว 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.117/62 

จ.117/62 
70.00 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง 

 

  
15 พ.ย. 2561 

บริษัท ถวัลย์วิทยา จ ากัด 

อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

สีโปสเตอร ์

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 
ร.78/62 

จ.78/62 
115.00 2 ขวด 2 ขวด 

 

  
15 พ.ย. 2561 

บริษัท ถวัลย์วิทยา จ ากัด 

อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

สีอะครลิิค 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 
ร.78/62 

จ.78/62 
165.00 1 กระปุก 1 กระปุก 

 

  
15 ธ.ค. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

สีโปสเตอร ์

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 
ร.80/62 

จ.80/62 
65.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
22 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ไพลิน ชยามาศ 

พู่แบน No.22 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.186/62 

จ.186/62 
90.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
22 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ไพลิน ชยามาศ 

พู่กันแบน No.20 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.186/62 

จ.186/62 
65.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
3 ธ.ค. 2561 

เสถียรกจิฮาร์ดแวร ์

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

พู่กัน NO.24 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.151/62 

จ.151/62 
30.00 10 ด้าม 10 ด้าม 

 



     

     

  

18 ม.ค. 2562 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา
รามอินทรา 

วัลวิภา เพ็งประสพ 

สีโปสเตอร์ชุด 6 สี DM+จ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.216/62 

จ.216/62 104.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  

18 ม.ค. 2562 

มิสเตอร.์ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จ ากัด 

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

PRNVIL SET 24PCS TP-24# 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.223/62 

จ.223/62 99.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
18 ม.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขาลาดพร้าว) 
ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

พู่กันสีน้ ากลมจิตรกร 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.230/62 

จ.230/62 
60.00 2 ชุด 2 ชุด 

 

  
18 ม.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขาลาดพร้าว) 
ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

พู่กันสีน้ ามันพรีเมียม 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.230/62 

จ.230/62 
68.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
18 ม.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขาลาดพร้าว) 
ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

พู่กันสีน้ ามันพรีเมียม 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.230/62 

จ.230/62 
80.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
18 ม.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขารามอินทรา) 
ขนิษฐา ผลาธัญญะ 

สีชอล์ค 16 สี PHN-1 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.236/62 

จ.236/62 
47.00 3 กล่อง 3 กล่อง 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

สีโปสเตอร์ 15 ml. 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.241/62 

จ.241/62 
28.00 4 ขวด 4 ขวด 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

สีโปสเตอร์ 120 ml. 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.241/62 

จ.241/62 
65.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
28 ม.ค. 2562 

สุมาลี แสนกลา้ 

ดวงพร  เถอะจ๋า 

สีอะครลิิคสีขาว 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.271/62 

จ.271/62 
160.00 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง 

 

  
28 ม.ค. 2562 

สุมาลี แสนกลา้ 

ดวงพร  เถอะจ๋า 

สีน้ ามันทองอะครลิิค 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.271/62 

จ.271/62 
100.00 2 กระป๋อง 2 กระป๋อง 

 

  
28 ม.ค. 2562 

สุมาลี แสนกลา้ 

ดวงพร  เถอะจ๋า 

สีทองอะคริลิค TOA 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.271/62 

จ.271/62 
150.00 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง 

 

  
28 ม.ค. 2562 

สุมาลี แสนกลา้ 

ดวงพร  เถอะจ๋า 

สีน้ า สีด า 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.271/62 

จ.271/62 
70.00 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง 

 

  
28 ม.ค. 2562 

สุมาลี แสนกลา้ 

ดวงพร  เถอะจ๋า 

สีน้ าเงินอะครลิิค TOA 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.271/62 

จ.271/62 
150.00 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง 

 



     

     

  
8 ก.พ. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

พู่กันแบน เบอร์ 24 สง่ามยรุะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.198/62 

จ.198/62 
150.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
8 ก.พ. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

พู่กันแบน เบอร์ 22 สง่ามยรุะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.198/62 

จ.198/62 
120.00 4 อัน 4 อัน 

 

  
8 ก.พ. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

พู่กันแบน เบอร์ 20 สง่ามยรุะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.198/62 

จ.198/62 
100.00 6 อัน 6 อัน 

 

  
8 ก.พ. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

ดินสอสไีม้ 36 สี 36 แท่ง ยี่ห้อ COLLEEN 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.198/62 

จ.198/62 
215.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
8 พ.ค. 2562 

ลียงค์ อุปกรณ ์

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

แม่สีแดง,สีเหลือง,สีขาว,สีน้ าเงิน 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.412/62 

จ.412/62 
95.00 4 ขวด 4 ขวด 

 

  
30 พ.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

พิทักษ์  ชินสีห์ 
สีโปสเตอร์ 120 ml. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.347/62 

จ.347/62 
65.00 4 ขวด 4 ขวด 

 

  
30 พ.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

พู่กันแบน NO.12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.378/62 

จ.378/62 
35.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
30 พ.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

พู่กันแบน NO.14 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.378/62 

จ.378/62 
40.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
30 พ.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

พู่กันกลม 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.378/62 

จ.378/62 
45.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
30 พ.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

สีสไปร์ สดี า 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.378/62 

จ.378/62 
55.00 2 กระป๋อง 2 กระป๋อง 

 

  
30 พ.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

สีโปสเตอร์ 30 ml. สีแดง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.378/62 

จ.378/62 
50.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
30 พ.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

สีโปสเตอร์ 15 ml. สีทอง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.378/62 

จ.378/62 
35.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
30 พ.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

สีโปสเตอร์ 30 ml. สีทอง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.378/62 

จ.378/62 
65.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
30 พ.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

พู่กันและส ี

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.378/62 

จ.378/62 
55.00 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง 

 



     

     

  
30 พ.ค. 2562 

ปัญจาภรณ์  เปเปอร ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

แม่สีแดง น้ าเงิน เหลือง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.380/62 

จ.380/62 
95.00 6 ขวด 6 ขวด 

 

  
30 พ.ค. 2562 

นางธัญนันท์  ศิริโชต ิ

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

สีโปสเตอร์ 120 ML 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.381/62 

จ.381/62 
65.00 2 ขวด 2 ขวด 

 

  
30 พ.ค. 2562 

นางธัญนันท์  ศิริโชต ิ

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

แม่สีแดง เหลืองขาว น้ าเงิน 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.381/62 

จ.381/62 
95.00 4 ขวด 4 ขวด 

 

  
30 พ.ค. 2562 

นางธัญนันท์  ศิริโชต ิ

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ชุดพู่กัน 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.381/62 

จ.381/62 
120.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

พู่กันเบอร์ 8 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.379/62 

จ.379/62 
30.00 4 อัน 4 อัน 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

พู่กันเบอร์ 12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.379/62 

จ.379/62 
50.00 5 อัน 5 อัน 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

พู่กันเบอร์ 15 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.379/62 

จ.379/62 
70.00 5 อัน 5 อัน 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

สีโปสเตอร ์

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.379/62 

จ.379/62 
80.00 4 ขวด 4 ขวด 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

สีโปสเตอร์ 30 ML 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.379/62 

จ.379/62 
50.00 5 ขวด 5 ขวด 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

พู่กันเบอร์ 8 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.379/62 

จ.379/62 
30.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

พู่กันเบอร์ 12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.379/62 

จ.379/62 
50.00 3 อัน 3 อัน 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

พู่กันเบอร์ 15 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.379/62 

จ.379/62 
70.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ทองสุข  สาดเลิศ 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

พู่กันเบอร์ 8 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.382/62 

จ.382/62 
30.00 5 อัน 5 อัน 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ทองสุข  สาดเลิศ 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

พู่กันเบอร์ 12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.382/62 

จ.382/62 
50.00 5 อัน 5 อัน 

 



     

     

  
31 พ.ค. 2562 

ทองสุข  สาดเลิศ 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

พู่กันเบอร์ 15 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.382/62 

จ.382/62 
70.00 5 อัน 5 อัน 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ทองสุข  สาดเลิศ 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

สีโปสเตอร ์

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.382/62 

จ.382/62 
80.00 4 ขวด 4 ขวด 

 

  

28 ม.ิย. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
สุณสิา สอาดศร ี

ดินสอสไีม้เกรดพรีเมี่ยมยาว 24 ส ีมาสเตอร์อารต์ 
Series 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 

ร.389/62 

จ.389/62 110.28 9 กล่อง 9 กล่อง 

 

  
24 ม.ิย. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

พู่กันแบน NO.14 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 
ร.454/62 

จ.454/62 
40.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
24 ม.ิย. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

พู่กันกลม NO.6 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 
ร.454/62 

จ.454/62 
15.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
24 ม.ิย. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

พู่กันกลม NO.8 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 
ร.454/62 

จ.454/62 
20.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
24 ม.ิย. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

พู่กันกลม NO.9 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 
ร.454/62 

จ.454/62 
25.00 4 อัน 4 อัน 

 

  
26 ม.ิย. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

นิรชา สุวรรณมณ ี

ชุดสีน้ า 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.420/62 

จ.420/62 
250.00 8 ชุด 8 ชุด 

 

  

12 ก.ค. 2562 

บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด 

สุณสิา สอาดศร ี

ปากกาพู่กัน KOI SAKURA 1X24 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.607/62 

จ.607/62 1,060.00 3 ชุด 3 ชุด 

 

  

12 ก.ค. 2562 

บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด 

สุณสิา สอาดศร ี

ปากกาพู่กัน KOI SAKURA 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.607/62 

จ.607/62 576.00 3 โหล 3 โหล 

 

  
15 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วนิดา  หลากจิตร 

มาสเตอร์อารต์ดินสอสไีม้ แฟนซี เอชบี P12 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.566/62 

จ.566/62 
45.00 4 ชุด 4 ชุด 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

พู่กัน เบอร์ 12 สง่ามยรุะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.488/62 

จ.488/62 
56.00 24 อัน 24 อัน 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

พู่กัน เบอร์ 18 สง่ามยรุะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.488/62 

จ.488/62 
32.00 12 อัน 12 อัน 

 



     

     

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

สีโปสเตอร์ ชุด 6 สี H-02 พร้อมพู่กันและจานสี ตราม้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.488/62 

จ.488/62 
80.00 5 กล่อง 5 กล่อง 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

พัชรีย์ สว่างวงษ ์

สีน้ าก้อน (KOI)  18 สี ซากุระ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.511/62 

จ.511/62 
485.00 3 กล่อง 3 กล่อง 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

พู่กัน เบอร์ 24 สง่ามยรุะ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 
ร.512/62 

จ.512/62 
140.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

พู่กันปบบถูก 15/ชุด 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 
ร.512/62 

จ.512/62 
40.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

สีน้ า 18 สี ซากุระ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 
ร.512/62 

จ.512/62 
318.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
รวม  83 รายการ 28,383.52  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ช่ือหรือชนิดวัสดุ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอ แผ่นซีด)ี   รหัส 59-007 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

แผ่นซีดี CD-R ยี่ห้อ KODAK (50แผ่น/แพ็ค) 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.123/62 

จ.123/62 
325.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

จิราภรณ์ ปกรณ ์

แผ่นซีดี DVD-R PRINCO 

งานโสตทัศนศึกษา 

ร.130/62 

จ.130/62 
13.00 100 แผ่น 100 แผ่น 

 

  
รวม  2 รายการ 1,625.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ช่ือหรือชนิดวัสดุ กรอบรูปภาพ   รหัส 59-008 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
29 พ.ย. 2561 

ดวงสมร บญุญานสุนธิ ์
ศุภวัฒน์ คัมภริานนท์ 

กรอบรูปภาพ 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.133/62 

จ.133/62 
95.00 75 กรอบ 75 กรอบ 

 

  
18 ธ.ค. 2561 

คัลเลอร์ อิมเมจ 

ปภังกร จันทร์หอม 

อัดรูป 20x26 + กรอบ 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.150/62 

จ.150/62 
1,010.00 3 กรอบ 3 กรอบ 

 

  
18 ม.ค. 2562 

คัลเลอร์ อิมเมจ 

เสาวลักษณ์ สภานนท ์

กรอบขนาด 8"x12" 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.203/62 

จ.203/62 
93.46 7 ช้ิน 7 ช้ิน 

 

  

21 ม.ค. 2562 

สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด สาขา 
รามอินทรา 

เสาวลักษณ์ สภานนท ์

กรอบรูปไพร์ม 8x10 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.206/62 

จ.206/62 119.00 5 ช้ิน 5 ช้ิน 

 

  

21 ม.ค. 2562 

สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด สาขา 
รามอินทรา 

เสาวลักษณ์ สภานนท ์

กรอบรูปภาพ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.206/62 

จ.206/62 99.00 3 ช้ิน 3 ช้ิน 

 

  
30 พ.ค. 2562 

ธงอารีรัตน ์

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

กรอบรูป 90X130 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.359/62 

จ.359/62 
1,000.00 1 กรอบ 1 กรอบ 

 

  
13 ส.ค. 2562 

ดวงสมร บญุญานสุนธิ ์
ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ค่ากรอบรูป สีทอง ขนาด 8.5x11.5" 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.544/62 

จ.544/62 
75.00 77 กรอบ 77 กรอบ 

 

  
รวม  7 รายการ 18,476.21  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ช่ือหรือชนิดวัสดุ ลูกโป่ง   รหัส 59-009 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
14 พ.ย. 2561 

บอลลูนนี่ จ ากัด 

พรชัย เกตุฉาย 

ลูกโป่ง 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.58/62 

จ.58/62 
380.00 5 ลูก 5 ลูก 

 

  
22 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ไพลิน ชยามาศ 

ก้านลูกโป่ง 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.14/62 

จ.14/62 
3.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
8 ม.ค. 2562 

ธนาภัณฑ์พลาสติก 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

ลูกโป่งมุก 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.195/62 

จ.195/62 
150.00 1 ถุง 1 ถุง 

 

  
8 ม.ค. 2562 

ธนาภัณฑ์พลาสติก 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

ก้าน + จุก 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.195/62 

จ.195/62 
120.00 1 ถุง 1 ถุง 

 

  
9 ม.ค. 2562 

เปรมสิริ  เกตโุชต ิ

ดวงพร  เถอะจ๋า 

ลูกโป่ง 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.265/62 

จ.265/62 
20.00 18 ถุง 18 ถุง 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เสาวลักษณ์ สภานนท ์

ลูกโป่งแฟนซี 8 ลูก 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.204/62 

จ.204/62 
60.00 3 แพ็ค 3 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เสาวลักษณ์ สภานนท ์

ลูกโป่งมุก 12 นิ้ว 10 ลูก 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.204/62 

จ.204/62 
40.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

KS ลูกโป่งประดิษฐ์ (ไสไ้ก)่#4172 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.208/62 

จ.208/62 
59.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ลูกโป่งแฟนซี 12 นิ้ว (1x8) 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.210/62 

จ.210/62 
60.00 4 แพ็ค 4 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ลูกโป่งรูปสัตว ์

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.210/62 

จ.210/62 
5.00 6 ถุง 6 ถุง 

 

  

22 ก.ค. 2562 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวสัดภิาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

สุณสิา สอาดศร ี

ก้านลูกโป่ง 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.608/62 

จ.608/62 
2.50 200 อัน 200 อัน 

 



     

     

  
รวม  11 รายการ 3,585.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ช่ือหรือชนิดวัสดุ ปากกาเคมี   รหัส 59-010 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
7 พ.ย. 2561 

ร้านเครื่องเขียน ศุขส ี

จุฑามาศ พัฒนชู 

ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.113/62 

จ.113/62 
15.00 3 ด้าม 3 ด้าม 

 

  

13 พ.ย. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ากัด สาขา
ลาดพร้าว 

สุณสิา สอาดศร ี

เน้นข้อความ SCHNEIDE 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.20/62 

จ.20/62 60.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  

13 พ.ย. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ากัด สาขา
ลาดพร้าว 

สุณสิา สอาดศร ี

ปากกาไวท์บอร์ด FABER 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.20/62 

จ.20/62 65.00 1 ด้าม 1 ด้าม 

 

  
4 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

กูลิโกะ เพื่อน พีจอยรสช็อคโกแลต 44 กรัม 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.164/62 

จ.164/62 
20.00 3 กล่อง 3 กล่อง 

 

  
13 ธ.ค. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ปากกาไวร์บอรด์ PILOT สีด า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.101/62 

จ.101/62 
28.00 12 ด้าม 12 ด้าม 

 

  
13 ธ.ค. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ปากกาไวร์บอรด์ PILOT สีแดง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.101/62 

จ.101/62 
28.00 12 ด้าม 12 ด้าม 

 

  
13 ธ.ค. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ปากกาไวร์บอรด์ PILOT สีน้ าเงิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.101/62 

จ.101/62 
28.00 12 ด้าม 12 ด้าม 

 

  
13 ธ.ค. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ปากกาเมจิดา้มลาย ตราม้าสีแดง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.101/62 

จ.101/62 
7.00 24 ด้าม 24 ด้าม 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

ปากกาไวท์บอร์ด PILOT สีน้ าเงิน 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.123/62 

จ.123/62 
28.00 32 ด้าม 32 ด้าม 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

ปากกาไวท์บอร์ด PILOT สีแดง 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.123/62 

จ.123/62 
28.00 32 ด้าม 32 ด้าม 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

ปากกาเมจิกดา้มลาย ตราม้า สีน้ าเงิน 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.123/62 

จ.123/62 
7.00 12 ด้าม 12 ด้าม 

 



     

     

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

ปากกาเขียนซีดี H-52 0.5 มม. ตราม้า 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.123/62 

จ.123/62 
30.00 5 ด้าม 5 ด้าม 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

วรางค์ สุจรติ 

ปากกาไวท์บอร์ด JUMBO MONAMI สีแดง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.124/62 

จ.124/62 
32.00 25 ด้าม 25 ด้าม 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

วรางค์ สุจรติ 

ปากกาไวท์บอร์ด JUMBO MONAMI สีน้ าเงิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.124/62 

จ.124/62 
32.00 25 ด้าม 25 ด้าม 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

วรางค์ สุจรติ 

ปากกาไวท์บอร์ด JUMBO MONAMI สีด า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.124/62 

จ.124/62 
32.00 25 ด้าม 25 ด้าม 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

วรางค์ สุจรติ 

ปากกาไวท์บอร์ด PILOT สีแดง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.124/62 

จ.124/62 
28.00 25 ด้าม 25 ด้าม 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

วรางค์ สุจรติ 

ปากกาไวท์บอร์ด PILOT สีน้ าเงิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.124/62 

จ.124/62 
28.00 25 ด้าม 25 ด้าม 

 

  
11 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

พิทักษ์  ชินสีห์ 
ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า สีน้ าเงิน 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.177/62 

จ.177/62 
20.00 24 ด้าม 24 ด้าม 

 

  
11 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

พิทักษ์  ชินสีห์ 
ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า สีด า 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.177/62 

จ.177/62 
20.00 24 ด้าม 24 ด้าม 

 

  
11 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธเนศ วิริยะมนตร ี

ปากกาเพ้นท์ PX-20 UNI สีขาว 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.179/62 

จ.179/62 
95.00 3 ด้าม 3 ด้าม 

 

  
11 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธเนศ วิริยะมนตร ี

ปากกาเพ้นท์ B-49 SAKURA สีด า 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.179/62 

จ.179/62 
95.00 3 ด้าม 3 ด้าม 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

สุณสิา สอาดศร ี

ปากกาเคมีมา้สีฟ้า 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.193/62 

จ.193/62 
15.00 1 ด้าม 1 ด้าม 

 

  
18 ม.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขาลาดพร้าว) 
ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

สีเมจิก 12 สี DO1386 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.230/62 

จ.230/62 
70.00 3 กล่อง 3 กล่อง 

 

  
8 ก.พ. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

ปากกาไวท์บอร์ด ตราซากรุะ สีน้ าเงิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.198/62 

จ.198/62 
36.00 12 ด้าม 12 ด้าม 

 

  
8 ก.พ. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

ปากกาไวท์บอร์ด ตราซากรุะ สีแดง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.198/62 

จ.198/62 
36.00 12 ด้าม 12 ด้าม 

 



     

     

  
8 ก.พ. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

ปากกาไวท์บอร์ด ตราซากรุะ สดี า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.198/62 

จ.198/62 
36.00 12 ด้าม 12 ด้าม 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

ปากกาเคมี 2 หัว ตราช้าง สีด า,สีแดง,สีน้ าเงิน,สีเขียว 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.301/62 

จ.301/62 
16.00 84 ด้าม 84 ด้าม 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

ปากกาเมจิกดา้มลาย PILOT คละส ี

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.301/62 

จ.301/62 
7.00 108 ด้าม 108 ด้าม 

 

  
2 เม.ย. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ปากกาไวร์บอรด์ (12ด้าม/กล่อง) ยี่ห้อ PILOT สีด า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.312/62 

จ.312/62 
240.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
2 เม.ย. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ปากกาไวร์บอรด์ (12ด้าม/กล่อง) ยี่ห้อ PILOT สีแดง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.312/62 

จ.312/62 
240.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
2 เม.ย. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ปากกาไวร์บอรด์ (12ด้าม/กล่อง) ยี่ห้อ PILOT สีน้ าเงิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.312/62 

จ.312/62 
240.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
2 เม.ย. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ปากกาเมจิกดา้มลาย (12ด้าม/กลอ่ง) ตรามา้ สีแดง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.312/62 

จ.312/62 
84.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
2 เม.ย. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ปากกาเมจิกดา้มลาย (12ด้าม/กลอ่ง) ตรามา้ สีด า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.312/62 

จ.312/62 
84.00 3 กล่อง 3 กล่อง 

 

  
2 เม.ย. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ปากกาเมจิกดา้มลาย (12ด้าม/กลอ่ง) ตรามา้ สีน้ าเงิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.312/62 

จ.312/62 
84.00 3 กล่อง 3 กล่อง 

 

  
16 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สนธิกาญจน์ แสงมณ ี

ปากกาเน้นข้อความ TEATIME 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.321/62 

จ.321/62 
20.00 12 ด้าม 12 ด้าม 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วรางค์ สุจรติ 

ปากกาไวท์บอร์ด JUMBO MONAMI สีด า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.344/62 

จ.344/62 
25.00 27 ด้าม 27 ด้าม 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วรางค์ สุจรติ 

ปากกาไวท์บอร์ด JUMBO MONAMI สีแดง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.344/62 

จ.344/62 
25.00 27 ด้าม 27 ด้าม 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วรางค์ สุจรติ 

ปากกาไวท์บอร์ด JUMBO MONAMI สีน้ าเงิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.344/62 

จ.344/62 
25.00 27 ด้าม 27 ด้าม 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วรางค์ สุจรติ 

ปากกาไวท์บอร์ PILOT สีแดง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.344/62 

จ.344/62 
22.00 27 ด้าม 27 ด้าม 

 



     

     

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วรางค์ สุจรติ 

ปากกาไวท์บอร์ PILOT สีน้ าเงิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.344/62 

จ.344/62 
22.00 27 ด้าม 27 ด้าม 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

ปากกาไวท์บอร์ด PILOT สีน้ าเงิน 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.346/62 

จ.346/62 
22.00 28 ด้าม 28 ด้าม 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

ปากกาไวท์บอร์ด PILOT สีแดง 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.346/62 

จ.346/62 
22.00 28 ด้าม 28 ด้าม 

 

  
30 พ.ค. 2562 

นางธัญนันท์  ศิริโชต ิ

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ปากกาไวร์บอรด์ Jumbo 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.381/62 

จ.381/62 
32.00 5 ด้าม 5 ด้าม 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ปากกาเคม ี

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.379/62 

จ.379/62 
25.00 5 ด้าม 5 ด้าม 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ปากกาเคม ี

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.379/62 

จ.379/62 
25.00 2 ด้าม 2 ด้าม 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ทองสุข  สาดเลิศ 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ปากกาเคม ี

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.382/62 

จ.382/62 
5.00 6 ด้าม 6 ด้าม 

 

  
18 ม.ิย. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขาลาดพร้าว) 
ดาวเรือง เกณฑ์สาค ู

YOYAเน้นข้อความ1901 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.401/62 

จ.401/62 
76.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
18 ม.ิย. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขาลาดพร้าว) 
ดาวเรือง เกณฑ์สาค ู

P12ไฮไลท์ พาสเทล POW 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.401/62 

จ.401/62 
220.00 2 แพ็ค 2 แพ็ค 

 

  
18 ม.ิย. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขาลาดพร้าว) 
ดาวเรือง เกณฑ์สาค ู

P6 เน้นข้อความ เรนโบ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.401/62 

จ.401/62 
95.00 6 แพ็ค 6 แพ็ค 

 

  
18 ม.ิย. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขาลาดพร้าว) 
ดาวเรือง เกณฑ์สาค ู

ปากกาไวท์บอร์ด M728 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.401/62 

จ.401/62 
15.00 8 แพ็ค 8 แพ็ค 

 

  
18 ม.ิย. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขาลาดพร้าว) 
ดาวเรือง เกณฑ์สาค ู

ปากกาไวท์บอร์ด M728 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.401/62 

จ.401/62 
15.00 12 แพ็ค 12 แพ็ค 

 

  
18 ม.ิย. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขาลาดพร้าว) 
ดาวเรือง เกณฑ์สาค ู

P12 ปากกาสีน้ าไลฟ์คลัเลอร ์

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.401/62 

จ.401/62 
200.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
18 ม.ิย. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขาลาดพร้าว) 
ดาวเรือง เกณฑ์สาค ู

ปากกาไวท์บอร์ด M728 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.401/62 

จ.401/62 
15.00 36 แพ็ค 36 แพ็ค 

 



     

     

  
18 ม.ิย. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขาลาดพร้าว) 
ดาวเรือง เกณฑ์สาค ู

ปากกาไวท์บอริด M728 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.401/62 

จ.401/62 
15.00 4 แพ็ค 4 แพ็ค 

 

  
21 ม.ิย. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เดียร์ สุขเพ็ชร ี

ปากกาเคม ี

กล่ิมสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 
ร.584/62 

จ.584/62 
168.00 1 โหล 1 โหล 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ลดาวลัย์ กันธมาลา 

ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า (สีน้ าเงนิ สีด า สีแดง) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.393/62 

จ.393/62 
16.00 12 ด้าม 12 ด้าม 

 

  

25 ม.ิย. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุณสิา สอาดศร ี

ปากกาเคมไีวท์บอร์ด หัวกลม (12 ด้าม/กล่อง) PILOT 
สีด า 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 

ร.394/62 

จ.394/62 240.00 3 กล่อง 3 กล่อง 

 

  

25 ม.ิย. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุณสิา สอาดศร ี

ากกาเคมไีวท์บอร์ด หัวกลม (12 ด้าม/กล่อง) PILOT สี
แดง 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 

ร.394/62 

จ.394/62 240.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
2 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

อรจิรา ปฏินนท์วานิช 

ปากกาเคมีเขยีนตรภุัณฑ์ PX-20 UNI 
งานทะเบียน-วัดผล 

ร.405/62 

จ.405/62 
62.00 2 ด้าม 2 ด้าม 

 

  
11 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วิภาภร อ าพันกาญจน ์

ปากกาไวร์บอรด์หัวกลม PILOT คละส ี

งานแนะแนว 

ร.419/62 

จ.419/62 
22.00 12 ด้าม 12 ด้าม 

 

  
12 ก.ค. 2562 

เปรมสิริ เกตุโชต ิ

สุพัตรา อินทร์ศร 

ปากกาเคม ี

งานแนะแนว 

ร.446/62 

จ.446/62 
20.00 1 ด้าม 1 ด้าม 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

ปากกาเคมี 2 หัว ชุด 12 ส ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 128.00 1 โหล 1 โหล 

 

  

16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ปากกาไวท์บอร์ด PILOT (12 ด้าม/กล่อง)สีด า12 สีน้ า
เงิน2 สีแดง2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.488/62 

จ.488/62 240.00 6 กล่อง 6 กล่อง 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า สีน้ าเงิน5  สีแดง5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.488/62 

จ.488/62 
16.00 10 ด้าม 10 ด้าม 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

พิชญ์สินี ค าเเก้ว 

ปากกาเคมไีวท์บอร์ด PILOT สีน้ าเงิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.491/62 

จ.491/62 
240.00 2 โหล 2 โหล 

 



     

     

  

16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

ปากกาเขียนซีดี 2 หัว YOYA สีด า 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.492/62 

จ.492/62 25.00 1 ด้าม 1 ด้าม 

 

  

16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

ปากกาเคมไีวท์บอร์ด PILOT สีด า 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.492/62 

จ.492/62 22.00 15 ด้าม 15 ด้าม 

 

  

16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

ปากกาเคมไีวท์บอร์ด PILOT สีแดง 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.492/62 

จ.492/62 22.00 15 ด้าม 15 ด้าม 

 

  

16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

ปากกาเคมไีวท์บอร์ด PILOT สีน้ าเงิน 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.492/62 

จ.492/62 22.00 15 ด้าม 15 ด้าม 

 

  

23 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ทวิตย์ วรรณชัยมงคล 

ปากกาไวท์บอร์ดหัวกลม PILOT (12ด้าม/กล่อง) สีน้ า
เงิน สีด า สีแดง 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.503/62 

จ.503/62 240.00 6 กล่อง 6 กล่อง 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

พัชรีย์ สว่างวงษ ์

ปากกาเมจิก 12 สี ตราPILOT 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.511/62 

จ.511/62 
66.00 5 ฟอง 5 ฟอง 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

ปากกาเมจิก 12 สี มาสเตอร์อาร์ต 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 
ร.512/62 

จ.512/62 
82.00 2 แพ็ค 2 แพ็ค 

 

  
30 ส.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ปากกาเขียน CD 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.575/62 

จ.575/62 
50.00 3 ด้าม 3 ด้าม 

 

  
รวม  73 รายการ 28,046.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ช่ือหรือชนิดวัสดุ มีดคัตเตอร ์   รหัส 59-011 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
30 ต.ค. 2561 

ภ. เครื่องเขียน 

ไพลิน ชยามาศ 

มีดคัตเตอร ์

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.37/62 

จ.37/62 
28.00 5 อัน 5 อัน 

 

  
13 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

คัตเตอร์ MESA ST - 20 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.61/62 

จ.61/62 
60.00 1 ตัว 1 ตัว 

 

  
13 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

คัตเตอร์ MESA ST - 10 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.61/62 

จ.61/62 
50.00 4 ตัว 4 ตัว 

 

  
13 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

คัตเตอร์ MESA AL 200 P 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.61/62 

จ.61/62 
40.00 10 ตัว 10 ตัว 

 

  
13 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

คัตเตอร์ ST - 20 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.61/62 

จ.61/62 
60.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
15 พ.ย. 2561 

บริษัท ถวัลย์วิทยา จ ากัด 

อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

ใบมีดคัตเตอร ์

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 
ร.78/62 

จ.78/62 
45.00 1 แพค 1 แพค 

 

  

22 พ.ย. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา
รามอินทรา 

ไพลิน ชยามาศ 

คัตเตอร์ช้าง # 9MM. 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.188/62 

จ.188/62 29.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
13 ธ.ค. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

มีดคัตเตอร ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.101/62 

จ.101/62 
55.00 4 อัน 4 อัน 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

มีดคัตเตอร์ใหญ่ NO.1801 ตราช้าง 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.123/62 

จ.123/62 
55.00 5 อัน 5 อัน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

สุณสิา สอาดศร ี

ใบคัตเตอร์ A-100 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.193/62 

จ.193/62 
25.00 1 หลอด 1 หลอด 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

สุณสิา สอาดศร ี

ใบคัตเตอร์ L150 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.193/62 

จ.193/62 
35.00 1 หลอด 1 หลอด 

 



     

     

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

สุณสิา สอาดศร ี

คัตเตอร์ MESA ST 20 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.193/62 

จ.193/62 
60.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เดียร์ สุขเพ็ชร ี

มีดคัตเตอร์ MESA BT-10 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.201/62 

จ.201/62 
50.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

ดอกไม้ 777 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

มีดคัตเตอร ์

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.218/62 

จ.218/62 
25.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

คัตเตอร์ MESA ST - 10 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.219/62 

จ.219/62 
50.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
16 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สนธิกาญจน์ แสงมณ ี

มีดคัตเตอร์ใหญ่ NO.1801 ตราช้าง 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.321/62 

จ.321/62 
55.00 4 อัน 4 อัน 

 

  
16 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สนธิกาญจน์ แสงมณ ี

ใบมีดคัตเตอร์ใหญ ่

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.321/62 

จ.321/62 
5.00 12 ใบ 12 ใบ 

 

  
16 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สนธิกาญจน์ แสงมณ ี

มีดคัตเตอรเ์ล็กเหล็ก ตราม้า 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ร.321/62 

จ.321/62 
29.00 3 อัน 3 อัน 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วรางค์ สุจรติ 

มีดคัตเตอร์ใหญ่ NO.1801 ตราช้าง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.344/62 

จ.344/62 
55.00 5 อัน 5 อัน 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

นภวรรณ นาคอุไร 

ใบมีดคัตเตอร์ใหญ ่

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.392/62 

จ.392/62 
5.00 12 ใบ 12 ใบ 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุณสิา สอาดศร ี

มีดคัตเตอร์ใหญ่ NO.1801 ตราช้าง 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.394/62 

จ.394/62 
55.00 5 อัน 5 อัน 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
สุณสิา สอาดศร ี

ใบมีดคัตเตอร์ 18 มม.ตราช้าง NO.1845A 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.389/62 

จ.389/62 
88.79 2 หลอด 2 หลอด 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
สุณสิา สอาดศร ี

มีดคัตเตอร์ 45L ด า สก๊อตซ์ XP002024089 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.389/62 

จ.389/62 
112.15 1 อัน 1 อัน 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
สุณสิา สอาดศร ี

ใบมีดคัตเตอร์ 18 มม.(หลอด 6 ใบ )ตราช้าง 1830 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.389/62 

จ.389/62 
29.91 2 หลอด 2 หลอด 

 

  
2 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

อรจิรา ปฏินนท์วานิช 

มีดคัตเตอร์ใหญ่ NO.1801 ตราช้าง 

งานทะเบียน-วัดผล 

ร.405/62 

จ.405/62 
55.00 4 อัน 4 อัน 

 



     

     

  
2 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

อรจิรา ปฏินนท์วานิช 

ใบมีดคัตเตอร์ใหญ ่

งานทะเบียน-วัดผล 

ร.405/62 

จ.405/62 
5.00 48 ใบ 48 ใบ 

 

  
26 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

อรอนงค์ องค์นาม 

ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่ 45 องศา 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.333/62 

จ.333/62 
5.00 6 ใบ 6 ใบ 

 

  
26 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

อรอนงค์ องค์นาม 

มีดคัตเตอร์ใหญ่ NO.1801 ตราช้าง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.333/62 

จ.333/62 
55.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
14 ส.ค. 2562 

ภ. เครื่องเขียน 

วนิดา  หลากจิตร 

มีดโกน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.565/62 

จ.565/62 
5.00 4 อัน 4 อัน 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

มีดคัตเตอร์ NO.1801 ตราช้าง 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.486/62 

จ.486/62 
55.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่ (6 ใบ/กล่อง) 
งานอนามัยโรงเรียน 

ร.486/62 

จ.486/62 
45.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  

16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

มีดคัตเตอร์ใหญ่ NO.1801 ตราช้าง 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.492/62 

จ.492/62 55.00 3 อัน 3 อัน 

 

  

16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่ (6ใบ/กล่อง) 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.492/62 

จ.492/62 45.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
23 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ทวิตย์ วรรณชัยมงคล 

มีดคัตเตอร์ใหญ่ NO.1801 ตราช้าง 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.503/62 

จ.503/62 
55.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
23 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ทวิตย์ วรรณชัยมงคล 

มีดคัตเตอรเ์หล็กเล็ก ตราม้า 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.503/62 

จ.503/62 
29.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
22 ส.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขารามอินทรา) 
พิมพ์ประภา ประทุมวรรณ 

มีดคัตเตอร์ ซลิเลอร์ -A 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.578/62 

จ.578/62 
38.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
22 ส.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขารามอินทรา) 
พิมพ์ประภา ประทุมวรรณ 

B2S มีดคตัเตอร์เหล็กใหญ ่

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.578/62 

จ.578/62 
40.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

มีดคัตเตอรเ์หล็กเล็ก ตราม้า 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.513/62 

จ.513/62 
29.00 5 อัน 5 อัน 

 



     

     

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

มีดคัตเตอร์ใหญ่ H1800 ตราม้า 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.513/62 

จ.513/62 
152.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่ (6ใบ/หลอด) 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.513/62 

จ.513/62 
30.00 3 หลอด 3 หลอด 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ใบมีดคัตเตอร์เล็ก (6ใบ/หลอด) 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.513/62 

จ.513/62 
18.00 3 หลอด 3 หลอด 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

มีดคัตเตอร์ใหญ่ NO.1801  ตราช้าง 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 
ร.512/62 

จ.512/62 
55.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

มีดคัตเตอรเ์หล็กเล็ก ตราม้า 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 
ร.512/62 

จ.512/62 
29.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
30 ส.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

มีดคัตเตอร์ M58A AL200P 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.575/62 

จ.575/62 
40.00 5 อัน 5 อัน 

 

  
30 ส.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

มีดคัตเตอร์ ST-20 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.575/62 

จ.575/62 
60.00 4 อัน 4 อัน 

 

  
รวม  45 รายการ 5,656.55  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ช่ือหรือชนิดวัสดุ ฟิวเจอร์บอรด์   รหัส 59-012 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
30 ต.ค. 2561 

อนันตวนา เกษตร 

ไพลิน ชยามาศ 

ฟิวเจอร์บอร์ด 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.38/62 

จ.38/62 
60.00 8 แผ่น 8 แผ่น 

 

  
15 ธ.ค. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

อรนันท์ จันทร์ประภาพ 

ฟิวเจอร์บอร์ด 65x122 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (สีเหลือง) 
ร.80/62 

จ.80/62 
65.00 3 แผ่น 3 แผ่น 

 

  
22 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ไพลิน ชยามาศ 

ฟิวเจอร์บอร์ด 65x81 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.14/62 

จ.14/62 
45.00 1 แผ่น 1 แผ่น 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

ฟิวเจอร์บอร์ด 65x81 ซม. หนา 3 มิล 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.123/62 

จ.123/62 
50.00 5 แผ่น 5 แผ่น 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

สุณสิา สอาดศร ี

ฟิวเจอร์บอร์ด 65x81 ขาว 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.193/62 

จ.193/62 
45.00 2 แผ่น 2 แผ่น 

 

  
22 ม.ีค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

เฉลิมศรี เกตุจ าปา 

ฟิวเจอร์บอร์ด 65x122 ซม. คละส ี

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.301/62 

จ.301/62 
65.00 50 แผ่น 50 แผ่น 

 

  
30 พ.ค. 2562 

นางธัญนันท์  ศิริโชต ิ

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ฟิวเจอร์บอร์ดหนา 3 มิล ขนาด 65x81 ซม. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.381/62 

จ.381/62 
50.00 3 แผ่น 3 แผ่น 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นใส 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.379/62 

จ.379/62 
80.00 2 แผ่น 2 แผ่น 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นใหญ ่

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.379/62 

จ.379/62 
80.00 3 แผ่น 3 แผ่น 

 

  
12 ก.ค. 2562 

เปรมสิริ เกตุโชต ิ

สุพัตรา อินทร์ศร 

ฟิวเจอร์บอร์ด 

งานแนะแนว 

ร.446/62 

จ.446/62 
42.00 11 แผ่น 11 แผ่น 

 

  
26 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 65x122 ซม.3 มิล สีเขียวแก ่

งานประชาสัมพันธ์ 

ร.448/62 

จ.448/62 
65.00 6 แผ่น 6 แผ่น 

 

  
26 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 65x122 ซม.3 มิล สีขาว 

งานประชาสัมพันธ์ 

ร.448/62 

จ.448/62 
65.00 6 แผ่น 6 แผ่น 

 



     

     

  
26 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 65x122 ซม.3 มิล สีเหลือง 

งานประชาสัมพันธ์ 

ร.448/62 

จ.448/62 
65.00 6 แผ่น 6 แผ่น 

 

  

13 ก.ค. 2562 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 
วนิดา  หลากจิตร 

Q-BIZ พลาสติกลูกฟูก 3 มม. 65x49 ซม.1x15 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.560/62 

จ.560/62 119.00 3 แผ่น 3 แผ่น 

 

  

16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ฟิวเจอร์บอร์ด 65x122ซม. หนา 3 มิลสีชมพู สีฟ้า สี
เขียวอ่อน สีด า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.488/62 

จ.488/62 65.00 20 แผ่น 20 แผ่น 

 

  
รวม  15 รายการ 8,149.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ช่ือหรือชนิดวัสดุ สติ๊กเกอร์   รหัส 59-013 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

13 พ.ย. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ากัด สาขา
ลาดพร้าว 

สุณสิา สอาดศร ี

สติ๊กเกอรB์OS ขาวด้าน 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.20/62 

จ.20/62 59.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
22 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ไพลิน ชยามาศ 

สติ๊กเกอร์ใสแผ่นใหญ ่

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.14/62 

จ.14/62 
25.00 3 แผ่น 3 แผ่น 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

สติ๊กเกอรต์ีเส้นเลเซอร์ 5 มิล ม้วนใหญ่ คละส ี

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.123/62 

จ.123/62 
40.00 8 ม้วน 8 ม้วน 

 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

สติ๊กเกอรต์ีเส้นเลเซอร์ 10 มิล ม้วนใหญ่ คละส ี

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.123/62 

จ.123/62 
65.00 11 ม้วน 11 ม้วน 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วรางค์ สุจรติ 

สติ๊กเกอร์พีวีซีใส แผ่นใหญ ่

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.344/62 

จ.344/62 
22.00 2 แผ่น 2 แผ่น 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

สติ๊กเกอรต์ีเส้นสะท้อนแสง 10 มิล ม้วนใหญ ่

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.346/62 

จ.346/62 
60.00 5 ม้วน 5 ม้วน 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

สติ๊กเกอรต์ีเส้นเลเซอร์ 5 มิล ม้วนใหญ่ 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.346/62 

จ.346/62 
25.00 5 แพค 5 แพค 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ลดาวลัย์ กันธมาลา 

สติ๊กเกอร์ ขาวมัน A4 (50แผ่น/แพ็ค) BOSS 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.393/62 

จ.393/62 
165.00 1 แพค 1 แพค 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ลดาวลัย์ กันธมาลา 

สติ๊กเกอร์ขาวด้าน A4 (50แผ่น/แพ็ค) BOSS 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.393/62 

จ.393/62 
165.00 1 แพค 1 แพค 

 

  
26 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

ไวท์บอร์ดชนิดสติ๊กเกอร์ ขนาด 45x100 ซม. 
งานประชาสัมพันธ์ 

ร.448/62 

จ.448/62 
155.00 2 ฝา 2 ฝา 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

สติ๊กเกอรต์ีเส้นเลเซอร์ 5 มิล 

งานอนามัยโรงเรียน 

ร.486/62 

จ.486/62 
25.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 



     

     

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ประภาวดี เจรญิจิตร 

สติ๊กเกอรต์ีเส้น เลเซอร์ ขนาด 10 มิล สีชมพู สีฟ้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.488/62 

จ.488/62 
45.00 12 ม้วน 12 ม้วน 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

พิชญ์สินี ค าเเก้ว 

สติ๊กเกอร์ พีวีซี แผ่นใหญ ่

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.491/62 

จ.491/62 
22.00 40 แพค 40 แพค 

 

  
รวม  13 รายการ 3,723.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ช่ือหรือชนิดวัสดุ แผ่นใส พลาสติกใส   รหัส 59-015 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

7 พ.ย. 2561 

ถวัลย์ อินเตอรเ์นช่ันแนล เมอเซ็น
ไดส์ จ ากัด 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

แผ่นอะคิลคิ 1x1 ฟุต หนา 3 mm 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.34/62 

จ.34/62 110.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
22 พ.ย. 2561 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

ไพลิน ชยามาศ 

พลาสติกหุ้มบอรด์ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.186/62 

จ.186/62 
25.00 10 เมตร 10 เมตร 

 

  
27 ม.ิย. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
สุณสิา สอาดศร ี

พลาสติกเคลือบ A4/125/50 นีโอแคล 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.388/62 

จ.388/62 
128.97 2 กล้อง 2 กล้อง 

 

  

16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สุรีพร ศรีขวัญเมือง 

แผ่นใสท าปก A4 (100แผ่น/แพ็ค) 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.492/62 

จ.492/62 150.00 1 แพค 1 แพค 

 

  
28 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธัญชนก ถาวรศรีสกลุ 

พลาสติกใสท าปก A4 (100 แผ่น/แพ็ค) 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 

ร.512/62 

จ.512/62 
150.00 1 แพค 1 แพค 

 

  
รวม  5 รายการ 917.94  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ช่ือหรือชนิดวัสดุ 1. เทปกาวเดินส้นต่างๆ  , เทปสันปก, แล็กซีน   รหัส 59-020 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

22 พ.ย. 2561 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา
รามอินทรา 

ไพลิน ชยามาศ 

เทปกาวย่น UNITAPE # 1 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.188/62 

จ.188/62 89.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เดียร์ สุขเพ็ชร ี

สติกเกอรต์ีเส้น 5 mm. 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.201/62 

จ.201/62 
22.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

นวมงคล  เครื่องเขียน 

เดียร์ สุขเพ็ชร ี

สติกเกอรต์ีเส้น 9 mm. 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.201/62 

จ.201/62 
35.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  

25 ม.ิย. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

นภวรรณ นาคอุไร 

กาวย่นสี 1.5 นิ้วx20 หลา ยี่ห้อ ครอคโค สีน้ าเงิน แดง 
ฟ้า 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.392/62 

จ.392/62 55.00 6 ม้วน 6 ม้วน 

 

  

16 ก.ย. 2562 

ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด สาขา
รามอินทรา 

สุกัญญา สุขเจริญ 

เทปตีพื้น 48มมX36หลา 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.537/62 

จ.537/62 150.00 15 ม้วน 15 ม้วน 

 

  
รวม  5 รายการ 2,792.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ช่ือหรือชนิดวัสดุ ป้ายช่ือพลาสติก๊   รหัส 59-022 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
13 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

พิชญ์สินี ค าเเก้ว 

ป้ายอะครลิิค ตั้งโต๊ะ A4 แนวนอน 

งานธุรการ 

ร.322/62 

จ.322/62 
220.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
19 ส.ค. 2562 

ออฟฟิช คลับ(ไทย)จ ากัด 

พิมพ์ประภา ประทุมวรรณ 

ป้ายช่ืออคริลิค ONE #3 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.576/62 

จ.576/62 
125.00 5 อัน 5 อัน 

 

  
23 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

สิทธิศักดิ์ แก้วเนตร 

ป้ายอะคิลิคสามเหลี่ยมดา้นเดยีว ขนาด 3.5x12 นิ้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.504/62 

จ.504/62 
125.00 12 อัน 12 อัน 

 

  
23 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

พิชญ์สินี ค าเเก้ว 

ป้ายอะคิลิคตั้งโตะ๊ A4 แนวนอน 

งานธุรการ 

ร.505/62 

จ.505/62 
187.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
23 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

พิชญ์สินี ค าเเก้ว 

ป้ายอะคิลิคตั้งโตะ๊ A4 แนวตั้ง 

งานธุรการ 

ร.505/62 

จ.505/62 
177.00 3 อัน 3 อัน 

 

  
รวม  5 รายการ 3,470.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ช่ือหรือชนิดวัสดุ หมากรุก   รหัส 59-024 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วัลวิภา เพ็งประสพ 

หมากรุกไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.487/62 

จ.487/62 
60.00 3 กล่อง 3 กล่อง 

 

  
รวม  1 รายการ 180.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เครื่องแบบ   รหัส 60-001 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
5 เม.ย. 2562 

วิภาวี เพ็งสุข 

นภวรรณ นาคอุไร 

รัดต้นแขน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.325/62 

จ.325/62 
230.00 11 ผืน 11 ผืน 

 

  
รวม  1 รายการ 2,530.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เสื้อ กางเกง ผ้า   รหัส 60-002 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
28 ม.ีค. 2562 

สี  แซ่หย ี

ขนิษฐา ผลาธัญญะ 

เสื้อยืดคอกลมพร้อมสกรีน หน้า - หลัง 

โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP 

ร.341/62 

จ.341/62 
150.00 95 ตัว 95 ตัว 

 

  
19 ม.ีค. 2562 

สี  แซ่หย ี

ธีราภรณ์  พฤกษ์พงศ์พันธ์ 
เสื้อยืดพร้อมสกรีน 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ร.342/62 

จ.342/62 
150.00 106 ตัว 106 ตัว 

 

  
5 เม.ย. 2562 

วิภาวี เพ็งสุข 

นภวรรณ นาคอุไร 

ผ้านุ่ง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.325/62 

จ.325/62 
499.00 10 ผืน 10 ผืน 

 

  
30 พ.ค. 2562 

แสงทอง 

อุไรวัลย์ สมร 

ชุดนักเรียนพร้อมปัก 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.339/62 

จ.339/62 
450.00 18 ชุด 18 ชุด 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นภวรรณ  นาคอุไร 

อุไรวัลย์ สมร 

กางเกงพละโรงเรียน ไซส์ S 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.348/62 

จ.348/62 
220.00 2 ตัว 2 ตัว 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นภวรรณ  นาคอุไร 

อุไรวัลย์ สมร 

กางเกงพละโรงเรียน ไซส์ L 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.348/62 

จ.348/62 
220.00 2 ตัว 2 ตัว 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นภวรรณ  นาคอุไร 

อุไรวัลย์ สมร 

กางเกงพละโรงเรียน ไซส์ XL 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.348/62 

จ.348/62 
240.00 2 ตัว 2 ตัว 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นภวรรณ  นาคอุไร 

อุไรวัลย์ สมร 

เสื้อพละโรงเรียน ไซส์ S 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.348/62 

จ.348/62 
220.00 2 ตัว 2 ตัว 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นภวรรณ  นาคอุไร 

อุไรวัลย์ สมร 

เสื้อพละโรงเรียน ไซส์ L 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.348/62 

จ.348/62 
220.00 1 ตัว 1 ตัว 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นภวรรณ  นาคอุไร 

อุไรวัลย์ สมร 

เสื้อพละโรงเรียน ไซส์ XL 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.348/62 

จ.348/62 
240.00 2 ตัว 2 ตัว 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นภวรรณ  นาคอุไร 

อุไรวัลย์ สมร 

เสื้อเหลือง ไซส์ 46 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.348/62 

จ.348/62 
240.00 2 ตัว 2 ตัว 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นภวรรณ  นาคอุไร 

อุไรวัลย์ สมร 

เสื้อเหลือง ไซส์ 40 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.348/62 

จ.348/62 
220.00 1 ตัว 1 ตัว 

 



     

     

  
31 พ.ค. 2562 

นภวรรณ  นาคอุไร 

อุไรวัลย์ สมร 

เสื้อสมี่วง ไซส์ 40 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.348/62 

จ.348/62 
220.00 1 ตัว 1 ตัว 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นภวรรณ  นาคอุไร 

อุไรวัลย์ สมร 

เสื้อสีชมพู ไซส์ 42 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.348/62 

จ.348/62 
220.00 1 ตัว 1 ตัว 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

วรรณฤดี  แซ่ตั้ง 

ดาวเรือง เกณฑ์สาค ู

เสื้อคอกลมคอกระเช้า 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.398/62 

จ.398/62 
180.00 10 ตัว 10 ตัว 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สุภาพร  อร่ามศร ี

ดาวเรือง เกณฑ์สาค ู

เสื้อลูกไม ้

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.399/62 

จ.399/62 
200.00 10 ตัว 10 ตัว 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สุภาพร  อร่ามศร ี

ดาวเรือง เกณฑ์สาค ู

ผ้าไหมอิตาลี่ 3.50 ม. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.399/62 

จ.399/62 
385.00 15 ชุด 15 ชุด 

 

  

21 ม.ิย. 2562 

เดฟโฟ สปอรต์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

ธัญทิพย์ อริยอัครพงษ ์

เสื้อโปโล+พิมพ์โลโก+้พิมพ์ช่ือโรงเรียน 
WHNV เสื้อโปโลชายสีพื้น 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.447/62 

จ.447/62 150.00 149 ชุด 149 ชุด 

 

  
1 ก.ค. 2562 

นางสาวทิพาพันธ์  สวัสดิ์จีน 

เดียร์ สุขเพ็ชร ี

ชุดกิโมโน ผูห้ญิง สีขาว 

กล่ิมสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 
ร.589/62 

จ.589/62 
850.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
1 ก.ค. 2562 

นางสาวทิพาพันธ์  สวัสดิ์จีน 

เดียร์ สุขเพ็ชร ี

ชุดกิโมโน ผู้ชาย สีน้ าเงิน 

กล่ิมสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 
ร.589/62 

จ.589/62 
800.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
1 ก.ค. 2562 

นางสาวจุติพร  รอดเที่ยง 

เดียร์ สุขเพ็ชร ี

กางเกงฮากามะส าหรับผู้ชาย 

กล่ิมสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 
ร.590/62 

จ.590/62 
800.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
1 ก.ค. 2562 

นางสาวจุติพร  รอดเที่ยง 

เดียร์ สุขเพ็ชร ี

ชุดยุกะตะผ้าฝ้าย 

กล่ิมสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 
ร.590/62 

จ.590/62 
300.00 2 ชุด 2 ชุด 

 

  
15 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วนิดา  หลากจิตร 

เสื้อกันฝนพกพา คละสีฟ้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.566/62 

จ.566/62 
25.00 2 ชุด 2 ชุด 

 

  
15 ส.ค. 2562 

นายธนัช  มนูพรประภา 

สุณสิา สอาดศร ี

เสื้อลายดอก หญิง ไซส์ M 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.600/62 

จ.600/62 
130.00 4 ตัว 4 ตัว 

 

  
15 ส.ค. 2562 

นายธนัช  มนูพรประภา 

สุณสิา สอาดศร ี

เสื้อลายดอก หญิง ไซส์ L 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.600/62 

จ.600/62 
140.00 12 ตัว 12 ตัว 

 



     

     

  
15 ส.ค. 2562 

นายธนัช  มนูพรประภา 

สุณสิา สอาดศร ี

เสื้อลายดอก หญิง ไซส์ L 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.600/62 

จ.600/62 
150.00 1 ตัว 1 ตัว 

 

  
15 ส.ค. 2562 

นายธนัช  มนูพรประภา 

สุณสิา สอาดศร ี

เสื้อลายดอก ชาย ไซส์ L 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.600/62 

จ.600/62 
160.00 11 ตัว 11 ตัว 

 

  
15 ส.ค. 2562 

นายธนัช  มนูพรประภา 

สุณสิา สอาดศร ี

เสื้อลายดอก ชาย ไซส์ XL 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.600/62 

จ.600/62 
170.00 3 ตับ 3 ตับ 

 

  
6 ก.ย. 2562 

สี  แซ่หย ี

ธีราภรณ์  พฤกษ์พงศ์พันธ์ 
เสื้อกาวน์พร้อมงานปักช่ือและโลโก้ 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ร.517/62 

จ.517/62 
380.00 26 ตัว 26 ตัว 

 

  
19 ก.ย. 2562 

บิ๊กดี มิวสิค 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

เสื้อวงโยธวาทิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.552/62 

จ.552/62 
1,500.00 10 ตัว 10 ตัว 

 

  
19 ก.ย. 2562 

บิ๊กดี มิวสิค 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

รองเท้ามาร์ชช่ิง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.552/62 

จ.552/62 
700.00 5 คู ่ 5 คู ่

 

  
19 ก.ย. 2562 

บิ๊กดี มิวสิค 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

กางเกงเอี๊ยม สีขาว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.552/62 

จ.552/62 
1,000.00 1 ตัว 1 ตัว 

 

  
รวม  32 รายการ 115,905.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย  ช่ือหรือชนิดวัสดุ รองเท้า   รหัส 60-003 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
30 พ.ค. 2562 

แสงทอง 

อุไรวัลย์ สมร 

รองเท้า 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.339/62 

จ.339/62 
287.00 4 คู ่ 4 คู ่

 

  
รวม  1 รายการ 1,148.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เขม็ขัด   รหัส 60-005 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
5 เม.ย. 2562 

วิภาวี เพ็งสุข 

นภวรรณ นาคอุไร 

สายเข็มขดั 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.325/62 

จ.325/62 
100.00 10 เส้น 10 เส้น 

 

  
30 พ.ค. 2562 

แสงทอง 

อุไรวัลย์ สมร 

เข็มขัด 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.339/62 

จ.339/62 
75.00 3 เส้น 3 เส้น 

 

  
11 ม.ิย. 2562 

สุภาพร  อร่ามศร ี

ดาวเรือง เกณฑ์สาค ู

เข็มขัดเงิน 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.399/62 

จ.399/62 
100.00 10 เส้น 10 เส้น 

 

  
รวม  3 รายการ 2,225.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ถุงเท้า   รหัส 60-007 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
30 พ.ค. 2562 

แสงทอง 

อุไรวัลย์ สมร 

ถุงเท้า 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.339/62 

จ.339/62 
36.00 35 คู ่ 35 คู ่

 

  
รวม  1 รายการ 1,260.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย  ช่ือหรือชนิดวัสดุ หมวก   รหัส 60-008 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
18 ม.ค. 2562 

ไดโซ ซังเกยีว (ประเทศไทย)จ ากัด 

เดียร์ สุขเพ็ชร ี

หมวกแฟนซีเชียรญ์ี่ปุ่นลายดวงอาทิตย์ 32 x 17 ซม. 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.202/62 

จ.202/62 
120.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  
รวม  1 รายการ 120.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ชุดเครื่องแต่งกาย   รหัส 60-011 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
11 ธ.ค. 2561 

อรุณชัย 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ชุดซานต้า 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.170/62 

จ.170/62 
450.00 3 ชุด 3 ชุด 

 

  
11 ธ.ค. 2561 

อรุณชัย 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

อุปกรณ์ตกแต่ง 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.170/62 

จ.170/62 
65.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
13 ธ.ค. 2561 

ไดโซ ซังเกยีว (ประเทศไทย)จ ากัด 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

หมวกใส่งานปารต์ี ้
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.173/62 

จ.173/62 
60.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  
รวม  3 รายการ 1,540.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย  ช่ือหรือชนิดวัสดุ โบว์ผูกผม   รหัส 60-012 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
31 พ.ค. 2562 

นภวรรณ  นาคอุไร 

อุไรวัลย์ สมร 

โบว์ขาวโรงเรยีน 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.348/62 

จ.348/62 
15.00 10 ช้ิน 10 ช้ิน 

 

  
รวม  1 รายการ 150.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย  ช่ือหรือชนิดวัสดุ กระเป๋า   รหัส 60-013 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
8 ม.ค. 2562 

พริตตี้ ดอล 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

กระเป๋าดินสอ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.194/62 

จ.194/62 
35.00 12 ใบ 12 ใบ 

 

  

18 ม.ค. 2562 

มิสเตอร.์ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จ ากัด 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

DOCUMENT BAG 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.234/62 

จ.234/62 11.00 12 ใบ 12 ใบ 

 

  

18 ม.ค. 2562 

มิสเตอร.์ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) 
จ ากัด 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

DOCUMENT BAG CY0602 (A5)*VS 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.234/62 

จ.234/62 9.00 6 ใบ 6 ใบ 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นภวรรณ  นาคอุไร 

อุไรวัลย์ สมร 

กระเป๋าเป้โรงเรียนสารวิทยา 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.348/62 

จ.348/62 
260.00 5 ใบ 5 ใบ 

 

  
31 พ.ค. 2562 

นภวรรณ  นาคอุไร 

อุไรวัลย์ สมร 

กระเป๋าเคียงโรงเรียน 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.348/62 

จ.348/62 
120.00 5 ใบ 5 ใบ 

 

  
13 ส.ค. 2562 

กระแดะ 

สุณสิา สอาดศร ี

กระเป๋าหรููดใบใหญ่ มีฝา 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.599/62 

จ.599/62 
100.00 30 ช้ิน 30 ช้ิน 

 

  
รวม  6 รายการ 5,506.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย  ช่ือหรือชนิดวัสดุ มงกฎุ   รหัส 60-014 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
5 เม.ย. 2562 

วิภาวี เพ็งสุข 

นภวรรณ นาคอุไร 

ชุดเครื่องประดับระบ าอยุธยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.325/62 

จ.325/62 
350.00 10 ชุด 10 ชุด 

 

  
รวม  1 รายการ 3,500.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย  ช่ือหรือชนิดวัสดุ พู่ใสไ่ม้คฑา   รหัส 60-023 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
27 พ.ย. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

วนัสนันท์ ค าแสน 

พู่ใส่ไม้คฑาผู้ก ากับลูกเสือ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ร.24/62 

จ.24/62 
50.00 12 อัน 12 อัน 

 

  
รวม  1 รายการ 600.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย  ช่ือหรือชนิดวัสดุ พัด   รหัส 60-024 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
25 ม.ิย. 2562 

ร้านร่มบ่อสร้างอัมเบรลล่า 

สุณสิา สอาดศร ี

พัดผ้ารม่ผ้าแพรสีขาวล้วน ขนาด 8 นิ้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.604/62 

จ.604/62 
20.00 250 อัน 250 อัน 

 

  
รวม  1 รายการ 5,000.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เครื่องประดับตกแตง่   รหัส 60-025 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
5 เม.ย. 2562 

วิภาวี เพ็งสุข 

นภวรรณ นาคอุไร 

พัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.325/62 

จ.325/62 
110.00 6 อัน 6 อัน 

 

  
5 เม.ย. 2562 

วิภาวี เพ็งสุข 

นภวรรณ นาคอุไร 

ช้องหลัง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.325/62 

จ.325/62 
300.00 10 อัน 10 อัน 

 

  
25 ม.ิย. 2562 

จอยแอนด์เบนซ์ เซรามิค 

นภวรรณ นาคอุไร 

(7514)-Tiara 7541 (1x1) 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.464/62 

จ.464/62 
55.00 1 ใบ 1 ใบ 

 

  
รวม  3 รายการ 3,715.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุกีฬา  ช่ือหรือชนิดวสัดุ ลูกฟุตบอล   รหัส 61-002 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

MT บอล 3 ลูกในถุงตาข่าย YT017-019 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.208/62 

จ.208/62 
69.00 1 ถุง 1 ถุง 

 

  
รวม  1 รายการ 69.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุกีฬา  ช่ือหรือชนิดวสัดุ ไม้ตีปิงปอง   รหัส 61-004 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
26 พ.ย. 2561 

นิวสปอร์ต อินเตอร์ จ ากัด 

ทิพรวี เตชะหงษา 

ไม้เทนนสิ ฝึกซ้อม 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.8/62 

จ.8/62 
500.00 20 อัน 20 อัน 

 

  
รวม  1 รายการ 10,000.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุกีฬา  ช่ือหรือชนิดวสัดุ เหรียญรางวัล   รหัส 61-005 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
9 พ.ย. 2561 

นิวสปอร์ต อินเตอร์ จ ากัด 

พรชัย เกตุฉาย 

เหรียญรางวัล ใหญ่ สีทองริบบิ้นธงชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.55/62 

จ.55/62 
20.00 130 อัน 130 อัน 

 

  
9 พ.ย. 2561 

นิวสปอร์ต อินเตอร์ จ ากัด 

พรชัย เกตุฉาย 

เหรียญรางวัล ใหญ่ สีเงินริบบิ้นธงชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.55/62 

จ.55/62 
20.00 130 อัน 130 อัน 

 

  
9 พ.ย. 2561 

นิวสปอร์ต อินเตอร์ จ ากัด 

พรชัย เกตุฉาย 

เหรียญรางวัล ใหญ่ สีทองแดงริบบิ้นธงชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.55/62 

จ.55/62 
20.00 260 อัน 260 อัน 

 

  
รวม  3 รายการ 10,400.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุกีฬา  ช่ือหรือชนิดวสัดุ ถ้วยรางวลั   รหัส 61-006 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
9 พ.ย. 2561 

นิวสปอร์ต อินเตอร์ จ ากัด 

พรชัย เกตุฉาย 

ถ้วยรางวัล เสาเดยีว # 5 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.55/62 

จ.55/62 
440.00 2 ใบ 2 ใบ 

 

  

9 พ.ย. 2561 

นิวสปอร์ต อินเตอร์ จ ากัด 

พรชัย เกตุฉาย 

ถ้วยรางวัล เสาเดยีว # 6 
แผ่น 5/2,6/3 หุ่นช่อ 5 อัน 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.55/62 

จ.55/62 520.00 3 ใบ 3 ใบ 

 

  
20 ม.ิย. 2562 

โทรฟี่ คอร์เปอเรชั่น จ ากัด 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

ถ้วยไมค์ทองค า สีทอง,สีเงิน,สีทองแดง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.525/62 

จ.525/62 
2,114.00 1 PCS 1 PCS 

 

  
20 ม.ิย. 2562 

โทรฟี่ คอร์เปอเรชั่น จ ากัด 

ธันย์ชนก อรัญญิก 

ถ้วยโทรฟี่ 04 สีทอง Size A 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.525/62 

จ.525/62 
159.00 4 PCS 4 PCS 

 

  
รวม  4 รายการ 5,190.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุกีฬา  ช่ือหรือชนิดวัสดุ บอล   รหัส 61-011 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
26 พ.ย. 2561 

นิวสปอร์ต อินเตอร์ จ ากัด 

ทิพรวี เตชะหงษา 

บาสเก๊ตบอลมอนเท่น BGG7x หนัง PU 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.8/62 

จ.8/62 
1,700.00 5 ลูก 5 ลูก 

 

  
26 พ.ย. 2561 

นิวสปอร์ต อินเตอร์ จ ากัด 

ทิพรวี เตชะหงษา 

วอลเล่ย์บอลมิกาซา่ MVA 330 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.8/62 

จ.8/62 
990.00 18 ลูก 18 ลูก 

 

  
26 พ.ย. 2561 

นิวสปอร์ต อินเตอร์ จ ากัด 

ทิพรวี เตชะหงษา 

ฟุตซอลมอนเท่น PVC F9V1500 คละส ี

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.8/62 

จ.8/62 
550.00 10 ลูก 10 ลูก 

 

  
26 พ.ย. 2561 

นิวสปอร์ต อินเตอร์ จ ากัด 

ทิพรวี เตชะหงษา 

แชร์บอลมอนเท่น CB5R 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.8/62 

จ.8/62 
368.00 10 ลูก 10 ลูก 

 

  
26 พ.ย. 2561 

นิวสปอร์ต อินเตอร์ จ ากัด 

ทิพรวี เตชะหงษา 

แฮนด์บอลมิกาซ่า ยาง #4000 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.8/62 

จ.8/62 
450.00 10 ลูก 10 ลูก 

 

  
รวม  5 รายการ 40,000.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุกีฬา  ช่ือหรือชนิดวสัดุ นกหวีด,นาฬิกาจับเวลา,อุปกรณ์กีฬา   รหัส 61-012 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
9 พ.ย. 2561 

นิวสปอร์ต อินเตอร์ จ ากัด 

พรชัย เกตุฉาย 

นกหวีดโปรสตาร์พลาสติก+สาย รุน่ WS-088 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.55/62 

จ.55/62 
70.00 6 ตัว 6 ตัว 

 

  
9 พ.ย. 2561 

นิวสปอร์ต อินเตอร์ จ ากัด 

พรชัย เกตุฉาย 

สูบมือพลาสติก โปรสตาร์ 12" พร้อมเข็ม+สาย 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.55/62 

จ.55/62 
105.00 4 อัน 4 อัน 

 

  
9 พ.ย. 2561 

นิวสปอร์ต อินเตอร์ จ ากัด 

พรชัย เกตุฉาย 

นาฬิกาจับเวลา FBT ร่ิน CT-100 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.55/62 

จ.55/62 
670.00 4 เรือน 4 เรือน 

 

  
9 พ.ย. 2561 

นิวสปอร์ต อินเตอร์ จ ากัด 

พรชัย เกตุฉาย 

เสาอากาศวอลเลย่์บอล FBT ในประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.55/62 

จ.55/62 
450.00 2 คู ่ 2 คู ่

 

  
รวม  4 รายการ 4,420.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์  ช่ือหรอืชนิดวัสดุ สายเคเบลิ   รหัส 62-003 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
7 พ.ย. 2561 

เอ็ม.ไอที แอคเซสเซอรสี์ จ ากัด 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

สาย Vga 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.32/62 

จ.32/62 
290.00 1 เส้น 1 เส้น 

 

  
7 พ.ย. 2561 

เอ็ม.ไอที แอคเซสเซอรสี์ จ ากัด 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

สาย micro USB 2 เมตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.32/62 

จ.32/62 
180.00 1 เส้น 1 เส้น 

 

  
รวม  2 รายการ 470.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์  ช่ือหรอืชนิดวัสดุ เทปบันทึกข้อมูล   รหัส 62-013 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

จิราภรณ์ ปกรณ ์

Sandisk Ultra80MB Class 10Memory card ขนาด 
32GB 

งานโสตทัศนศึกษา 

ร.142/62 

จ.142/62 390.00 3 อัน 3 อัน 

 

  
รวม  1 รายการ 1,170.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์  ช่ือหรอืชนิดวัสดุ สายสัญญาณเสียง   รหัส 62-016 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
7 พ.ย. 2561 

นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จ ากดั 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

บัสเซอร์ CON 3-16V DC (KPI-G1410) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.31/62 

จ.31/62 
23.25 3 อัน 3 อัน 

 

  

1 ส.ค. 2562 

อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส ์
จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ 
เมธี  รัษฎานุกลู 

สายล าโพงใส I-3/20 PK ขนาด 20 เมตร 

งานโสตทัศนศึกษา 

ร.507/62 

จ.507/62 290.00 1 PCS 1 PCS 

 

  

1 ส.ค. 2562 

อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส ์
จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ 
เมธี  รัษฎานุกลู 

สายสญัญาณ แจ็คโมโน 1 ออก 1 (ใหญ่-เล็ก) 
CHOSEAL(Y) AMORN AQC-385 

งานโสตทัศนศึกษา 

ร.507/62 

จ.507/62 75.00 1 PCS 1 PCS 

 

  

1 ส.ค. 2562 

อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส ์
จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ 
เมธี  รัษฎานุกลู 

สเปคคอน ปลั๊ก JL-0467 (สีฟ้า) 
งานโสตทัศนศึกษา 

ร.507/62 

จ.507/62 45.00 4 PCS 4 PCS 

 

  
รวม  4 รายการ 614.75  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์  ช่ือหรอืชนิดวัสดุ  ็ฮาร์ดดสิ   รหัส 62-021 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

HARDDISK EXTERNAL 500GB  ยี่ห้อWD 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.346/62 

จ.346/62 
1,500.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
รวม  1 รายการ 1,500.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์  ช่ือหรอืชนิดวัสดุ ซองใส่ CD,กล่องใส่CD   รหัส 62-022 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

จิราภรณ์ ปกรณ ์

กล่องใส่ DVD BOX 

งานโสตทัศนศึกษา 

ร.142/62 

จ.142/62 
25.00 25 ใบ 25 ใบ 

 

  
26 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

อรอนงค์ องค์นาม 

ซองใส่ซีดีพลาสติก บรรจุ 100 ซอง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.333/62 

จ.333/62 
75.00 1 ห้อง 1 ห้อง 

 

  
รวม  2 รายการ 700.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์  ช่ือหรอืชนิดวัสดุ แบตเตอรี่โนต๊บุ์ต   รหัส 62-023 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

19 ส.ค. 2562 

บริษัท มินิอาร์ซี จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
ประภาวดี เจรญิจิตร 

เช็คแบต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.572/62 

จ.572/62 150.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  
รวม  1 รายการ 150.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์  ช่ือหรอืชนิดวัสดุ หัวแปลง,อุปกรณ์คอม   รหัส 62-024 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
7 พ.ย. 2561 

เอ็ม.ไอที แอคเซสเซอรสี์ จ ากัด 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

หัวแปลง,อุปกรณ์คอม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.32/62 

จ.32/62 
390.00 1 หัว 1 หัว 

 

  
7 พ.ย. 2561 

ThaiRoboShop 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

MPU 9250 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.36/62 

จ.36/62 
350.00 1 แผ่น 1 แผ่น 

 

  
7 พ.ย. 2561 

ThaiRoboShop 

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห ์

Adapter DC S.1V 2.5A 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.36/62 

จ.36/62 
480.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
รวม  3 รายการ 1,220.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์  ช่ือหรอืชนิดวัสดุ เม้าท ์   รหัส 62-025 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

วรางค์ สุจรติ 

เม้าท์ USB SINGNO 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.124/62 

จ.124/62 
250.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
11 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วิภาภร อ าพันกาญจน ์

เม้าท์ USB SIGNO 

งานแนะแนว 

ร.419/62 

จ.419/62 
190.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
26 ก.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ศิรธันย์ สามเชียง 

เม้าท์ USB SINGNO 

แผนงานและสารสนเทศ 

ร.456/62 

จ.456/62 
190.00 2 อัน 2 อัน 

 

  
23 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ทวิตย์ วรรณชัยมงคล 

เม้าท์ไร้สาย W-124 ANITECH 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.503/62 

จ.503/62 
280.00 1 อัน 1 อัน 

 

  
รวม  4 รายการ 1,540.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุการศึกษา  ช่ือหรือชนิดวัสดุ หนังสือวารสาร   รหัส 63-001 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
6 ธ.ค. 2561 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

Nationat 
งานห้องสมุด 

ร.152/62 

จ.152/62 
120.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
6 ธ.ค. 2561 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

สตาร์ช้อค์เกอร ์

งานห้องสมุด 

ร.152/62 

จ.152/62 
20.00 4 เล่ม 4 เล่ม 

 

  
6 ธ.ค. 2561 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

บ้านและสวน 

งานห้องสมุด 

ร.152/62 

จ.152/62 
120.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
6 ธ.ค. 2561 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ชีวจิต 

งานห้องสมุด 

ร.152/62 

จ.152/62 
60.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  
6 ธ.ค. 2561 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ครัวคุณต๋อย 

งานห้องสมุด 

ร.152/62 

จ.152/62 
50.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
2 ม.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

สตาร์ช้อคเกอร ์

งานห้องสมุด 

ร.155/62 

จ.155/62 
20.00 4 เล่ม 4 เล่ม 

 

  
2 ม.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

บ้านและสวน 

งานห้องสมุด 

ร.155/62 

จ.155/62 
120.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
2 ม.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ชีวจิต 

งานห้องสมุด 

ร.155/62 

จ.155/62 
60.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  
2 ม.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

อสท. 
งานห้องสมุด 

ร.155/62 

จ.155/62 
85.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
2 ม.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

Health Today 

งานห้องสมุด 

ร.155/62 

จ.155/62 
70.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
31 ม.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

สารคด ี

งานห้องสมุด 

ร.256/62 

จ.256/62 
120.00 3 เล่ม 3 เล่ม 

 

  
31 ม.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

บ้านและสวน 

งานห้องสมุด 

ร.256/62 

จ.256/62 
120.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 



     

     

  
31 ม.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ชีวจิต 

งานห้องสมุด 

ร.256/62 

จ.256/62 
60.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  
31 ม.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

อสท 

งานห้องสมุด 

ร.256/62 

จ.256/62 
85.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
31 ม.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

Health Today 

งานห้องสมุด 

ร.256/62 

จ.256/62 
70.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
31 ม.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หมอชาวบ้าน 

งานห้องสมุด 

ร.256/62 

จ.256/62 
60.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
31 ม.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ช๊อกเกอร์ 
งานห้องสมุด 

ร.256/62 

จ.256/62 
20.00 5 เล่ม 5 เล่ม 

 

  
1 มี.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

สารคด ี

งานห้องสมุด 

ร.275/62 

จ.275/62 
120.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  
1 มี.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

บ้านและสวน 

งานห้องสมุด 

ร.275/62 

จ.275/62 
120.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
1 มี.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ชีวจิต 

งานห้องสมุด 

ร.275/62 

จ.275/62 
60.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
1 มี.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

a day 

งานห้องสมุด 

ร.275/62 

จ.275/62 
100.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
1 มี.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

อสท 

งานห้องสมุด 

ร.275/62 

จ.275/62 
85.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
1 มี.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

Health Today 

งานห้องสมุด 

ร.275/62 

จ.275/62 
70.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
1 มี.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ช็อกเกอร์ 
งานห้องสมุด 

ร.275/62 

จ.275/62 
20.00 4 เล่ม 4 เล่ม 

 

  
5 มิ.ย. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือวารสารบ้านและสวน 

งานห้องสมุด 

ร.443/62 

จ.443/62 
120.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
5 มิ.ย. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือวารสารชีวจิต 

งานห้องสมุด 

ร.443/62 

จ.443/62 
60.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 



     

     

  
5 มิ.ย. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือวารสารหมอชาวบ้าน 

งานห้องสมุด 

ร.443/62 

จ.443/62 
60.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  
5 มิ.ย. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือวารสารHealth Today 

งานห้องสมุด 

ร.443/62 

จ.443/62 
70.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
5 มิ.ย. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือวารสารสารคด ี

งานห้องสมุด 

ร.443/62 

จ.443/62 
120.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  
5 มิ.ย. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือวารสารช็อคเกอร ์

งานห้องสมุด 

ร.443/62 

จ.443/62 
20.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  
2 ก.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ชีวจิต 

งานห้องสมุด 

ร.444/62 

จ.444/62 
60.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  
2 ก.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หมอชาวบ้าน 

งานห้องสมุด 

ร.444/62 

จ.444/62 
60.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  
2 ก.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

a day 

งานห้องสมุด 

ร.444/62 

จ.444/62 
100.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
2 ก.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ช็อคเกอร์ 
งานห้องสมุด 

ร.444/62 

จ.444/62 
20.00 3 เล่ม 3 เล่ม 

 

  
2 ก.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

สารคด ี

งานห้องสมุด 

ร.444/62 

จ.444/62 
120.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
2 ก.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

Health Today 

งานห้องสมุด 

ร.444/62 

จ.444/62 
70.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
31 ก.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือวารสารช็อคเกอร ์

งานห้องสมุด 

ร.494/62 

จ.494/62 
25.00 4 เล่ม 4 เล่ม 

 

  
31 ก.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือวารสารชีวจิต 

งานห้องสมุด 

ร.494/62 

จ.494/62 
60.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  
31 ก.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือวารสาร Health Today 

งานห้องสมุด 

ร.494/62 

จ.494/62 
70.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
31 ก.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือวารสารบ้านและสวน 

งานห้องสมุด 

ร.494/62 

จ.494/62 
120.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 



     

     

  
31 ก.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือวารสาร อ.ส.ท. 
งานห้องสมุด 

ร.494/62 

จ.494/62 
85.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
31 ก.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือวารสารสารคด ี

งานห้องสมุด 

ร.494/62 

จ.494/62 
120.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  
31 ก.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือวารสารA DAY 

งานห้องสมุด 

ร.494/62 

จ.494/62 
100.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
2 ก.ย. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือวารสารหมอชาวบ้าน 

งานห้องสมุด 

ร.571/62 

จ.571/62 
60.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
2 ก.ย. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือวารสารA DAY 

งานห้องสมุด 

ร.571/62 

จ.571/62 
100.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  
2 ก.ย. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒ ิเพ็ญบุญ 

หนังสือวารสารสารคด ี

งานห้องสมุด 

ร.571/62 

จ.571/62 
120.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
2 ก.ย. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือวารสารช็อกเกอร ์

งานห้องสมุด 

ร.571/62 

จ.571/62 
25.00 4 เล่ม 4 เล่ม 

 

  
2 ก.ย. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือวารสารชีวจิต 

งานห้องสมุด 

ร.571/62 

จ.571/62 
60.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  
2 ก.ย. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือวารสารบ้านและสวน 

งานห้องสมุด 

ร.571/62 

จ.571/62 
120.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
2 ก.ย. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือวารสาร อสท. 
งานห้องสมุด 

ร.571/62 

จ.571/62 
85.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
9 ก.ย. 2562 

โอเพ่น เซิร์ฟ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

9 ตามรอยพ่อ พระอัจฉริยภาพของพ่อ 

งานห้องสมุด 

ร.509/62 

จ.509/62 
598.00 6 เล่ม 6 เล่ม 

 

  
9 ก.ย. 2562 

โอเพ่น เซิร์ฟ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

นิทานชุดพอเพียง ชุด 9 ตามร้อยพ่อ 

งานห้องสมุด 

ร.509/62 

จ.509/62 
448.00 6 เล่ม 6 เล่ม 

 

  
9 ก.ย. 2562 

โอเพ่น เซิร์ฟ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

สิ่งดีๆ ท่ีพ่อสอน 

งานห้องสมุด 

ร.509/62 

จ.509/62 
400.00 6 เล่ม 6 เล่ม 

 

  
9 ก.ย. 2562 

โอเพ่น เซิร์ฟ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

นิทานอีสป 

งานห้องสมุด 

ร.509/62 

จ.509/62 
88.00 7 เล่ม 7 เล่ม 

 



     

     

  
9 ก.ย. 2562 

โอเพ่น เซิร์ฟ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

นิทานอีสป 

งานห้องสมุด 

ร.509/62 

จ.509/62 
88.00 7 เล่ม 7 เล่ม 

 

  
9 ก.ย. 2562 

โอเพ่น เซิร์ฟ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

นิทานอีสป 

งานห้องสมุด 

ร.509/62 

จ.509/62 
88.00 7 เล่ม 7 เล่ม 

 

  
9 ก.ย. 2562 

โอเพ่น เซิร์ฟ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

นิทานอีสปสอนธรรม เล่ม 1 

งานห้องสมุด 

ร.509/62 

จ.509/62 
376.00 7 เล่ม 7 เล่ม 

 

  
9 ก.ย. 2562 

โอเพ่น เซิร์ฟ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

นิทานอีสปสอนธรรม เล่ม 2 

งานห้องสมุด 

ร.509/62 

จ.509/62 
376.00 7 เล่ม 7 เล่ม 

 

  
9 ก.ย. 2562 

โอเพ่น เซิร์ฟ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

นิทานอีสป 

งานห้องสมุด 

ร.509/62 

จ.509/62 
88.00 7 เล่ม 7 เล่ม 

 

  
9 ก.ย. 2562 

โอเพ่น เซิร์ฟ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

นิทานอีสป 

งานห้องสมุด 

ร.509/62 

จ.509/62 
88.00 7 เล่ม 7 เล่ม 

 

  
9 ก.ย. 2562 

โอเพ่น เซิร์ฟ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

นิทานอีสป 

งานห้องสมุด 

ร.509/62 

จ.509/62 
88.00 7 เล่ม 7 เล่ม 

 

  
9 ก.ย. 2562 

โอเพ่น เซิร์ฟ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

นิทานอีสป 1 

งานห้องสมุด 

ร.509/62 

จ.509/62 
262.00 7 เล่ม 7 เล่ม 

 

  
9 ก.ย. 2562 

โอเพ่น เซิร์ฟ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

นิทานอีสป 1 

งานห้องสมุด 

ร.509/62 

จ.509/62 
262.00 7 เล่ม 7 เล่ม 

 

  
9 ก.ย. 2562 

โอเพ่น เซิร์ฟ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

เมฆของพระราชา 

งานห้องสมุด 

ร.509/62 

จ.509/62 
400.00 6 เล่ม 6 เล่ม 

 

  
9 ก.ย. 2562 

โอเพ่น เซิร์ฟ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนูเกิดในรัชกาลที่ 9 

งานห้องสมุด 

ร.509/62 

จ.509/62 
238.00 6 เล่ม 6 เล่ม 

 

  
9 ก.ย. 2562 

โอเพ่น เซิร์ฟ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

นิทานอีสปสอนธรรม เล่ม 4 

งานห้องสมุด 

ร.509/62 

จ.509/62 
376.00 7 เล่ม 7 เล่ม 

 

  
26 ก.ย. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือวารสารชีวจิต 

งานห้องสมุด 

ร.593/62 

จ.593/62 
60.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  
26 ก.ย. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือวารสารช็อกเกอร ์

งานห้องสมุด 

ร.593/62 

จ.593/62 
25.00 3 เล่ม 3 เล่ม 

 



     

     

  
26 ก.ย. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือวารสารหมอชาวบ้าน 

งานห้องสมุด 

ร.593/62 

จ.593/62 
60.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
26 ก.ย. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือวารสารสารคด ี

งานห้องสมุด 

ร.593/62 

จ.593/62 
120.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  
26 ก.ย. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือวารสาร บ้านและสวน 

งานห้องสมุด 

ร.593/62 

จ.593/62 
120.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
26 ก.ย. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือวารสาร อสท. 
งานห้องสมุด 

ร.593/62 

จ.593/62 
85.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
26 ก.ย. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือวารสาร A day 

งานห้องสมุด 

ร.593/62 

จ.593/62 
100.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
รวม  73 รายการ 34,139.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุการศึกษา  ช่ือหรือชนิดวัสดุ หนังสือเรียน   รหัส 63-002 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

21 ธ.ค. 2561 

อาร์.ด.ีเอ็น.เอส. (ส านักงานใหญ)่ 
นิธิวดี แพรวัฒนะสุข 

หนังสือเรียนShort Note คณติศาสตร์ พฐ.+พต.ม.
ปลาย mis./120.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.176/62 

จ.176/62 120.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

21 ธ.ค. 2561 

อาร์.ด.ีเอ็น.เอส. (ส านักงานใหญ)่ 
นิธิวดี แพรวัฒนะสุข 

หนังสือเรียนจ าสตูรได้ใช้สูตรเป็น คณิต ม.ปลาย 
อบ/399.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.176/62 

จ.176/62 399.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

21 ธ.ค. 2561 

อาร์.ด.ีเอ็น.เอส. (ส านักงานใหญ)่ 
นิธิวดี แพรวัฒนะสุข 

หนังสือเรียนShort Note คณติศาสตร์  ม.ปลาย ไอดี
ซี/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.176/62 

จ.176/62 199.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

21 ธ.ค. 2561 

อาร์.ด.ีเอ็น.เอส. (ส านักงานใหญ)่ 
นิธิวดี แพรวัฒนะสุข 

หนังสือเรียนShort Note เตรียมสอบคณติ  ม.ต้น เล่ม
1นมบ./255.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.176/62 

จ.176/62 225.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

21 ธ.ค. 2561 

อาร์.ด.ีเอ็น.เอส. (ส านักงานใหญ)่ 
นิธิวดี แพรวัฒนะสุข 

หนังสือเรียน โจทย์ยากแก้ง่ายถ้าเข้าใจพื้นฐาน คณิต ม.
ปลาย ซีเอด็/210.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.176/62 

จ.176/62 210.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

21 ธ.ค. 2561 

อาร์.ด.ีเอ็น.เอส. (ส านักงานใหญ)่ 
นิธิวดี แพรวัฒนะสุข 

หนังสือเรียนShort Note เตรียมสอบคณติ ม.ต้น เล่ม 
2 นมบ./225 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.176/62 

จ.176/62 225.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

21 ธ.ค. 2561 

อาร์.ด.ีเอ็น.เอส. (ส านักงานใหญ)่ 
นิธิวดี แพรวัฒนะสุข 

หนังสือเรียนสรุปสูตรเข้มข้นเต็ม max คณติศาสตร์ ม.
ปลาย ไอดีซ/ี99.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.176/62 

จ.176/62 99.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

21 ธ.ค. 2561 

อาร์.ด.ีเอ็น.เอส. (ส านักงานใหญ)่ 
นิธิวดี แพรวัฒนะสุข 

หนังสือเรียนMath Ranger คณติ ม.ปลาย ง่ายเวอร์ๆ!
อบ./179.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.176/62 

จ.176/62 179.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 



     

     

  
21 ธ.ค. 2561 

อาร์.ด.ีเอ็น.เอส. (ส านักงานใหญ)่ 
นิธิวดี แพรวัฒนะสุข 

หนังสือเรียนคมัภรี์เก่งคณติ ม.4-5-6 ไอดีซ/ี235.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.176/62 

จ.176/62 
235.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

21 ธ.ค. 2561 

อาร์.ด.ีเอ็น.เอส. (ส านักงานใหญ)่ 
นิธิวดี แพรวัฒนะสุข 

หนังสือเรียนคมัภรี์เก่งคณติ ม.ต้น โจทย์ปัญหา 
คณิตศาสตร์ จุฬา/280.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.176/62 

จ.176/62 280.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
21 ธ.ค. 2561 

อาร์.ด.ีเอ็น.เอส. (ส านักงานใหญ)่ 
นิธิวดี แพรวัฒนะสุข 

หนังสือเรียนศัพท์คณิตน่ารู้ pbc/60.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.176/62 

จ.176/62 
60.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

21 ธ.ค. 2561 

อาร์.ด.ีเอ็น.เอส. (ส านักงานใหญ)่ 
นิธิวดี แพรวัฒนะสุข 

หนังสือแนวข้อสอบคณติศาสตรเ์ข้า ม.4 สอบเข้า
โรงเรียนดัง ไอดีซ/ี280.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.176/62 

จ.176/62 280.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

21 ธ.ค. 2561 

อาร์.ด.ีเอ็น.เอส. (ส านักงานใหญ)่ 
นิธิวดี แพรวัฒนะสุข 

หนังสือวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ คณติศาสตร์สตัว์ประหลาด
สุดหลอน อบ./199.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.176/62 

จ.176/62 199.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

21 ธ.ค. 2561 

อาร์.ด.ีเอ็น.เอส. (ส านักงานใหญ)่ 
นิธิวดี แพรวัฒนะสุข 

หนังสือวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรขาคณิตสุดอลหม่าน 
อบ./199.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.176/62 

จ.176/62 199.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

21 ธ.ค. 2561 

อาร์.ด.ีเอ็น.เอส. (ส านักงานใหญ)่ 
นิธิวดี แพรวัฒนะสุข 

หนังสือคัมภรี์โจทย์คณิต ม.ต้น ตรโีกณ สถติิความน่าจะ
เป็น จุฬา/290.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.176/62 

จ.176/62 290.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

21 ธ.ค. 2561 

อาร์.ด.ีเอ็น.เอส. (ส านักงานใหญ)่ 
นิธิวดี แพรวัฒนะสุข 

หนังสือแนวข้อสอบคณติศาสตร์ เข้า ม.4 เตรียมอุดม 
จุฬา/200.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.176/62 

จ.176/62 200.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
21 ธ.ค. 2561 

อาร์.ด.ีเอ็น.เอส. (ส านักงานใหญ)่ 
นิธิวดี แพรวัฒนะสุข 

หนังสือแนวข้อสอบคณติศาสตร์ ม.4 จุฬา/200.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.176/62 

จ.176/62 
200.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
21 ธ.ค. 2561 

อาร์.ด.ีเอ็น.เอส. (ส านักงานใหญ)่ 
นิธิวดี แพรวัฒนะสุข 

หนังสือสนุกกับเกมคณติศาสตร์ นมบ./175.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.176/62 

จ.176/62 
175.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

21 ธ.ค. 2561 

อาร์.ด.ีเอ็น.เอส. (ส านักงานใหญ)่ 
นิธิวดี แพรวัฒนะสุข 

หนังสือโจทย์ข้ันเทพคณิตศาสตร์ เข้า ม.มหิดล รอบ2 
จุฬา/200.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.176/62 

จ.176/62 200.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 



     

     

  

21 ธ.ค. 2561 

อาร์.ด.ีเอ็น.เอส. (ส านักงานใหญ)่ 
นิธิวดี แพรวัฒนะสุข 

หนังสือเฉลยข้อสอบคณติศาสตร์ สอวน.ม.1-ม.5 
จุฬา/295.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.176/62 

จ.176/62 295.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

21 ธ.ค. 2561 

อาร์.ด.ีเอ็น.เอส. (ส านักงานใหญ)่ 
นิธิวดี แพรวัฒนะสุข 

หนังสือเฉลยข้อสอบแข่งขัน สอวน.ม.ต้น คณิตศาสตร์ 
เดอะบุคส/์140.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.176/62 

จ.176/62 140.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
21 ธ.ค. 2561 

อาร์.ด.ีเอ็น.เอส. (ส านักงานใหญ)่ 
นิธิวดี แพรวัฒนะสุข 

หนังสือพิชิต O-NET คณิตศาสตร ์ม.3 อจท/295.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.176/62 

จ.176/62 
295.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

21 ธ.ค. 2561 

อาร์.ด.ีเอ็น.เอส. (ส านักงานใหญ)่ 
นิธิวดี แพรวัฒนะสุข 

หนังสืออัจฉริยะภาพคณิตศาสตร์ ม.1-2-3 เข้าม.4 ไฮ
เอ็ด/210.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.176/62 

จ.176/62 210.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

21 ธ.ค. 2561 

อาร์.ด.ีเอ็น.เอส. (ส านักงานใหญ)่ 
นิธิวดี แพรวัฒนะสุข 

หนังสือคู่มือเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 คณิตศาสตร์ 
แม็ค/140.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.176/62 

จ.176/62 140.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

21 ธ.ค. 2561 

อาร์.ด.ีเอ็น.เอส. (ส านักงานใหญ)่ 
นิธิวดี แพรวัฒนะสุข 

หนังสือข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ เล่ม1 ม.ต้น เดอะ
บุคส/์135.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.176/62 

จ.176/62 160.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

21 ธ.ค. 2561 

อาร์.ด.ีเอ็น.เอส. (ส านักงานใหญ)่ 
นิธิวดี แพรวัฒนะสุข 

หนังสือหนังสือข้อสอบแข่งขันคณติศาสตร์ เล่ม2 ม.ต้น 
เดอะบุคส/์135.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.176/62 

จ.176/62 135.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

21 ธ.ค. 2561 

อาร์.ด.ีเอ็น.เอส. (ส านักงานใหญ)่ 
นิธิวดี แพรวัฒนะสุข 

หนังสือหนังสือข้อสอบแข่งขันคณติศาสตร์ เล่ม3 ม.ต้น 
เดอะบุคส/์135.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.176/62 

จ.176/62 130.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

21 ธ.ค. 2561 

อาร์.ด.ีเอ็น.เอส. (ส านักงานใหญ)่ 
นิธิวดี แพรวัฒนะสุข 

หนังสือรวมเฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ม.ต้น 
เดอะบุคส/์200.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.176/62 

จ.176/62 200.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
1 มี.ค. 2562 

กัลยากร  เขียวรัตน ์

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

สยามกีฬา 

งานห้องสมุด 

ร.276/62 

จ.276/62 
20.00 19 เลม่ 19 เลม่ 

 



     

     

  
10 พ.ค. 2562 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี ่
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือเรียนชีววิทยาเพิ่มเติม ม.4 เล่ม 2/สสวท. 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.282/62 

จ.282/62 
59.25 180 เล่ม 180 เล่ม 

 

  
10 พ.ค. 2562 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี ่
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.2 เลม่ 2(สสวท.)นิยมวิทยา 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.282/62 

จ.282/62 
54.07 465 เล่ม 465 เล่ม 

 

  
10 พ.ค. 2562 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี ่
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม งานช่าง ม.1-3/อจท. 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.282/62 

จ.282/62 
42.16 465 เล่ม 465 เล่ม 

 

  
10 พ.ค. 2562 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี ่
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือเรียนงานอาชีพ ม.3/เอมพันธ์ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.282/62 

จ.282/62 
45.36 515 เล่ม 515 เล่ม 

 

  
10 พ.ค. 2562 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี ่
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือเรียนการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4/แม็ค 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.282/62 

จ.282/62 
45.76 525 เล่ม 525 เล่ม 

 

  
10 พ.ค. 2562 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี ่
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือเรียนวิทยาการค านวณ ม.4/แม็ค 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.282/62 

จ.282/62 
45.75 525 เล่ม 525 เล่ม 

 

  
10 พ.ค. 2562 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี ่
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือเรียนงานเกษตร ม.4-6/เอมพันธ์ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.282/62 

จ.282/62 
49.77 525 เล่ม 525 เล่ม 

 

  
10 พ.ค. 2562 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี ่
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือเรียนการออกแบบและเทคโนโลยี ม.5/แม็ค 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.282/62 

จ.282/62 
42.70 460 เล่ม 460 เล่ม 

 

  
10 พ.ค. 2562 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี ่
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือเรียนวิทยาการค านวณ ม.5/แม็ค 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.282/62 

จ.282/62 
33.55 460 เล่ม 460 เล่ม 

 

  

10 พ.ค. 2562 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี ่
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6 /เอม
พันธ ์

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.282/62 

จ.282/62 62.37 430 เล่ม 430 เล่ม 

 

  
10 พ.ค. 2562 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี ่
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือเรียนสุขศึกษา ม.1/อจท 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.282/62 

จ.282/62 
52.70 90 เลม่ 90 เลม่ 

 

  
10 พ.ค. 2562 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี ่
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือเรียนสุขศึกษา ม.2/อจท 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.282/62 

จ.282/62 
57.04 110 เล่ม 110 เล่ม 

 

  
10 พ.ค. 2562 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี ่
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือเรียนสุขศึกษา ม.3/อจท 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.282/62 

จ.282/62 
54.56 175 เล่ม 175 เล่ม 

 



     

     

  
10 พ.ค. 2562 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี ่
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือเรียนสุขศึกษา ม.4/อจท 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.282/62 

จ.282/62 
46.50 130 เล่ม 130 เล่ม 

 

  
10 พ.ค. 2562 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี ่
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือเรียนสุขศึกษา ม.5/อจท 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.282/62 

จ.282/62 
48.36 175 เล่ม 175 เล่ม 

 

  
10 พ.ค. 2562 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี ่
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือเรียนสุขศึกษา ม.6/อจท 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.282/62 

จ.282/62 
39.68 20 เลม่ 20 เลม่ 

 

  
10 ต.ค. 2562 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี ่
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือเรียนสุขศึกษา ม.3/อจท 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.550/62 

จ.550/62 
54.56 175 เล่ม 175 เล่ม 

 

  
10 ต.ค. 2562 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี ่
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือเรียนสุขศึกษา ม.4/อจท 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.550/62 

จ.550/62 
46.50 130 เล่ม 130 เล่ม 

 

  
10 ต.ค. 2562 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี ่
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือเรียนสุขศึกษา ม.5/อจท 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.550/62 

จ.550/62 
48.36 175 เล่ม 175 เล่ม 

 

  
10 ต.ค. 2562 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี ่
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือเรียนสุขศึกษา ม.6/อจท 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.550/62 

จ.550/62 
39.68 20 เลม่ 20 เลม่ 

 

  
10 ต.ค. 2562 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี ่
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือเรียนชีววิทยาเพิ่มเติม ม.4 เล่ม 2 /สสวท 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.550/62 

จ.550/62 
59.20 180 เล่ม 180 เล่ม 

 

  

10 ต.ค. 2562 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี ่
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.2 เลม่ 2 (สสวท.)/นิยม
วิทยา 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.550/62 

จ.550/62 54.02 465 เล่ม 465 เล่ม 

 

  
10 ต.ค. 2562 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี ่
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม งานช่าง ม.1-3/อจท 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.550/62 

จ.550/62 
42.16 465 เล่ม 465 เล่ม 

 

  
10 ต.ค. 2562 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี ่
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือเรียนงานอาชีพ ม.3/เอมพันธ์ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.550/62 

จ.550/62 
45.36 515 เล่ม 515 เล่ม 

 

  
10 ต.ค. 2562 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี ่
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือเรียนการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4/แม็ค 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.550/62 

จ.550/62 
45.75 525 เล่ม 525 เล่ม 

 

  
10 ต.ค. 2562 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี ่
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือเรียนวิทยาการค านวณ ม.4/แม็ค 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.550/62 

จ.550/62 
45.75 525 เล่ม 525 เล่ม 

 



     

     

  
10 ต.ค. 2562 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี ่
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือเรียนงานเกษตร ม.4-6/เอมพันธ์ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.550/62 

จ.550/62 
49.77 525 เล่ม 525 เล่ม 

 

  
10 ต.ค. 2562 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี ่
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือเรียนการออกแบบและเทคโนโลยี ม.5/แม็ค 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.550/62 

จ.550/62 
42.70 460 เล่ม 460 เล่ม 

 

  
10 ต.ค. 2562 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี ่
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือเรียนวิทยาการค านวณ ม.5/แม็ค 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.550/62 

จ.550/62 
33.55 460 เล่ม 460 เล่ม 

 

  

10 ต.ค. 2562 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี ่
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6/เอม
พันธ ์

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.550/62 

จ.550/62 62.37 430 เล่ม 430 เล่ม 

 

  
10 ต.ค. 2562 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี ่
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือเรียนสุขศึกษา ม.1/อจท 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.550/62 

จ.550/62 
52.70 90 เลม่ 90 เลม่ 

 

  
10 ต.ค. 2562 

ร้านสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอรี ่
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือเรียนสุขศึกษา ม.2/อจท 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.550/62 

จ.550/62 
57.04 110 เล่ม 110 เล่ม 

 

  

14 พ.ค. 2562 

ส านักพิมพ์คงวุฒิคุณากร 

ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

ภาษาจีนวันละนิด ล.1 Everyday Chinese Vol.1 
(Thai Ed.)+MPR 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 

ร.330/62 

จ.330/62 348.00 47 เลม่ 47 เลม่ 

 

  

14 พ.ค. 2562 

ส านักพิมพ์คงวุฒิคุณากร 

ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

ภาษาจีนวันละนิด ล.2 Everyday Chinese Vol.2 
(Thai Ed.)+MPR 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 

ร.330/62 

จ.330/62 348.00 40 เลม่ 40 เลม่ 

 

  

14 พ.ค. 2562 

ส านักพิมพ์คงวุฒิคุณากร 

ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

ภาษาจีนวันละนิด ล.3 Everyday Chinese Vol.3 
(Thai Ed.)+MPR 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 

ร.330/62 

จ.330/62 348.00 40 เลม่ 40 เลม่ 

 

  
14 พ.ค. 2562 

ส านักพิมพ์คงวุฒิคุณากร 

ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

Hanyu Jiaocheng 1-1 +MP3 (3rd ed.) 
กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 

ร.330/62 

จ.330/62 
260.00 38 เลม่ 38 เลม่ 

 

  
14 พ.ค. 2562 

ส านักพิมพ์คงวุฒิคุณากร 

ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

Hanyu Jiaocheng 1-2 +MP3 (3rd ed.) 
กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 

ร.330/62 

จ.330/62 
260.00 38 เลม่ 38 เลม่ 

 

  
14 พ.ค. 2562 

ส านักพิมพ์คงวุฒิคุณากร 

ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

Hanyu Jiaocheng 2-1 +MP3 (3rd ed.) 
กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 

ร.330/62 

จ.330/62 
260.00 30 เลม่ 30 เลม่ 

 



     

     

  
14 พ.ค. 2562 

ส านักพิมพ์คงวุฒิคุณากร 

ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

Hanyu Jiaocheng 2-2 +MP3 (3rd ed.) 
กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 

ร.330/62 

จ.330/62 
260.00 30 เลม่ 30 เลม่ 

 

  

25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

สรุปหลักคณิตศาสตร์ ม.ต้น (1-2-3) พร้อมสตูร + แนว
ข้อสอบ 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 199.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

โจทย์ออกสอบบ่อยที่สดุ O-NET ม.3 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
235.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

แนวข้อสอบเข้มข้น O-NET ม.3 มั่นใจเต็ม 100 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
315.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

แนวข้อสอบออกบ่อย ม.3 สอบเข้า ม.4 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
239.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

สรุปเขม้ + ข้อสอบ ม.3 พิชิตสอบเข้า ม.4 ฉ.สมบรูณ ์

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
345.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

สรุปหลักวิชาฟิสิกส์ ม.4 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
200.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ตะลยุโจทยภ์าษาอังกฤษ ม.4-5-6 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
250.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ตรงประเด็นเน้นออกสอบชีววิทยาเตรียมสอบเขา้
มหาวิทยาลยั 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 275.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หลักภาษาไทย ม.4-5-6 ฉบับปรับปรุงใหม่ 
งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
350.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ฟิสิกส์ เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลยั มั่นใจเต็ม 100 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
295.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

แนวข้อสอบเข้ม เคมี เข้ามหาวิทยาลัย มั่นใจเต็ม 100 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
265.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

คัมภีรเ์ก่งคณิต ม.4-5-6 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
235.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 



     

     

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

เคมี เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลยั มั่นใจเต็ม 100 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
275.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

Inspire สรุปเข้ม+ข้อสอบ คณติศาสตร์ ม.ปลาย มั่นใจ
เต็ม 100 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 295.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

สรุปและแนวข้อสอบโลกกับดาราศาสตร ์

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
195.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

สรุปสังคมและแนวข้อสอบสังคมศกึษา 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
350.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

อังกฤษพิชิต TCAS 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
380.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

เตรียมสอบเขม้ 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย มั่นใจเต็ม 100 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
220.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

9 วิชาสามัญ ภาษาไทย 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
250.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

แนวข้อสอบ PAT 1 ฉบับอัพเดทขอ้สอบปีล่าสุด 61-62 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
199.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

แนวข้อสอบ PAT 2 ท าได้ สอบได ้100% 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
245.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

เตรียมสอบ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร ์

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
250.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

สรุปหลักคิด พิชิตสอบ PAT 5 ความถนัดวิชาชีพครู 
มั่นใจเต็ม 100 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 250.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ติวเข้ม PAT 5 พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
285.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

แนวข้อสอบ PAT 5 ฉบับอัพเดทขอ้สอบล่าสุดปี 62-63 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
180.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 



     

     

  

25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

เตรียมสอบ GAT เชื่อมโยง ฉ.อัพเดทข้อสอบปีล่าสุดปี 
61-62 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 250.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

คู่มือเตรยีมสอบพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล ฉบับสอบ
ได้จริง 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 295.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

เตรียมสอบ TOEIC ฉบับสมบรูณ ์

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
285.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

Dragon Village มหัศจรรย์กองทัพหนูเวทมนตร์ เล่ม 1 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
199.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

Dragon Village มหัศจรรย์กองทัพหนูเวทมนตร์ เล่ม 2 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
199.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

Dragon Village แมงมุมจักรกลถล่มโลก!! เล่ม 2 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
199.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

Dragon Village คิงคองจอมพลัง เล่ม 1 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
199.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

Dragon Village คิงคองจอมพลัง เล่ม 2 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
199.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

Dragon Village ฉลามจอมโหด เล่ม 2 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
199.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

Dragon Village ไดโนแบทเทลิ เล่ม 1 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
199.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

Dragon Village ไดโนแบทเทลิ เล่ม 2 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
199.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

WHY France 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
220.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

WHY Germany 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
220.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 



     

     

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

WHY Russia 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
220.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

WHY UK 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
220.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

WHY USA 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
220.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

WHY China 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
220.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

WHY Japan 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
220.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

พูดภาษาอังกฤษง่ายๆในที่ท างาน English in the 
Office 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 180.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

คู่มือสนทนา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
185.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีระดับกลาง 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
325.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

คู่มือ Windows 10 ฉบับใช้งานจริง อัพเดต 2018 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
299.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

คู่มือ Office 2016 ฉบับใช้งานจริง 2nd Edition 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
299.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

คู่มือใช้งาน สูตร และฟังก์ชัน Excel ฉบับสมบรณู์ 3rd 
Edition 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 285.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

คู่มือใช้งาน PowerPoint 2016 ฉ.สมบูรณ ์

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
325.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

Born to be พยาบาล Exclusive 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
195.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 



     

     

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

Born to be เภสัชกร Exclusive 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
195.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

คู่มือสอบตดิหมอ (ไม่ง้อกวดวิชา) 
งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
180.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

เตรียมสอบการบินพลเรือน 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
250.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ติวเข้มสอบทหารเรือ ยศนายร้อย พิชิตข้อสอบเต็ม 
100% ภายใน 3 วัน 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 285.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ติวเข้มสอบทหารบก ยศนายร้อย พิชิตข้อสอบเต็ม 
100% ภายใน 3 วัน 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 250.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

พิชิตสอบเข้า นักเรียนนายสิบทหารบก ฉบับสอบได้จริง 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
295.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

คู่มือเตรยีมสอบนายสิบต ารวจ ฉบับสอบทุกสายงาน 
อัพเดทครั้งที่1 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 325.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

สรุป Grammar ภาษาอังกฤษ ม.1 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
139.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หลักวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 1-2-3 ฉ.สมบูรณ ์

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
250.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

สรุปสูตรเข้มเต็ม max คณิต ม.ต้น มั่นใจเต็ม 100 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
99.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
25 พ.ค. 2562 

ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

เตรียมสอบเขม้ คณติศาสตร์ ม.ต้น มั่นใจเต็ม 100 

งานห้องสมุด 

ร.332/62 

จ.332/62 
260.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

27 ม.ิย. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีราภรณ์  พฤกษ์พงศ์พันธ์ 

เคมี (มัธยมศึกษาตอนต้น) 
:โครงการต าราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอ
วน.(พินิติรตะ นานุกลู) (6211441201007/36) 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ร.390/62 

จ.390/62 
129.00 36 เลม่ 36 เลม่ 

 



     

     

  

27 ม.ิย. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีราภรณ์  พฤกษ์พงศ์พันธ์ 

เคมี 3 :โครงการต าราวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 
มูลนิธิ สอวน.(พินิติรตะ นานุกลู และ
คณะ)(6211441201007/36) 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ร.390/62 

จ.390/62 
380.00 36 เลม่ 36 เลม่ 

 

  

27 ม.ิย. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีราภรณ์  พฤกษ์พงศ์พันธ ์

ชีววิทยา 1 (มัธยมศึกษาตอนต้น) 
:โครงการต าราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มลูนิธิ สอ
วน.(ประคอง ตังประพฤทธ์ิกุล และ
คณะ)(6211441201007/36) 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ร.390/62 

จ.390/62 

150.00 36 เลม่ 36 เลม่ 

 

  

27 ม.ิย. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีราภรณ์  พฤกษ์พงศ์พันธ์ 

กลศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) 
:โครงการต าราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มลูนิธิ สอ
วน.(วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธ์ิ)(6211441201007/36) 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ร.390/62 

จ.390/62 
200.00 36 เลม่ 36 เลม่ 

 

  

27 ม.ิย. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีราภรณ์  พฤกษ์พงศ์พันธ์ 

ชีววิทยา สัตววิทยา 1 
:โครงการต าราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สอวน.(กิ่ง
แก้ว วัฒนเสริมกิจ และคณะ) (6211441201007/27) 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ร.390/62 

จ.390/62 
270.00 27 เลม่ 27 เลม่ 

 

  

27 ม.ิย. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีราภรณ์  พฤกษ์พงศ์พันธ์ 

GSP โปรแกรมคณติศาสตร์ทีต่้องเรียนรู้ เล่มที่ 1  
ฉบับพ้ืนฐาน(เสรี สุขโยธิน)(6211441201007/27) 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ร.390/62 

จ.390/62 175.00 27 เลม่ 27 เลม่ 

 

  

27 ม.ิย. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีราภรณ์  พฤกษ์พงศ์พันธ์ 

GSP โปรแกรมคณติศาสตร์ทีต่้องเรียนรู้ เล่มที่ 2 
การสร้างสรรค์ผลงาน(เสรี สุข
โยธิน)(6211441201007/27) 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ร.390/62 

จ.390/62 
175.00 27 เลม่ 27 เลม่ 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

สารานุกรมค าประพันธ์ประดิษฐ์ใหม่(สุพรรณ ทอง
คล้อย)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 550.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ภูมิศาสตร์กายภาพ (PHYSICAL GEOGRAPHY) :
โครงการต าราวิทยาศาสตร์และคณิตมลูนิธิ สอ
วน.(ปัญญา จารศุิริ และคณะ)(6200141200069/1) 

ร.391/62 

จ.391/62 300.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 



     

     

งานห้องสมุด 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน เพื่อการเขยีนโปรแกรม
คอมพิวเตอร:์โครงการต าราวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์มลูนิธิ สอวน.(ไพรบูลย์ พันธรักษ์
พงษ์)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 

250.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

การพิสูจน:์โครงการต าราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มูลนิธิ สอวน.(พิมพ์เพ็ญ เวชชา
ชีวะ)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 
150.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

การเรยีนรู้ภมูิศาสตร ์
:ถอดบทเรียนประสบการณ์การจดัการเรยีนรู้ภมูิศาสตร์ 
(GEO-LITERACY LEARNING FOR(กนก 
จันทรา)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 

160.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

พิชิต TOEIC 900++:WINNING TIPS & 
TECHNIQUES FOR NEW TOEIC (ณัฐวิภา วิริ
ยา)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 
250.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

แปลผดิ แปลถูก:คัมภีร์การแปลยคุใหม่ 
(TRANSLATION:FROM WRONG TO RIGHT)(สุ
พรรณี ปิ่นมณ)ี(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 
290.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ระบบหน่วยค าภาษาอังกฤษ (ENGLISH 
MORPHOLOGY)(บูลย์จรีา ชิร
เวทย)์(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 
150.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

สรุปสังคม ม.ปลาย BY KRU PBALL (ฉบับปรับปรุง
ใหม)่(ศิวพล ชมภูพันธุ์(พี่บอล))(6200141200069/1) 

ร.391/62 

จ.391/62 
240.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 



     

     

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ งานห้องสมุด 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ถึงแก่น GAT เชื่อมโยง(ภัทรพล ขาวสอาด(จารย์
บิ๊กซ)์)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 249.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ติวฟิสิกส์ พิชิต O-NET ม.6 ใน 14 วัน(ศักดิ์ชัย เกิด
พิทักษ์)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 209.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ปราบวิทย์ท่ัวไป ฉบับเด็กสายศิลป์(อ.แบรรี(่BARRY Z 
SCHOOL))(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 239.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

รู้ทัน PAT 5 วิชาชีพครู(เอกภูมิ เจยีมวิทยานุ
กูล)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 279.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ชีวะทบทวน (THE BIOLOGY REVIEW)(นภัทร ปราบมี
ชัย)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 270.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

BIOLOGY:THE PROBLEMS BOOKS(SUP ANUT 
PAIROHAKUL (ศุภณัฐ ไพโรหกุล)และ
คณะ)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 
249.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

MOCK-UP BIOLOGY EXAMS(SUPANUT 
PAIROHAKUL(ศุภณัฐ ไพโร
หกุล))(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 
249.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ติดหมอ TCAS 62:แนวข้อสอบฟิสกิส์ 9 วิชาสามัญ
พร้อมเฉลย(FUKU YU)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 235.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ฟิสิกส์พิชิต TCAS(พงษ์ตะวัน มะโซะ(พี่
เดฟ))(6200141200069/1) 

ร.391/62 

จ.391/62 
220.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 



     

     

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ งานห้องสมุด 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

SHORT NOTE คณิต ม.ปลาย พิชิตข้อสอบเต็ม 100% 
ภายใน 3 วัน(ทีมงานวิชาการ THINK BEYOND 
GENIUS และคณะ)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 
199.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

สุดยอดเทคนิคพิชิต REDESIGNED TOEIC(1BK/1 CD-
ROM)(กิตติ์ จิรติกลุ และคณะ)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 450.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

เฉลยแนวข้อสอบเคมี สอวน. ม.3-4-5 (สิรจักร คง
วิวัฒน์เสถียร และคณะ)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 200.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ตะลยุโจทย์ VOCABULAIRE FRANCAIS ขั้นเทพ 1000 
ข้อ(FARANCAIS CENTER)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 279.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1-3 IJSO ครั้งท่ี 3-15(รัช
พล ธนาภากรรัตนกูล และคณะ)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 270.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

เจอกัน TU81 XBE63:THAI & ENGLISH EXERCISE 
BOOK(นักเรียนแผนการเรียนภาษา-เยอรมัน รุ่นที่ 63 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 
299.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ADORA(ARTS-CHINESE THE FIFTH THAI & 
ENGLISH)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 279.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

30 วัน FIT พิชิต O-NET ม.6(พีรวัฒน์ เศรษฐพานิช 
และคณะ)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 299.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

หนังสือวิเศษ INFOGRAPHIC สังคมศึกษา สรุป ม.
ปลาย(ฐิติวุฒิ นันทิภาคย์หิรญั และ

ร.391/62 

จ.391/62 
335.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 



     

     

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ คณะ)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

อังกฤษพิชิต TCAS:คู่มือเรียนเตรยีมสอบวิชา
ภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย(สมเกียรติ 
สุทธิชาติ(อาจารยต์้น))(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 
380.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

พิชิตข้อสอบ ERROR 550 ข้อสอบ(อารยา หงษ์จินดา
เทศ)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 169.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ตีแตก!!! พาร์ทเช่ือมโยง แพทย์ กสพท.(ทีมงาน 
POWERPUFF GIRLS)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 150.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะตะจิ เลม่ 3 (ฉบับ
ปรับปรุง)(1 BK/1 CD-ROM)(THE JAPAN 
FOUNCATION)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 
125.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะตะจิ เลม่ 2 (ฉบับ
ปรับปรุง)(1 BK/1 CD-ROM)(THE JAPAN 
FOUNCATION)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 
120.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะตะจิ เลม่ 1 (ฉบับ
ปรับปรุง)(1 BK/1 CD-ROM)(THE JAPAN 
FOUNCATION)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 
110.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

อักษรจีนควรรู้ ในภาษาเกาหล(ีอี ซอ
ยอน)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 195.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

รวมข้อสอบ ENTRANCE ภาษาจนี PAT 7.4(ฉบับ
ปรับปรุง)(ผ่ายวิชาการส านักพิมพแ์มนดารินเอ
ดูเคช่ัน)(6200141200069/1) 

ร.391/62 

จ.391/62 375.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 



     

     

งานห้องสมุด 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ผ่านฉลุย ตะลุยภาษาไทย ม.ปลาย (คู่มือเตรยีม
สอบ)(รุจี ตันติอัศวโยธ)ี(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 265.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

เติมเต็ม GAT เชื่อมโยง:อ่าน คิด วิเคราะห์ ฉบับ
เจาะลึก(เกรียงศักดิ์ ไกรโรจน(์ครพูี่
กุ้ง))(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 
220.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง(สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า(อ.
ยู))(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 220.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

INTENSIVE GAT ภาษาอังกฤษ(ณฐัพนธ์ เมธาภาคย์
(MR.BUFF)และคณะ)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 279.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

READING AND CRITICAL THINKING(เอมอุษา ภูมิ
สวัสดิ)์(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 180.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

CLOZE TESTS FOR PRACTICE(เอมอุษา ภูมิ
สวัสดิ)์(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 120.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

กว่าจะจบบัญช-ีบริหาร ฉบับอัพเดต 2562(ทีมงาน
เว็บไซตเ์ด็กดดีอทคอม)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 199.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

เรียนศัพท์จีนวันละนิด พูดจีนวันละหน่อย(กวนเหลา่
ซือ)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 275.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

คู่มือขั้นเทพ ช่วยให้จ าพินอินได้คราวละมากๆ (ทนง
ศักดิ์ เกียรติยศนสุรณ)์(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 140.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 



     

     

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

คู่มือกฏหมายประชาชน(อรพรรณ พนัสพัฒนา:
บรรณาธิการ)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 50.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

4,000 ค าศัพท์ใช้บ่อย 3 ภาษา ไทย-เกาหล-ีอังกฤษ(โอ 
มินยอง)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 225.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

THE GIFTED ภารกิจลบั นักเรียนพลังกิฟต์
(SANDOTNIM)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 150.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ว้าว! ศัพท์แม่น พิชิตค าศัพท์อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น
(BTEAM)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 199.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ครูครับ ๆ วิชานี้เรียนไป
ท าไม?(AIBIG)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 185.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

อ๊อกกี้กับฉัน และชีวิตมหัศจรรย์ของเรา
(RJ.PALACIO)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 275.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

เทคนิคกระชากเกรดให้ข้ึนไว(AKIHIRO SHIMIZU(ชิมิสึ 
อาคิฮิโระ))(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 215.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

พุทธศักราชอัสดงกับทรงจ าของทรงจ าขอแมวกุหลาบ
ด า(รางวัลซไีรด์ ปี 2561)(วีรพร นิติ
ประภา)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 
340.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

TCAS ขั้นเทพ ฉบับอัพเดต 2562(ทีมงานเว็บไซตเ์ด็กดี
ดอทคอม)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 199.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ภาษาเกาหลี 360 องศา(ฐิติชา นามวัฒน์
โสภณ)(6200141200069/1) 

ร.391/62 

จ.391/62 
209.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 



     

     

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ งานห้องสมุด 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ทางลัดพูดเกาหลีในชีวิตประจ าวัน
(ARIDA)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 199.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

KOREAN 4 DAILY เก่งเกาหลรีอบด้าน(โพ
มี)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 219.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

พูดเกาหลีทันใจ 1200 ประโยค(อี ซอ
ยอน)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 165.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ALL-IN-ONE JAPANESE ภาษาญี่ปุ่นครบ
(EBIDORA)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 155.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

สนทนา 3 ภาษา ไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ ในชีวิตประจ าวัน
และการท่องเที่ยว(พัชวิภา ฉายสุวรรณ์ และ
คณะ)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 
199.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ตะลยุไวยากรณ์และค าศัพท์ส าหรบัสอบวัดระดับ
ภาษาญี่ปุ่น N5(สมาพร สุข
ส าอางค)์(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 
145.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นจากค าศัพท์(เจนจิรา วรรษ
ชล)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 165.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

1 ก.ค. 2562 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

เรียนไวยากรณ์พื้นฐานฝึกแต่งประโยคสนทนา
ภาษาญี่ปุ่น(เจนจิรา วรรษชล)(6200141200069/1) 
งานห้องสมุด 

ร.391/62 

จ.391/62 165.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

นางในวรรณคดี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเตมิ) (สถาพรบุ๊คส)์ 
งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
520.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 



     

     

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

เปนชู้กับผี (สถาพรบุ๊คส)์ 
งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
170.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

พยากรณ์ซ่อนรัก (พิมพ์ค า) 
งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
370.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

พ่อมหา แม่หางเครื่อง ลูก(สาว)นักร้อง (สถาพรบุ๊คส)์ 
งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
170.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

แพ้ทางกามเทพ (พิมพ์ค า) 
งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
320.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

มนตร์จันทร์ต้องใจ (พิมพ์ค า) 
งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
400.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

มนตรานาคราช (พิมพ์ค า) 
งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
320.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

มังกรพรางรัก (พิมพ์ค า) 
งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
310.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ร้อยรักพันรบ (Sugar Beat) 
งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
270.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2 (เล่ม 1-2) (พิมพ์ค า) 
งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
580.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

สายใยอธิษฐาน (พิมพ์ค า) 
งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
350.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

สิงสู่ (สถาพรบุ๊คส)์ 
งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
220.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

แสนกลดลรัก (พิมพ์ค า) 
งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
380.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

แสนกลรัก (พิมพ์ค า) 
งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
370.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

แสนเลห่์กลรัก (พิมพ์ค า) 
งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
380.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 



     

     

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

การเขียนโปรแกรมด้วย Pythom ส าหรับผู้เริ่มต้น 

งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
270.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

คู่มือการเขียนโปรแกรมด้วยไพรอน Python 

งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
285.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ศิลปะประดิษฐ์ใบตองกระทงประดิษฐ์ 
งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
195.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

สร้างงานศิลปะสร้างอาชีพ 

งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
195.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ศิลปะการประดิษฐ์ตุ๊กตากระดาษย่นนานาชาต ิ

งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
195.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ชุดการห่อขนม 

งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
195.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

สานงานพ้ืนเมืองของเล่นโบราณ 

งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
195.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

พับสานราณของไทย 

งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
195.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

แนวข้อสอบ Conversation 1,000 ข้อ ภาษาฝรั่งเศส 

งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
250.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

Mind Map French พูดฝรั่งเศสจากจินตภาพ+CD 

งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
250.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

พูดคล่อง ท่องฝรั่งเศส 

งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
165.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

คู่มือสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน 

งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
200.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

Pat 7.1 ภาษาฝรั่งเศส เล่มนีไ้ดส้รปุเนื้อหาท่ีอ่านได้ง่าย 

งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
275.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

แค่อ่านก็พูดฝรั่งเศสคล่อง ท่องเที่ยวฝรั่งเศสได ้

งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
235.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 



     

     

  

5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

พจนานุกรมค าศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในภาษาอังกฤษ 
และค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในภาษาฝรั่งเศส 

งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 350.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

เก่งศัพท์ฝรั่งเศส 3,000 ค าใน 30 วัน 

งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
239.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

แนวข้อสอบ Grammar 500 ข้อ ภาษาฝรั่งเศส 

งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
200.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

หนังสือตะลุยโจทย์ Civilisation 800 ข้อ 

งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
220.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

Thai Facile ภาษาไทยง่ายนิดเดียว พจนานุกรมไทย
ส าหรับ คนฝรั่งเศส 

งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 369.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

รู้ทันสันดานศัพท.์..ฝรั่งเศส Forget me not 
งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
279.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

108 ที่กรุงเทพฯ (ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม)(สถาพร
บุ๊คส)์ 
งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 380.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

Over The Rainblw:ณ ปลายรุ้งฉนัจะรอเธอ (พิมพ์ค า) 
งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
380.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

Residence of Monsters ก๊วนปีศาจอลเวง เลม่ 12 
(สถาพรบุ๊คส)์ 
งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 180.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  

5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

Shalom Acabemy โรงเรียนนีร้บัแต่ปีศาจ เล่ม 1 
(สถาพรบุ๊คส)์ 
งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 220.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  

5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

Shalom Acabemy โรงเรียนนีร้บัแต่ปีศาจ เล่ม 2 
(สถาพรบุ๊คส)์ 
งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 220.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 



     

     

  

5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

Shalom Acabemy โรงเรียนนีร้บัแต่ปีศาจ เล่ม 3 
(สถาพรบุ๊คส)์ 
งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 240.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  

5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

Shalom Acabemy โรงเรียนนีร้บัแต่ปีศาจ เล่ม 4 
(สถาพรบุ๊คส)์ 
งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 220.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  

5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

The Legend of Blue Fire มังกรผู้เฝ้าหอคอย เล่ม 1-
2 จบ 

งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 650.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  
5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

Witchoar กาน้ าแห่งโฮโนรุอุส เลม่ 5 (สถาพรบุ๊คส)์ 
งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 
290.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  

5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

เกมนี้ข้าขอเป็นพระเอก เลม่ 5 : เทือกเขามังกรบิน 
(สถาพรบุ๊คส)์ 
งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 280.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

เกมนี้ข้าขอเป็นพระเอก เลม่ 6 : ศาลากวงซี (สถาพร
บุ๊คส)์ 
งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 270.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ชุด ทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ:ทรงศึกษา
วิทยาการ 

งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 140.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ชุด ทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ:ทูลกระหม่อมฟ้า
ชาย 

งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 140.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ชุด ทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ:พระราชกรณียกิจ 
(สถาพรบุ๊คส)์ 
งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 140.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ชุด ทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ:พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 140.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 



     

     

  

5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ชุด ทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ:พระอัจฉรยิภาพ 
(สถาพรบุ๊คส)์ 
งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 140.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ชุด ทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ:วีรกษัตริย์นักการ
ทหาร 

งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 140.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ชุด ทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ:สยาม
มกุฎราชกุมาร (สถาพรบุ๊คส)์ 
งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 140.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ชุด ทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ:สานสายใยอุ่นไอ
รัก 

งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 140.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ชุด ทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ:สืบสานศาสตร์
พระราชา 

งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 140.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

5 ก.ค. 2562 

สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

ชุด ทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ:เสรจ็พระราช
สมภพ 

งานห้องสมุด 

ร.395/62 

จ.395/62 140.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
9 ก.ค. 2562 

เลิร์นนิ่ง แอ็คเซสโซลูช่ันส์ จ ากดั 

สุณสิา สอาดศร ี

Sejong Korean 1 Textbook Korean Ed. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 

ร.404/62 

จ.404/62 
510.00 37 เลม่ 37 เลม่ 

 

  
9 ก.ค. 2562 

เลิร์นนิ่ง แอ็คเซสโซลูช่ันส์ จ ากดั 

สุณสิา สอาดศร ี

Sejong Korean 2 Textbook Korean Ed. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 

ร.404/62 

จ.404/62 
510.00 37 เลม่ 37 เลม่ 

 

  
9 ก.ค. 2562 

เลิร์นนิ่ง แอ็คเซสโซลูช่ันส์ จ ากดั 

สุณสิา สอาดศร ี

Sejong Korean 3 Textbook Korean Ed. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 

ร.404/62 

จ.404/62 
510.00 33 เลม่ 33 เลม่ 

 

  
9 ก.ค. 2562 

เลิร์นนิ่ง แอ็คเซสโซลูช่ันส์ จ ากดั 

สุณสิา สอาดศร ี

Sejong Korean 4 Textbook Korean Ed. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 

ร.404/62 

จ.404/62 
510.00 22 เลม่ 22 เลม่ 

 

  
9 ก.ค. 2562 

เลิร์นนิ่ง แอ็คเซสโซลูช่ันส์ จ ากดั 

สุณสิา สอาดศร ี

Sejong Korean 5 Textbook Korean Ed. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 

ร.404/62 

จ.404/62 
510.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 



     

     

  
9 ก.ค. 2562 

เลิร์นนิ่ง แอ็คเซสโซลูช่ันส์ จ ากดั 

สุณสิา สอาดศร ี

Sejong Korean 6 Textbook Korean Ed. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 

ร.404/62 

จ.404/62 
510.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
9 ก.ค. 2562 

เลิร์นนิ่ง แอ็คเซสโซลูช่ันส์ จ ากดั 

สุณสิา สอาดศร ี

Sejong Korean 7 Textbook Korean Ed. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 

ร.404/62 

จ.404/62 
510.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
9 ก.ค. 2562 

เลิร์นนิ่ง แอ็คเซสโซลูช่ันส์ จ ากดั 

สุณสิา สอาดศร ี

Sejong Korean 8 Textbook Korean Ed. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 

ร.404/62 

จ.404/62 
510.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
9 ก.ค. 2562 

เลิร์นนิ่ง แอ็คเซสโซลูช่ันส์ จ ากดั 

สุณสิา สอาดศร ี

Sejong Korean Conversation 1 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.404/62 

จ.404/62 
510.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
9 ก.ค. 2562 

เลิร์นนิ่ง แอ็คเซสโซลูช่ันส์ จ ากดั 

สุณสิา สอาดศร ี

Sejong Korean Conversation 2 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.404/62 

จ.404/62 
510.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
9 ก.ค. 2562 

เลิร์นนิ่ง แอ็คเซสโซลูช่ันส์ จ ากดั 

สุณสิา สอาดศร ี

Sejong Korean Culture 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.404/62 

จ.404/62 
536.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

23 ก.ค. 2562 

อักษร อินสไปร์ จ ากดั ส านักงาน
ใหญ่ 
จตุพร ใจหาญ 

หนังสือ micro:bit in Action-Basic แต่งโดย เบนยา
มิน วงษ์ประเสริฐ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.532/62 

จ.532/62 95.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  

25 ก.ค. 2562 

พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 
อินเตอร์เนชันแนล จ ากดั 

ธีราภรณ์  พฤกษ์พงศ์พันธ์ 

หนังสือเรียน Maximize your Score : Reading 
Student's Book 1 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ร.445/62 

จ.445/62 120.00 36 เลม่ 36 เลม่ 

 

  

25 ก.ค. 2562 

พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 
อินเตอร์เนชันแนล จ ากดั 

ธีราภรณ์  พฤกษ์พงศ์พันธ์ 

หนังสือเรียน Maximize your Score : Reading 
Student's Book 2 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ร.445/62 

จ.445/62 120.00 33 เลม่ 33 เลม่ 

 

  

25 ก.ค. 2562 

พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 
อินเตอร์เนชันแนล จ ากดั 

ธีราภรณ์  พฤกษ์พงศ์พันธ์ 

หนังสือเรียน Maximize your Score : Reading 
Student's Book 3 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ร.445/62 

จ.445/62 120.00 32 เลม่ 32 เลม่ 

 

  
22 ส.ค. 2562 

นายพงษ์พัฒน์ สุขสมจิตร ์

ณัฐพล มั่นเรือง 

หนังสือโน๊ตเพลง ยามค่ า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.588/62 

จ.588/62 
3,600.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
22 ส.ค. 2562 

นายพงษ์พัฒน์ สุขสมจิตร ์

ณัฐพล มั่นเรือง 

หนังสือโน๊ตเพลง ยิ้มสู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.588/62 

จ.588/62 
3,600.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 



     

     

  
22 ส.ค. 2562 

นายพงษ์พัฒน์ สุขสมจิตร ์

ณัฐพล มั่นเรือง 

หนังสือโน๊ตเพลง รักคืนเรือน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.588/62 

จ.588/62 
3,600.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

26 ส.ค. 2562 

บริษัท เรียนดี จ ากัด 

โสภณ จุ้ยจติร 

9789740335320 หนังสือการวิจยัปฏิบัติการ Action 
reseatoh จุฬา./300.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.495/62 

จ.495/62 340.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

26 ส.ค. 2562 

บริษัท เรียนดี จ ากัด 

โสภณ จุ้ยจติร 

9786168000298 หนังสือวิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู 
จุฬา./250.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.495/62 

จ.495/62 250.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

26 ส.ค. 2562 

บริษัท เรียนดี จ ากัด 

โสภณ จุ้ยจติร 

9786164883822 หนังสือการวิจยัทางการศึกษา 
แนวคิดและการประยุกต์ใช้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.495/62 

จ.495/62 350.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

26 ส.ค. 2562 

บริษัท เรียนดี จ ากัด 

โสภณ จุ้ยจติร 

9789740334927 หนังสือการสรา้งเครื่องมือการวิจัย
ทางการศึกษา จุฬา./180.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.495/62 

จ.495/62 180.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

26 ส.ค. 2562 

บริษัท เรียนดี จ ากัด 

โสภณ จุ้ยจติร 

9789740335092 หนังสือการวิจยัและพัฒนาหลักสตูร
แนวคิดและกระบวนการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.495/62 

จ.495/62 280.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

26 ส.ค. 2562 

บริษัท เรียนดี จ ากัด 

โสภณ จุ้ยจติร 

9789740332305 หนังสือการวิจยัปฏบัติการในช้ัน
เรียนจุฬา./200.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.495/62 

จ.495/62 200.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

26 ส.ค. 2562 

บริษัท เรียนดี จ ากัด 

โสภณ จุ้ยจติร 

9789740335177 หนังสือเทคนิคการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ จุฬา 
/370.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.495/62 

จ.495/62 
370.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
26 ส.ค. 2562 

บริษัท เรียนดี จ ากัด 

โสภณ จุ้ยจติร 

หนังสือเทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย จุฬา./150.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.495/62 

จ.495/62 
150.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

26 ส.ค. 2562 

บริษัท เรียนดี จ ากัด 

โสภณ จุ้ยจติร 

9786164456723 หนังสือเทคนิคการสร้างเครื่องมือ
วิจัย จุฬา./200.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.495/62 

จ.495/62 200.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 



     

     

  

26 ส.ค. 2562 

บริษัท เรียนดี จ ากัด 

โสภณ จุ้ยจติร 

9786164131507 หนังสือวิธีวิทยาการวิจัย 
จุฬา./300.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.495/62 

จ.495/62 300.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
9 ก.ย. 2562 

โอเพ่น เซิร์ฟ จ ากัด 

ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 

นิทานอีสปสอนธรรม เล่ม 3 

งานห้องสมุด 

ร.509/62 

จ.509/62 
376.00 7 เล่ม 7 เล่ม 

 

  
รวม  284 รายการ 780,677.40  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุการศึกษา  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ชอล์ก   รหัส 63-004 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
13 ธ.ค. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ชอล์กสี (60แท่ง/กล่อง) ROBIN 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.101/62 

จ.101/62 
42.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
13 ธ.ค. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

ชอล์กขาว (60แท่ง/กล่อง) ROBIN 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.101/62 

จ.101/62 
42.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
รวม  2 รายการ 168.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุการศึกษา  ช่ือหรือชนิดวัสดุ สมุดนักเรียน   รหัส 63-005 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
31 พ.ค. 2562 

นภวรรณ  นาคอุไร 

อุไรวัลย์ สมร 

สมุดโรงเรยีนสารวิทยา 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.348/62 

จ.348/62 
180.00 5 แพ็ค 5 แพ็ค 

 

  

2 ก.ค. 2562 

บีทูเอส จ ากัด (สาขา ซีพีเอ็น 
พระราม 9 B) สาขาท่ี 00133 

นิรชา สุวรรณมณ ี

สมุด FINE FACE 190Gหยา 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.453/62 

จ.453/62 195.00 2 เล่ม 2 เล่ม 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

สมุดปกอ่อน 264 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 150.00 1 โหล 1 โหล 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

สมุดริมลวด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 19.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

สมุดริมลวด NO.3245 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 17.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

สมุดริมห่วงปกแข็ง 434 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 39.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

สมุดริมลวด 3275 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 17.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

สมุดริมลวด NO.3233 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 17.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 

สมุดริมห่วงปกแข็ง 434 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 
39.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 



     

     

วนิดา  หลากจิตร 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

สมุดริมลวด 5213 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 19.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

สมุดริมลวด 5219 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 19.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

สมุดริมห่วงปกแข็ง 434 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 39.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

สมุดริมห่วงปกแข็ง 434 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 39.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

สมุดริมปกแข็งน้ าตาล 486 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 41.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

สมุดริมห่วงปกแข็ง 434 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 39.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

สมุดริมปกแข็งน้ าตาล 486 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 41.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

สมุดริมปกแข็งน้ าตาล 486 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 41.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

สมุดริมปกแข็งน้ าตาล 486 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 41.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 



     

     

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

สมุดริมปกแข็งน้ าตาล 486 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 41.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  

13 ส.ค. 2562 

ดิโอเค สเตช่ัน จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 
วนิดา  หลากจิตร 

สมุดริมปกแข็งน้ าตาล 486 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.559/62 

จ.559/62 41.00 1 เล่ม 1 เล่ม 

 

  
23 ส.ค. 2562 

ประวิทย์  อินบางยาง ร.น. 
ณัฐพล มั่นเรือง 

โน้ตเพลง OMENS OF LOVE 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.551/62 

จ.551/62 
9,550.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
23 ส.ค. 2562 

ประวิทย์  อินบางยาง ร.น. 
ณัฐพล มั่นเรือง 

โน้ตเพลง WSL-10-022 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.551/62 

จ.551/62 
5,565.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
23 ส.ค. 2562 

ประวิทย์  อินบางยาง ร.น. 
ณัฐพล มั่นเรือง 

โน้ตเพลง WSJ-14-007 Wake up/AAA 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.551/62 

จ.551/62 
6,339.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
23 ส.ค. 2562 

ประวิทย์  อินบางยาง ร.น. 
ณัฐพล มั่นเรือง 

โน้ตเพลง TJB-13-001 September 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.551/62 

จ.551/62 
8,039.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
23 ส.ค. 2562 

ประวิทย์  อินบางยาง ร.น. 
ณัฐพล มั่นเรือง 

โน้ตเพลง TJB-14-003 In The Stone - Fantasy 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ร.551/62 

จ.551/62 
8,039.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
รวม  25 รายการ 39,521.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุการศึกษา  ช่ือหรือชนิดวัสดุ กระดานไวท์บอร์ด   รหัส 63-006 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
7 ม.ค. 2562 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

กระดานไวท์บอร์ด 30x40 ซม.พรอ้มแปรงและปากกา 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.123/62 

จ.123/62 
195.00 1 แผ่น 1 แผ่น 

 

  
12 ม.ีค. 2562 

ซีวีโอ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั 

จุฑาทิพย์ เจนธนานันท์ 

กระดานไวท์บอร์ด 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.101/62 

จ.101/62 
16,000.00 1 แผ่น 1 แผ่น 

 

  
23 ก.ค. 2562 

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
สุณสิา สอาดศร ี

กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็กขอบ้งิน 40X60 ซม.ONE 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหล)ี 
ร.416/62 

จ.416/62 
457.94 1 แผ่น 1 แผ่น 

 

  
16 ส.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วัลวิภา เพ็งประสพ 

กระดานพลาสติก AMATH มัธยม (ชุดมาตรฐาน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.487/62 

จ.487/62 
680.00 3 ชุด 3 ชุด 

 

  

2 ต.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

กระดานไวท์บอร์ดชนิดขาตั้ง (ชนิด 2 หน้า) มีล้อ ขนาด 
80x120 ซม. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.555/62 

จ.555/62 4,150.00 2 ชุด 2 ชุด 

 

  

2 ต.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

ธณัฐฐา สว่างรักษ ์

กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก ขนาด 90x120 ซม.(แบบ
แขวน) 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ร.555/62 

จ.555/62 1,100.00 1 ชุด 1 ชุด 

 

  
รวม  6 รายการ 28,092.94  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุการศึกษา  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เชือกถักกลม (ลูกเสือ)   รหัส 63-007 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
27 พ.ย. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

วนัสนันท์ ค าแสน 

เชือกถักกลม ขนาด 5 มิล (ลูกเสือ) สีขาว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ร.24/62 

จ.24/62 
750.00 1 ม้วน 1 ม้วน 

 

  
27 พ.ย. 2561 

ศรัญณ์ ไตเติล้ 

วนัสนันท์ ค าแสน 

เชือกร่ม เบอร์ 6 (สีเหลืองทอง) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ร.24/62 

จ.24/62 
565.00 3 กิโลกรัม 3 กิโลกรัม 

 

  
รวม  2 รายการ 2,445.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุการศึกษา  ช่ือหรือชนิดวัสดุ วงเวียน   รหัส 63-008 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วรางค์ สุจรติ 

ชุดวงเวียน H-811 ตราม้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.344/62 

จ.344/62 
39.00 50 ชุด 50 ชุด 

 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วรางค์ สุจรติ 

วงเวียน RELUX M360 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.344/62 

จ.344/62 
799.00 4 อัน 4 อัน 

 

  
รวม  2 รายการ 5,146.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุการศึกษา  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เครื่องช่ัง(สาธิต)   รหัส 63-009 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
31 พ.ค. 2562 

ร้านญาดา พาณิชย ์

วรางค์ สุจรติ 

เครื่องช่ัง 2 แขน (ส าหรับสาธิต) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ร.345/62 

จ.345/62 
640.00 3 อัน 3 อัน 

 

  
รวม  1 รายการ 1,920.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท วัสดุการศึกษา  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ระเบียนสะสม   รหัส 63-010 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
19 ม.ิย. 2562 

ชมรมบัณฑิตแนะแนว 

ปาริชาติ หมดมณทลิ 

หนังสือระเบยีนสะสม แบบเลม่ (สเีขียว/ 16 หน้า) 
งานแนะแนว 

ร.367/62 

จ.367/62 
20.00 1000 เล่ม 1000 เล่ม 

 

  
26 ส.ค. 2562 

ชมรมบัณฑิตแนะแนว 

ปาริชาติ หมดมณทลิ 

หนังสือระเบยีนสะสม แบบเลม่ (สเีขียว/16หน้า) 
งานแนะแนว 

ร.519/62 

จ.519/62 
20.00 100 เล่ม 100 เล่ม 

 

  
รวม  2 รายการ 22,000.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท อุปโภค  ช่ือหรือชนิดวัสดุ แป้งท าอาหาร   รหัส 64-002 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
25 ธ.ค. 2561 

เกียรติพาณิชย ์

วีนัฐดา เเก้วโท 

แป้งถั่วเขียว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.159/62 

จ.159/62 
75.00 1 ถุง 1 ถุง 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

เกียรติพาณิชย ์

วีนัฐดา เเก้วโท 

เจลาติน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.159/62 

จ.159/62 
70.00 1 ถุง 1 ถุง 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ใบหยกแป้งข้าวจ้าว 400 ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.161/62 

จ.161/62 
36.00 5 ถุง 5 ถุง 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

นิวเกรด แป้งข้าวเหนียว 400 กรัม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.161/62 

จ.161/62 
35.00 5 ถุง 5 ถุง 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ใบหยกแป้งมันส าปะหลัง 400 ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.161/62 

จ.161/62 
26.00 5 ถุง 5 ถุง 

 

  
14 ม.ิย. 2562 

ทีชเทค จ ากัด 

ประภาวดี เจรญิจิตร 

แป้งมัน (250 กรัม) (Starch Powder 250 g.) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.407/62 

จ.407/62 
60.00 1 กระปุก 1 กระปุก 

 

  

7 ส.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
ดอนเมือง) 
วีนัฐดา เเก้วโท 

สาคูใบเตยตราปลาไทย 5 ดาว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.524/62 

จ.524/62 47.00 5 ถุง 5 ถุง 

 

  
13 ส.ค. 2562 

นางสุวรรณ์ วรสิทธ์ิ 

วนิดา  หลากจิตร 

สีผสมอาหาร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.561/62 

จ.561/62 
50.00 6 ชุด 6 ชุด 

 

  
รวม  8 รายการ 1,225.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท อุปโภค  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เครื่องปรุงรสต่างๆ,เครื่องเทศ   รหัส 64-003 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
12 พ.ย. 2561 

โรงเรียนสารวิทยา 

วีนัฐดา เเก้วโท 

กะทิกล่องใหญ ่

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.19/62 

จ.19/62 
73.00 6 กล่อง 6 กล่อง 

 

  
12 พ.ย. 2561 

โรงเรียนสารวิทยา 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ตะไคร ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.19/62 

จ.19/62 
10.00 1 ก า 1 ก า 

 

  
12 พ.ย. 2561 

โรงเรียนสารวิทยา 

วีนัฐดา เเก้วโท 

พริกข้ีหนู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.19/62 

จ.19/62 
10.00 1 ถุง 1 ถุง 

 

  
12 พ.ย. 2561 

โรงเรียนสารวิทยา 

วีนัฐดา เเก้วโท 

พริกแห้ง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.19/62 

จ.19/62 
10.00 1 ถุง 1 ถุง 

 

  
12 พ.ย. 2561 

โรงเรียนสารวิทยา 

วีนัฐดา เเก้วโท 

น้ าตาลมะพร้าว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.19/62 

จ.19/62 
50.00 1 ถุง 1 ถุง 

 

  
12 พ.ย. 2561 

โรงเรียนสารวิทยา 

วีนัฐดา เเก้วโท 

หอมแดง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.19/62 

จ.19/62 
80.00 1 ก.ก. 1 ก.ก. 

 

  
12 พ.ย. 2561 

โรงเรียนสารวิทยา 

วีนัฐดา เเก้วโท 

กระเทียม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.19/62 

จ.19/62 
80.00 1 ก.ก. 1 ก.ก. 

 

  
12 พ.ย. 2561 

โรงเรียนสารวิทยา 

วีนัฐดา เเก้วโท 

พริกช้ีฟ้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.19/62 

จ.19/62 
15.00 1 ถุง 1 ถุง 

 

  
12 พ.ย. 2561 

โรงเรียนสารวิทยา 

วีนัฐดา เเก้วโท 

มะนาว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.19/62 

จ.19/62 
3.00 1 ลูก 1 ลูก 

 

  
12 พ.ย. 2561 

โรงเรียนสารวิทยา 

วีนัฐดา เเก้วโท 

กะทิธัญพืช 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.19/62 

จ.19/62 
95.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
12 พ.ย. 2561 

โรงเรียนสารวิทยา 

วีนัฐดา เเก้วโท 

รากผักชี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.19/62 

จ.19/62 
5.00 1 ก า 1 ก า 

 

  
12 พ.ย. 2561 

โรงเรียนสารวิทยา 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ยี่หร่า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.19/62 

จ.19/62 
20.00 1 ถุง 1 ถุง 

 



     

     

  
12 พ.ย. 2561 

โรงเรียนสารวิทยา 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ลูกผักชี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.19/62 

จ.19/62 
20.00 1 ถุง 1 ถุง 

 

  
12 พ.ย. 2561 

โรงเรียนสารวิทยา 

วีนัฐดา เเก้วโท 

เครื่องปรุงรสต่างๆ,เครื่องเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.19/62 

จ.19/62 
80.00 1 ก.ก. 1 ก.ก. 

 

  
12 พ.ย. 2561 

โรงเรียนสารวิทยา 

วีนัฐดา เเก้วโท 

กะป ิ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.19/62 

จ.19/62 
60.00 1 ถุง 1 ถุง 

 

  
12 พ.ย. 2561 

โรงเรียนสารวิทยา 

วีนัฐดา เเก้วโท 

กระเทียม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.19/62 

จ.19/62 
50.00 1 ก.ก. 1 ก.ก. 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

แม่ครัวซอสหอยนางรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.161/62 

จ.161/62 
38.00 4 ขวด 4 ขวด 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

เด็กสมบรณู์ซีอิ้วขาวสตูร 1 300 ซซีี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.161/62 

จ.161/62 
22.50 2 ขวด 2 ขวด 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

โรซ่าซอสมะเขือเทศ 300 ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.161/62 

จ.161/62 
20.00 2 ขวด 2 ขวด 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

มือพริกไทยเม็ดด า 100 ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.161/62 

จ.161/62 
101.00 2 ขวด 2 ขวด 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

กระเทียมตัดจุก 1 กก. แพ็คละ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.161/62 

จ.161/62 
48.00 2 แพ็ค 2 แพ็ค 

 

  
25 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

เทสโก้ หอมแดงจุก กก.ละ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.161/62 

จ.161/62 
75.00 0.693 ถุง 0.693 ถุง 

 

  
9 ม.ค. 2562 

โรงเรียนสารวิทยา 

วีนัฐดา เเก้วโท 

น้ าตาลปิ๊บ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.175/62 

จ.175/62 
40.00 1 ก.ก. 1 ก.ก. 

 

  
9 ม.ค. 2562 

โรงเรียนสารวิทยา 

วีนัฐดา เเก้วโท 

พริกป่น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.175/62 

จ.175/62 
20.00 2 ถุง 2 ถุง 

 

  
9 ม.ค. 2562 

โรงเรียนสารวิทยา 

วีนัฐดา เเก้วโท 

น้ าปลา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.175/62 

จ.175/62 
30.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
9 ม.ค. 2562 

โรงเรียนสารวิทยา 

วีนัฐดา เเก้วโท 

พริกแห้ง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.175/62 

จ.175/62 
25.00 2 ถุง 2 ถุง 

 



     

     

  
9 ม.ค. 2562 

โรงเรียนสารวิทยา 

วีนัฐดา เเก้วโท 

มะขามเปยีก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.175/62 

จ.175/62 
30.00 4 ถุง 4 ถุง 

 

  
9 ม.ค. 2562 

โรงเรียนสารวิทยา 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ตะไคร ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.175/62 

จ.175/62 
20.00 2 ก า 2 ก า 

 

  
21 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ลินน้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ 1 กก. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.376/62 

จ.376/62 
22.00 25 ถุง 25 ถุง 

 

  
21 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

หอยนางรมน้ าปลาฉลากแดง 700 ซีซ.ี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.376/62 

จ.376/62 
30.00 2 ขวด 2 ขวด 

 

  
21 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ตาชั่งกะปิพิเศษ 185ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.376/62 

จ.376/62 
41.00 1 กระปุก 1 กระปุก 

 

  
21 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

เทสโก้กระเทียมไทยจุก กก.ละ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.376/62 

จ.376/62 
95.00 0.513 ก.ก. 0.513 ก.ก. 

 

  
21 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

มือพริกไทยเม็ดด า 100ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.376/62 

จ.376/62 
101.00 2 ขวด 2 ขวด 

 

  

7 ส.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
ดอนเมือง) 
วีนัฐดา เเก้วโท 

เด็กสมบรณู์ซีอิ้วขาวสตูร 1 600 ซซีี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.524/62 

จ.524/62 30.00 3 ขวด 3 ขวด 

 

  

7 ส.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
ดอนเมือง) 
วีนัฐดา เเก้วโท 

โรซ่าซอสมะเขือเทศ 600 กรัม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.524/62 

จ.524/62 36.00 2 ขวด 2 ขวด 

 

  

7 ส.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
ดอนเมือง) 
วีนัฐดา เเก้วโท 

น้ าปลาแท้ตราทิพรสขวดเพ็ท 700CC 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.524/62 

จ.524/62 24.00 5 ขวด 5 ขวด 

 

  

7 ส.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
ดอนเมือง) 
วีนัฐดา เเก้วโท 

สีเหลืองไข่เบสทโ์อเดอร์ 30CC 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.524/62 

จ.524/62 15.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  

7 ส.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
ดอนเมือง) 
วีนัฐดา เเก้วโท 

สีแดงเบสท์โอเดอร์ 30CC 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.524/62 

จ.524/62 15.00 1 ขวด 1 ขวด 

 



     

     

  

7 ส.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
ดอนเมือง) 
วีนัฐดา เเก้วโท 

สีแดงสตรอฯเบสท์โอเดอร์ 30CC 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.524/62 

จ.524/62 15.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  

7 ส.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
ดอนเมือง) 
วีนัฐดา เเก้วโท 

สีเขียวแอปฯเบสท์โอเดอร์ 30CC 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.524/62 

จ.524/62 15.00 2 ขวด 2 ขวด 

 

  

7 ส.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
ดอนเมือง) 
วีนัฐดา เเก้วโท 

ผงวุ้นนางเงือก 25G 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.524/62 

จ.524/62 59.00 5 ช้ิน 5 ช้ิน 

 

  

7 ส.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
ดอนเมือง) 
วีนัฐดา เเก้วโท 

น้ าพริกเผาแม่ประนอม 8 ออนซ ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.518/62 

จ.518/62 54.00 3 ช้ิน 3 ช้ิน 

 

  
รวม  42 รายการ 3,960.75  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท อุปโภค  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เนยต่างๆ   รหัส 64-005 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

7 ส.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
ดอนเมือง) 
วีนัฐดา เเก้วโท 

อลาวรี่เชดด้าชีสชนิดแซนวิช 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.518/62 

จ.518/62 129.00 6 ช้ิน 6 ช้ิน 

 

  
รวม  1 รายการ 774.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท อุปโภค  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ผงวุ้น   รหัส 64-007 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
9 ม.ค. 2562 

โรงเรียนสารวิทยา 

วีนัฐดา เเก้วโท 

เส้นผดัไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.175/62 

จ.175/62 
80.00 4 ถุง 4 ถุง 

 

  

7 ส.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
ดอนเมือง) 
วีนัฐดา เเก้วโท 

ซานรีโม สปาเกต็ตี ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.518/62 

จ.518/62 32.00 5 ช้ิน 5 ช้ิน 

 

  
รวม  2 รายการ 480.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท อุปโภค  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ขนมต่างๆ   รหัส 64-008 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

7 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

วิชิต จีนพวด 

ปลาสวรรค์ทาโรรส BBQ 7.5 ก.12* 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีชมพ)ู 
ร.95/62 

จ.95/62 46.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  

7 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

วิชิต จีนพวด 

ปลาสวรรค์ทาโรรสเข้มข้น 7.5ก.*12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีชมพ)ู 
ร.95/62 

จ.95/62 46.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  

7 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

วิชิต จีนพวด 

ขนมขาไก่ดอกบัว (ทรงเครื่อง)5กก*1 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีชมพ)ู 
ร.95/62 

จ.95/62 327.00 1 ป๊ิป 1 ป๊ิป 

 

  

7 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

วิชิต จีนพวด 

เทสโตแผ่นหยักรสมันแท้ 11กx12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีชมพ)ู 
ร.95/62 

จ.95/62 45.00 3 แพค 3 แพค 

 

  

7 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

วิชิต จีนพวด 

เทสโตแผ่นหยักรสบาร์บีคิว 11กx12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีชมพ)ู 
ร.95/62 

จ.95/62 45.00 2 แพ็ค 2 แพ็ค 

 

  

7 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

วิชิต จีนพวด 

ยูโร่คสัตาร์ดเค้ก 17 กรัม *12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีชมพ)ู 
ร.95/62 

จ.95/62 48.00 3 กล่อง 3 กล่อง 

 

  

7 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

วิชิต จีนพวด 

ยูโรส่ตอเบอรีเ่ค้ก 17ก.*12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีชมพ)ู 
ร.95/62 

จ.95/62 48.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  

7 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

วิชิต จีนพวด 

เอลเซเ่ลเยอร์เค็กราสฯ15ก.*24 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีชมพ)ู 
ร.95/62 

จ.95/62 57.00 2 แพ็ค 2 แพ็ค 

 



     

     

  

7 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

วิชิต จีนพวด 

โอริโอคุกกี้แซนวิซ29.4กรัม*12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีชมพ)ู 
ร.95/62 

จ.95/62 45.00 5 ห่อ 5 ห่อ 

 

  

7 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

วิชิต จีนพวด 

กูลิโกะป๊อกกี้ช็อกโกแลต 13.5ก.x12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีชมพ)ู 
ร.95/62 

จ.95/62 46.00 4 ห่อ 4 ห่อ 

 

  

7 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

วิชิต จีนพวด 

ปีโป้เยลลี่ 25 ถ้วย*4 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีชมพ)ู 
ร.95/62 

จ.95/62 89.00 4 แพค 4 แพค 

 

  

7 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

วิชิต จีนพวด 

M&K เวเฟอร์สติ๊กช็อกโกแลต 5000กx1 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีชมพ)ู 
ร.95/62 

จ.95/62 319.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  

7 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

ไพลิน ชยามาศ 

8852044150225 ปลาสวรรค์ทาโรรสเข้มข้น 7.5
ก.*12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 

ร.45/62 

จ.45/62 46.00 10 ห่อ 10 ห่อ 

 

  

7 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

ไพลิน ชยามาศ 

8851004401605  เทสโตแผ่นหยกัรสบาร์บีคิว 11ก
x12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 

ร.45/62 

จ.45/62 45.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  

7 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

ไพลิน ชยามาศ 

8850425002927  ยูโร่คัสตารด์เค้ก 17กรัม*12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.45/62 

จ.45/62 48.00 6 กล่อง 6 กล่อง 

 

  

7 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

ไพลิน ชยามาศ 

8850718701070  เลย์ร็อคเอ็กตร้าบาร์บีคิว 13/15ก
x12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 

ร.45/62 

จ.45/62 51.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  

7 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

ไพลิน ชยามาศ 

8850718701872 เลย์คลาสสิคโนริสาหร่าย 13/15
ก.x12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 

ร.45/62 

จ.45/62 51.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  

7 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

ไพลิน ชยามาศ 

8850718701155  เลย์คลาสสิคมนัฝรั่งแท้ 13/15
ก.x12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 

ร.45/62 

จ.45/62 51.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 



     

     

  

7 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

ไพลิน ชยามาศ 

8850425004754 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.45/62 

จ.45/62 57.00 4 ห่อ 4 ห่อ 

 

  

7 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

ไพลิน ชยามาศ 

8992760221066  โอริโอคุกกี้แซนวิส 29.4 กรัม*12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.45/62 

จ.45/62 45.00 5 ห่อ 5 ห่อ 

 

  

7 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

ไพลิน ชยามาศ 

8851019910529  กูโลโกะป๊อกกีช็้อกโกแลต13.5ก
x12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 

ร.45/62 

จ.45/62 46.00 6 ห่อ 6 ห่อ 

 

  

7 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

ไพลิน ชยามาศ 

8851004461609  เทสโตแผ่นเรยีบมันฝรั่งแท้ 11ก
x12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 

ร.45/62 

จ.45/62 45.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  

7 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

ไพลิน ชยามาศ 

8850425002507  ปีโป้เลยลี่ 25 ถ้วย*4 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.45/62 

จ.45/62 89.00 4 ห่อ 4 ห่อ 

 

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

จุฑามาศ พัฒนชู 

เจเลไ่ลท์ องุ่น15% 125ก.x6 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.116/62 

จ.116/62 
27.00 1 แพค 1 แพค 

 

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

จุฑามาศ พัฒนชู 

เจเลไ่ลท์ซปุเปอรไ์ลท์ สม้ 125ก.x6 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.116/62 

จ.116/62 
27.00 1 แพค 1 แพค 

 

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

จุฑามาศ พัฒนชู 

เจเลไ่ลทเ์ฟรชซี่ สตรอเบอรี่ 125ก.x6 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.116/62 

จ.116/62 
33.00 3 แพค 3 แพค 

 

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

จุฑามาศ พัฒนชู 

เจเลไ่ลท์ องุ่น 15%125ก.x6 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.116/62 

จ.116/62 
27.00 3 แพค 3 แพค 

 

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

จุฑามาศ พัฒนชู 

เจเลไ่ลท์ซปุเปอรไ์ลท์ สม้ 125ก.x6 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.116/62 

จ.116/62 
27.00 2 แพค 2 แพค 

 

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

จุฑามาศ พัฒนชู 

เลยร์็อคมันฝรั่งบาร์บีคิว 13ก.x12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.116/62 

จ.116/62 
52.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

จุฑามาศ พัฒนชู 

เลย์คลาสสิคมันฝรั่งโนรสิาหร่าย13ก.x12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.116/62 

จ.116/62 
52.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 



     

     

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

จุฑามาศ พัฒนชู 

เลยร์็อคมันฝรั่งรสมันฝรั่งแท้ 13ก.x12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.116/62 

จ.116/62 
52.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

จุฑามาศ พัฒนชู 

สแน็คแจ๊คถ่ัวลันเตากรอบดั้งเดมิ 17กx12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.116/62 

จ.116/62 
50.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

จุฑามาศ พัฒนชู 

เลยร์็อคมันฝรั่งรสมันฝรั่งแท้ 13ก.x12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.116/62 

จ.116/62 
52.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

จุฑามาศ พัฒนชู 

สแน็คแจ๊คถ่ัวลันเตากรอบดั้งเดมิ 17กx12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.116/62 

จ.116/62 
50.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

จุฑามาศ พัฒนชู 

เลยร์็อคมันฝรั่งบาร์บีคิว 13ก.x12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.116/62 

จ.116/62 
52.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

จุฑามาศ พัฒนชู 

เลยร์็อคมันฝรั่งบาร์บีคิว 13ก.x12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.116/62 

จ.116/62 
50.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

จุฑามาศ พัฒนชู 

ลย์ร็อคมันฝรั่งบาร์บีคิว 13ก.x12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.116/62 

จ.116/62 
52.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

จุฑามาศ พัฒนชู 

กูลิโกะป๊อกกี้ขนมปังชอคโกแลต 13.5ก.x12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.116/62 

จ.116/62 
56.00 7 ห่อ 7 ห่อ 

 

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

จุฑามาศ พัฒนชู 

เอลเซ่บตัเตอร์เค้กรสกล้วย 15 กรัมx24 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.116/62 

จ.116/62 
58.50 3 ห่อ 3 ห่อ 

 

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

จุฑามาศ พัฒนชู 

เอลเซ่บตัเตอร์เค้กรสวานลิลา 15 กรัมx24 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.116/62 

จ.116/62 
58.50 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

จุฑามาศ พัฒนชู 

เอลเซ่บตัเตอร์เค้กรสกล้วย 15 กรัมx24 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.116/62 

จ.116/62 
58.50 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

จุฑามาศ พัฒนชู 

เจเลไ่ลท์ซปุเปอรไ์ลท์ สม้ 125ก.x6 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.116/62 

จ.116/62 
27.00 1 แพค 1 แพค 

 

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

จุฑามาศ พัฒนชู 

เจเลเ่ฟรซซี่ สตรอเบอรี่ 125ก.x6 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.116/62 

จ.116/62 
33.00 1 แพค 1 แพค 

 

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

จุฑามาศ พัฒนชู 

เจเลไ่ลท์ซปุเปอรไ์ลท์ สม้ 125ก.x6 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.116/62 

จ.116/62 
27.00 1 แพค 1 แพค 

 



     

     

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

จุฑามาศ พัฒนชู 

เจเลไ่ลท์ซปุเปอรไ์ลท์ สม้ 125ก.x6 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.116/62 

จ.116/62 
27.00 1 แพค 1 แพค 

 

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ไพลิน ชยามาศ 

ปาร์ตี้ขนมเคลือบคาราเมล 12ก.x12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.50/62 

จ.50/62 
48.50 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ไพลิน ชยามาศ 

คอนเน่14กรัมx12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.50/62 

จ.50/62 
49.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ไพลิน ชยามาศ 

เทสโก แผ่นหยัก รสบาร์บีคิว 11ก.x12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.50/62 

จ.50/62 
48.50 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ไพลิน ชยามาศ 

เทสโก แผ่นหยัก รสบาร์บีคิว 11ก.x12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.50/62 

จ.50/62 
48.50 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ไพลิน ชยามาศ 

เทสโก แผ่นหยัก รสเกลือ 11ก.x12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.50/62 

จ.50/62 
48.50 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ไพลิน ชยามาศ 

ปาร์ตี้ขนมเคลือบคาราเมล 12ก.x12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.50/62 

จ.50/62 
48.50 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ไพลิน ชยามาศ 

ขนมต่างๆเทสโก แผ่นหยัก รสเกลอื 11ก.x12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.50/62 

จ.50/62 
48.50 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ไพลิน ชยามาศ 

ขนมต่างๆคอนเน1่4กรัมx12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.50/62 

จ.50/62 
49.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ไพลิน ชยามาศ 

ขนมต่างๆเทสโก แผ่นหยัก รสบาร์บีคิว 11ก.x12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.50/62 

จ.50/62 
48.50 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ไพลิน ชยามาศ 

ขนมต่างๆเทสโก แผ่นหยัก รสเกลอื 11ก.x12 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (คณะสีม่วง) 
ร.50/62 

จ.50/62 
48.50 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
22 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ไพลิน ชยามาศ 

เวเฟอร์ เซียงไฮ ดาร์ค 12 ช้ิน 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.187/62 

จ.187/62 
14.00 3 กล่อง 3 กล่อง 

 

  
22 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ไพลิน ชยามาศ 

เซียงไฮ้เวเฟอร์ สตรอเบอรี่ 12 ช้ิน 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.187/62 

จ.187/62 
14.00 3 ห่อ 3 ห่อ 

 

  
22 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ไพลิน ชยามาศ 

เซียงไฮ้เวเฟอร์ ชอคโกแลต 12 ช้ิน 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.187/62 

จ.187/62 
14.00 3 กล่อง 3 กล่อง 

 



     

     

  
22 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ไพลิน ชยามาศ 

ปีโป้เยลลี่ 587.50 ก. 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.187/62 

จ.187/62 
29.00 6 ห่อ 6 ห่อ 

 

  
22 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ไพลิน ชยามาศ 

เซียงไฮ้เวเฟอร์ นม 12 ช้ิน 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.187/62 

จ.187/62 
14.00 3 กล่อง 3 กล่อง 

 

  
22 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ไพลิน ชยามาศ 

เซียงไฮ้เวเฟอร์ วนลิา 12 ช้ิน 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.187/62 

จ.187/62 
14.00 3 กล่อง 3 กล่อง 

 

  

28 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขารังสติ 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

M&K ขาไก่ทองแท้รสต้นต ารับ 1300ก.x1 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.16/62 

จ.16/62 155.00 1 ปบ. 1 ปบ. 
 

  

28 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขารังสติ 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ร็อคลอลลี่ป็อปอมยิม้ 80 ไม้ 6 ก.x1 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.16/62 

จ.16/62 139.00 4 กระปุก 4 กระปุก 

 

  

28 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขารังสติ 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

กู๊ดดี้เยลลี่ขวดนมฟ้าใหญ่ 1320ก.x1 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.16/62 

จ.16/62 149.00 1 กป. 1 กป. 
 

  

28 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขารังสติ 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

M&K เวฟอร์สติ๊กสตรอ 1200ก.x1 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.16/62 

จ.16/62 155.00 1 ปบ. 1 ปบ. 
 

  

28 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขารังสติ 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

อมยิ้มมินิจูปาจุปส์ 6 ก*50 ไม*้1 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.16/62 

จ.16/62 75.00 4 กระปุก 4 กระปุก 

 

  

28 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขารังสติ 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

จูปาจุ๊ปส์มินริสครีม 6 ก. * 50ไม*้1 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.16/62 

จ.16/62 76.00 4 กระปุก 4 กระปุก 

 

  

28 พ.ย. 2561 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขารังสติ 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

จูปาจุ๊ปส์มินิทังเพ้นท์เทอร์ 6 ก. * 50 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.16/62 

จ.16/62 75.00 2 กระปุก 2 กระปุก 

 

  
29 พ.ย. 2561 

ลลดา  เติมเจิม 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

คุ้กกี ้
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.120/62 

จ.120/62 
100.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 



     

     

  
4 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

กูลิโกะพีจอยรสคุกกี้แอนด์ครีม 44 ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.164/62 

จ.164/62 
20.00 3 กล่อง 3 กล่อง 

 

  
4 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ปักก่ิงขนมปังเคลือบนม 7ก.x12ช้ิน 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.164/62 

จ.164/62 
16.00 3 ห่อ 3 ห่อ 

 

  
4 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ปีโป้เยลลี่ 587.50 ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.164/62 

จ.164/62 
29.00 4 ห่อ 4 ห่อ 

 

  
4 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

เมนทอสรสผลไม้ถุง 100 เม็ด 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.164/62 

จ.164/62 
36.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  
4 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

เมนทอสลูกอมผลไม้ซาวมิก  100 เม็ด 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.164/62 

จ.164/62 
36.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  
4 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

เมนทอสรสมินท์ถุง 100 เมด็ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.164/62 

จ.164/62 
36.00 4 ห่อ 4 ห่อ 

 

  
4 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

เมนทอสดโูอ รุ่นถุง 100 เม็ด 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.164/62 

จ.164/62 
39.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
4 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

กูลิโกะเพรทซ์บิสกติแท่ง ลาบ 38ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.164/62 

จ.164/62 
13.00 6 กล่อง 6 กล่อง 

 

  
4 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

กูลิโกะเพรทซ์รสสไปซี่บร์บีคิว 37 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.164/62 

จ.164/62 
13.00 3 กล่อง 3 กล่อง 

 

  
4 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

กิ๊ฟเซ็ทผ้าเช็ดผมการ์ตูนคละแบบ - H 15X30 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.164/62 

จ.164/62 
99.00 4 กล่อง 4 กล่อง 

 

  
4 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

เดนม่คุกกีผ้ลไม้รวม 249 กรัม 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.164/62 

จ.164/62 
57.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
4 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ไมลด์ี้มาร์ซเมลโลว์ ชอคโกแลต 120 ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.164/62 

จ.164/62 
34.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  
4 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

เซียงไฮ้เวเฟอร์ วนลิา 12 ช้ิน 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.164/62 

จ.164/62 
14.00 9 ห่อ 9 ห่อ 

 

  
4 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

เซียงไฮ้เวเฟอร์ ชอคโกแลต 12 ช้ิน 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.164/62 

จ.164/62 
14.00 3 ห่อ 3 ห่อ 

 



     

     

  
4 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

เซียงไฮ้เวเฟอร์ สตรอเบอรี่ 12 ช้ิน 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.164/62 

จ.164/62 
14.00 6 ห่อ 6 ห่อ 

 

  
4 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

เซียงไฮ้เวเฟอร์ นม 12 ช้ิน 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.164/62 

จ.164/62 
14.00 3 ห่อ 3 ห่อ 

 

  
4 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

เวเฟอร์ เซียงไฮ ดาร์ค 12 ช้ิน 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.164/62 

จ.164/62 
14.00 9 ห่อ 9 ห่อ 

 

  
6 ธ.ค. 2561 

ลลดา  เติมเจิม 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

บัตเตอรเ์ค้ก 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.165/62 

จ.165/62 
125.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
7 ธ.ค. 2561 

ลลดา  เติมเจิม 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

บัตเตอรเ์ค้ก 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.166/62 

จ.166/62 
125.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
7 ธ.ค. 2561 

สุภาพรการค้า 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ขนม Marchmello 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.167/62 

จ.167/62 
37.50 50 ห่อ 50 ห่อ 

 

  
7 ธ.ค. 2561 

สุภาพรการค้า 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ซูกัสถุงใหญ ่

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.167/62 

จ.167/62 
55.00 6 ห่อ 6 ห่อ 

 

  
7 ธ.ค. 2561 

สุภาพรการค้า 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ขนมขาไก่ห่อใหญ ่

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.167/62 

จ.167/62 
180.00 4 ห่อ 4 ห่อ 

 

  
7 ธ.ค. 2561 

สุภาพรการค้า 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ปีโป้ถุงใหญ่ 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.167/62 

จ.167/62 
52.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
12 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ปีโป้เยลลี่ 587.50 ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.172/62 

จ.172/62 
29.00 10 ห่อ 10 ห่อ 

 

  
12 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

เนลี่เครกเกอรม์ันฝรั่ง คลาสสิค 40 ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.172/62 

จ.172/62 
12.00 4 ห่อ 4 ห่อ 

 

  
12 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

เนลี่เครกเกอรม์ันฝรั่ง สาหรา่ยซอส 40 ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.172/62 

จ.172/62 
12.00 4 ห่อ 4 ห่อ 

 

  
12 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ไวโอเลตแครกเกอรส์อดไส้สับปะรด 480 ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.172/62 

จ.172/62 
49.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  
12 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

วอยซ์วาฟเฟิ้ลครันซ์ช็อกโกคริสปี้ 64 ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.172/62 

จ.172/62 
19.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 



     

     

  
12 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ฮอลล์ลูกอมรสน้ าผึ้ง 300 ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.172/62 

จ.172/62 
50.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  
12 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ดอกบัวขนมน่องไก่รสบาร์บีคิวสาหร่าย 50 ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.172/62 

จ.172/62 
10.00 3 ห่อ 3 ห่อ 

 

  
12 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

โลตสัขนมขาไก่รสสาหร่ายทรงเครือ่ง 55 กรัม 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.172/62 

จ.172/62 
10.00 3 ห่อ 3 ห่อ 

 

  
12 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

โรซี่แครกเกอรไ์ส้ครีม ชีส 110 ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.172/62 

จ.172/62 
16.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
12 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ยูโร่คสัตาร์ดเค้ก 144 ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.172/62 

จ.172/62 
37.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
12 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

กูลิโกะป๊อกกี้ สตรอเบอร์รี 45 ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.172/62 

จ.172/62 
18.00 3 กล่อง 3 กล่อง 

 

  
12 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

กูลิโกะป๊อกกี้ รสมัทฉะชาเขยีว 39 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.172/62 

จ.172/62 
18.00 3 กล่อง 3 กล่อง 

 

  
12 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

กูลิโกะป๊อกกี้ ชอคโกแลต 47 ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.172/62 

จ.172/62 
18.00 6 กล่อง 6 กล่อง 

 

  
12 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

เทสโก้ขนมเยลลี่ผสมน้ าผลไม้ 587.5 ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.172/62 

จ.172/62 
25.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  
12 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

เมจิกทวินแครกเกร์แซนวิชไส้เนย 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.172/62 

จ.172/62 
12.00 6 กล่อง 6 กล่อง 

 

  
12 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ยูโร่เบเกอรี่บอล ชอคโกแลต 90 ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.172/62 

จ.172/62 
35.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  
12 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

โยเฟรนเวเฟอร์รสนมฮอกไกโด 32ก.x12 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.172/62 

จ.172/62 
5.00 5 ห่อ 5 ห่อ 

 

  
12 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

โยเฟรนเวเฟอร์รสนช็อคโกแลต 32ก.x12 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.172/62 

จ.172/62 
5.00 7 ห่อ 7 ห่อ 

 

  
12 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

โยเฟรนเวเฟอร์รสชาไทย 32ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.172/62 

จ.172/62 
5.00 5 ห่อ 5 ห่อ 

 



     

     

  
12 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

โยเฟรนเวเฟอร์รสเดนิสบตัเตอร์ 32ก.x12 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.172/62 

จ.172/62 
5.00 3 ห่อ 3 ห่อ 

 

  
12 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

เดลฟี่ท้อป ทริปเปิล้ชอค 45 ก 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.172/62 

จ.172/62 
10.00 3 ห่อ 3 ห่อ 

 

  
12 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

เดลฟี่ท้อป สตรอเบอรี่ 45 ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.172/62 

จ.172/62 
10.00 3 ห่อ 3 ห่อ 

 

  
13 ธ.ค. 2561 

ลลดา  เติมเจิม 

ศรานตา กฤษฎาสิมะ 

ค้ิกกี ้
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.174/62 

จ.174/62 
100.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
9 ม.ค. 2562 

เปรมสิริ  เกตโุชต ิ

ดวงพร  เถอะจ๋า 

โชก้ี รสนม 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.265/62 

จ.265/62 
78.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  
9 ม.ค. 2562 

เปรมสิริ  เกตโุชต ิ

ดวงพร  เถอะจ๋า 

ลูกอมรสผลไม้รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.265/62 

จ.265/62 
16.00 10 ห่อ 10 ห่อ 

 

  
9 ม.ค. 2562 

เปรมสิริ  เกตโุชต ิ

ดวงพร  เถอะจ๋า 

ลูกอมเมนทอล 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.265/62 

จ.265/62 
23.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  
9 ม.ค. 2562 

เปรมสิริ  เกตโุชต ิ

ดวงพร  เถอะจ๋า 

ลูกอมชูปาจุ๊บ 

กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ร.265/62 

จ.265/62 
85.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  
14 ม.ค. 2562 

สมศักดิ์  วงค์พรม 

วิชณี เปรมประยรู 

มัฟฟิน 

แผนงานและสารสนเทศ 

ร.184/62 

จ.184/62 
15.00 30 ห่อ 30 ห่อ 

 

  

15 ม.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
รามอินทรา) 
วัลวิภา เพ็งประสพ 

ฟันโอคุกกี้ครีม 45ก*12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.211/62 

จ.211/62 49.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  

15 ม.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
รามอินทรา) 
วัลวิภา เพ็งประสพ 

ฟันโอคุกกี้ช็อคโก 45กP12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.211/62 

จ.211/62 49.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  

15 ม.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
รามอินทรา) 
วัลวิภา เพ็งประสพ 

เถ้าแก่น้อย 3.5G.P12 เผ็ด 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.211/62 

จ.211/62 51.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  
15 ม.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
รามอินทรา) 

ไดนาโมค์ 40 เม็ด 120ก. 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.211/62 

จ.211/62 
18.50 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 



     

     

วัลวิภา เพ็งประสพ 

  

15 ม.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
รามอินทรา) 
วัลวิภา เพ็งประสพ 

ลูกอมมินิจุปส์ทังเพ้นท์ 300 ก. 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.211/62 

จ.211/62 78.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  

15 ม.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
รามอินทรา) 
วัลวิภา เพ็งประสพ 

ลูกอมชูปาจุ๊บมินผิลไม้ 300G. 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.211/62 

จ.211/62 78.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  

15 ม.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
รามอินทรา) 
วัลวิภา เพ็งประสพ 

เมนทอส ลูกอมรสผลไมร้วม 44 เม็ด 118.8ก. 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.211/62 

จ.211/62 24.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  

15 ม.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
รามอินทรา) 
วัลวิภา เพ็งประสพ 

เยลลี่ิรวมรสผลบฃไม้ปีโป้ 587.5 กรัม(M) 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.211/62 

จ.211/62 29.00 2 ช้ิน 2 ช้ิน 

 

  

15 ม.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
รามอินทรา) 
วัลวิภา เพ็งประสพ 

เลย์ทรดีีบาร์บคีิว 15 ก P12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.211/62 

จ.211/62 48.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  

15 ม.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
รามอินทรา) 
วัลวิภา เพ็งประสพ 

ข้าวโพดอบกรอบคอนเน่ 15 P12 ดั้ง(M) 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.211/62 

จ.211/62 50.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  

15 ม.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
รามอินทรา) 
วัลวิภา เพ็งประสพ 

ข้าวโพดคอร์นพัฟฟ์ 19G.P12 เดิม 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.211/62 

จ.211/62 49.50 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  

15 ม.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
รามอินทรา) 
วัลวิภา เพ็งประสพ 

ข้าวเกรียบกุ้งฮานามิ 15G. P12ดั้งเดิม (M) 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.211/62 

จ.211/62 50.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  

15 ม.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
รามอินทรา) 
วัลวิภา เพ็งประสพ 

ขนมคาราดา้รสปลาหมึก 17G.P.12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.211/62 

จ.211/62 46.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 



     

     

  

15 ม.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
รามอินทรา) 
วัลวิภา เพ็งประสพ 

โก๋แก่ลิสงเคลือบรสกะทิ 17ก*12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.211/62 

จ.211/62 47.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  

15 ม.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
รามอินทรา) 
วัลวิภา เพ็งประสพ 

โก๋แก่ลิสงเคลือบรสBBQ 17ก 12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.211/62 

จ.211/62 47.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  

15 ม.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
รามอินทรา) 
วัลวิภา เพ็งประสพ 

ลูกอมฮาร์ทบีทระก า 100 เม็ด 320G 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.211/62 

จ.211/62 37.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  

15 ม.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
รามอินทรา) 
วัลวิภา เพ็งประสพ 

ยูโร่คสัตาร์ดเค้ก 204ก. 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.211/62 

จ.211/62 51.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  

15 ม.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
รามอินทรา) 
วัลวิภา เพ็งประสพ 

ยูโรมาร์เบิล้เค้กช็อคฯ 204ก. 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.211/62 

จ.211/62 50.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  

15 ม.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
รามอินทรา) 
วัลวิภา เพ็งประสพ 

เถ้าแก่น้อย 3.5G.P12 คลาสสคิ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.211/62 

จ.211/62 51.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  

15 ม.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
รามอินทรา) 
วัลวิภา เพ็งประสพ 

ฮาร์ทบีทลูกอมมะนาวโซดาเชอร์เบท 100 เม็ด 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.211/62 

จ.211/62 38.00 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

อาร์นอตสติกโก้ฟิงเกอสตรอเบอรี่ 12x12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.208/62 

จ.208/62 
50.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

จูปาจุ๊ปส์มินิทั้งเพ้นท์เทอร์ 50 ไม้ 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.208/62 

จ.208/62 
80.00 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

เถ้าแก่น้อย บิ๊กชีท ทอดรสเผด็ แผง 3.5 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.208/62 

จ.208/62 
51.00 1 แผง 1 แผง 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

อาร์นอตสติกโก้ฟิงเกอร์มลิค์วนิลลา 12x12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.208/62 

จ.208/62 
50.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 



     

     

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

อาร์นอตสติกโก้ฟิงเกอร์ชอคโกแลต 12กx12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.208/62 

จ.208/62 
50.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

จูปาจู๊ปส์มินริวมรสกระป๋อง ครีม 50 ไม ้

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.208/62 

จ.208/62 
80.00 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ลอตเตโ้คอะลาสตรอเบอร์รีส่ายแขวน 19.50ก x 12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.208/62 

จ.208/62 
102.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

เบงเบงเวเฟอไสค้รีมเคลือบคาราเมล 25กx12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.208/62 

จ.208/62 
48.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ลอตเตโ้คอะลามาร์ชช็อกสายแขวน 19.50ก x 12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.208/62 

จ.208/62 
102.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ตอร์ปิโดข้าวเกรียบรสผัก 15ก.x12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.208/62 

จ.208/62 
52.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ฮานามิข้าวเกรียบกุ้ง 15ก.x12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.208/62 

จ.208/62 
47.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ซีโตสขา้วโพดทอดกรอบอเมริกันชีล 16กx12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.208/62 

จ.208/62 
50.00 2 แพ็ค 2 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

ทิวลี่ แครกเกอ์บอลเคลือบช็อก 18กx12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.208/62 

จ.208/62 
51.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

เถ้าแก่น้อย บิ๊กชีท ทอดคลาสสิค แผง 3.5ก 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.208/62 

จ.208/62 
51.00 1 แผง 1 แผง 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

แคมปัสขนมอบกรอบรสชอคโกแลค 13ก.x12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.208/62 

จ.208/62 
48.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

เลยร์็อคมันฝรั่งหมึกย่างฮอตชิลลี่ 13ก.x12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.220/62 

จ.220/62 
51.50 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

โตโรข้าวโพดรสเนย 25ก.x12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.220/62 

จ.220/62 
49.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

ขนมเลย์คลาสสิคมันฝรั่งแท้ 13ก.x12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.220/62 

จ.220/62 
51.50 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 



     

     

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

สแน็คแจ๊คถ่ัวลันเตากรอบดั้งเดมิ 17ก.x12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.220/62 

จ.220/62 
47.00 2 แพ็ค 2 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

ทวิสตี้ทไวซส์อดไส้ดาร์คช็อคโกแลต 16ก.x12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.220/62 

จ.220/62 
50.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

คอนเน่ 14กรัมx12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.220/62 

จ.220/62 
49.00 2 แพ็ค 2 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

โก๋แก่ถ่ัวอบรสกะทิ 17ก.x12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.220/62 

จ.220/62 
49.00 2 แพ็ค 2 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

เทสโต แผ่นเรียบ สาหร่ายญี่ปุ่น 11ก.x12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.220/62 

จ.220/62 
50.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

ทิวลี่ทวินเวเฟอร์ครมีเคลือบชอค 15.4ก24P 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.220/62 

จ.220/62 
41.00 4 กล่อง 4 กล่อง 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

วอยซ์แครกเกอร์ครีมมี่บัตเตอร์ 28กรัมx12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.220/62 

จ.220/62 
50.50 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

เทสโต แผ่นเรียบ ซอลธ์แอนดซ์าว ์11ก.x12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.220/62 

จ.220/62 
50.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

ปาปริก้า 15กรัมx12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.220/62 

จ.220/62 
49.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

คอร์นพัฟข้าวโพดดั้งเดมิ 18ก.x12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.220/62 

จ.220/62 
49.50 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

โรลเลอรม์ันฝรั่งกรอบรสชีส 14ก.x12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.220/62 

จ.220/62 
50.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

เมนทอสรสมินท์ถุง 100 เมด็ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.220/62 

จ.220/62 
29.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

ปีโป้เยลลี่ 587.50ก. 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.220/62 

จ.220/62 
29.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

เมนทอสลูกอมผลไม้ซาวมิก 100 เม็ด 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.220/62 

จ.220/62 
29.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 



     

     

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

เมนทอสดโูอ รุ่นถุง 100 เม็ด 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.220/62 

จ.220/62 
29.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

โอเล่ แตงโมเลมอเนต 100 เม็ด 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.220/62 

จ.220/62 
38.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

ฮานามิข้าวเกรียบกุ้ง 15ก.x12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.220/62 

จ.220/62 
47.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

แฟช่ันฟู้ดขนมอบกรอบรสมะเขือเทศ 15ก.x12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.220/62 

จ.220/62 
50.50 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พีระชาติ ศรมีหันต ์

ปาร์ตี้ขนมเคลือบคาราเมล 12ก.x12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.220/62 

จ.220/62 
50.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

ทิวลี่ แครกเกอร์บอลเคลือบช็อก 18กX12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.224/62 

จ.224/62 
51.00 2 แพ็ค 2 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

กูลิโกะป๊อกกี้รสสตรอเบอร์รี่ 13ก.X12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.224/62 

จ.224/62 
56.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

กูลิโกะป๊อกกี้ขนมปังชอคโกแลต13.5X12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.224/62 

จ.224/62 
56.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

วอยซ์แครกเกอร์ครีมมี่บัตเตอร2์8กรัมX12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.224/62 

จ.224/62 
50.50 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

วอยซ์วาฟเฟิ้ลครันซ์ช็อกโกคริสปี้ 23กX12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.224/62 

จ.224/62 
50.50 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

เถ้าแก่น้อยบิ๊กชีทสาหร่ายเผด็จี๊ด 3.5X12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.224/62 

จ.224/62 
49.50 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

โอโจ้เวเฟอร์แท่งไส้ครีมชอคโกแลต 20กX6 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.224/62 

จ.224/62 
28.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

โอโจ้เวเฟอรส์อดไส้ครีมสตรอเบอร์รี่ 17กX6 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.224/62 

จ.224/62 
28.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

จูปาจุ๊ปส์มินิทั้งเพ้นท์เทอร์ 50 ไม้ 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.224/62 

จ.224/62 
80.00 3 กระปุก 3 กระปุก 

 



     

     

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

กัญญารตัน์ อาโรโจ 

จูปาจุ๊ปส์มินิอมยิ้ม 300ก.X50 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.224/62 

จ.224/62 
80.00 2 กระปุก 2 กระปุก 

 

  

18 ม.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
ดอนเมือง) 
ธัญทิพย์ อริยอัครพงษ ์

โดโซะแพ็คกลมกล่อม 90ก 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.227/62 

จ.227/62 32.00 2 ช้ิน 2 ช้ิน 

 

  

18 ม.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
ดอนเมือง) 
ธัญทิพย์ อริยอัครพงษ ์

ครีมโอคุกกี้วานลิา 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.227/62 

จ.227/62 49.50 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  

18 ม.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
ดอนเมือง) 
ธัญทิพย์ อริยอัครพงษ ์

เมจิกทวินช็อคโก 15ก.P24 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.227/62 

จ.227/62 39.50 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  

18 ม.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
ดอนเมือง) 
ธัญทิพย์ อริยอัครพงษ ์

เทสโตสาหร่ายญี่ปุ่น 11ก. 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.227/62 

จ.227/62 48.50 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  

18 ม.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
ดอนเมือง) 
ธัญทิพย์ อริยอัครพงษ ์

เอลเซเ่ค้กวนิลา 15กX24 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.227/62 

จ.227/62 59.50 1 ช้ิน 1 ช้ิน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธัญทิพย์ อริยอัครพงษ ์

เลย์คลาสคิมันฝรั่งโนรสิาหร่าย 13ก.X12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.228/62 

จ.228/62 
51.50 2 แพ็ค 2 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธัญทิพย์ อริยอัครพงษ ์

เลย์คลาสคิมันฝรั่งแท้ 13ก.X12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.228/62 

จ.228/62 
51.50 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธัญทิพย์ อริยอัครพงษ ์

เมนทอสดโูอ รุ่นถุง 100 เม็ด 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.228/62 

จ.228/62 
29.00 2 ถุง 2 ถุง 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธัญทิพย์ อริยอัครพงษ ์

ครีมโอชอคพลสัคุกกี้คาราเมลชอค 18ก24P 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.228/62 

จ.228/62 
40.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธัญทิพย์ อริยอัครพงษ ์

เมนทอสรสผลไม้ถุง 100 เม็ด 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.228/62 

จ.228/62 
29.00 1 ถุง 1 ถุง 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธัญทิพย์ อริยอัครพงษ ์

เซียงไฮ้เวเฟอร์ นม 12 ช้ิน 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.228/62 

จ.228/62 
14.00 3 ห่อ 3 ห่อ 

 



     

     

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธัญทิพย์ อริยอัครพงษ ์

เซียงไฮ้เวเฟอร์ ชอคโกแลต 12 ช้ิน 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.228/62 

จ.228/62 
14.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธัญทิพย์ อริยอัครพงษ ์

เลยร์็อคมันฝรั่งบาร์บีคิว 13ก.X12 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.228/62 

จ.228/62 
51.50 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธัญทิพย์ อริยอัครพงษ ์

เซียงไฮ้เวเฟอร์ วนลิา 12 ช้ิน 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.228/62 

จ.228/62 
14.00 2 แพ็ค 2 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธัญทิพย์ อริยอัครพงษ ์

เอ็กซ์โอลูกอม คาราเมล 110 ก. 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.228/62 

จ.228/62 
22.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธัญทิพย์ อริยอัครพงษ ์

โอเล่รสสตอเบอรี่ 100 เม็ด 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.228/62 

จ.228/62 
38.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธัญทิพย์ อริยอัครพงษ ์

เมจิกทวินแครกเกอร์ไส้ครมีเนย 15ก.X24 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.228/62 

จ.228/62 
39.50 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธัญทิพย์ อริยอัครพงษ ์

ลัชลูกอมชอคโกแลต 112ก. 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.228/62 

จ.228/62 
21.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  

18 ม.ค. 2562 

เซ็นทรัลฟูด้รีเทล บจ. สาขาประชา
นิเวศน ์

ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

ยูปี้กัมมี่มิน ิ

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.232/62 

จ.232/62 20.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  

18 ม.ค. 2562 

เซ็นทรัลฟูด้รีเทล บจ. สาขาประชา
นิเวศน ์

ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

ยูปี้โมจิกัมมี ่
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.232/62 

จ.232/62 20.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  

18 ม.ค. 2562 

เซ็นทรัลฟูด้รีเทล บจ. สาขาประชา
นิเวศน ์

ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

โยโย่กัมมี่เบอร ี

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.232/62 

จ.232/62 20.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  

18 ม.ค. 2562 

เซ็นทรัลฟูด้รีเทล บจ. สาขาประชา
นิเวศน ์

ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

โยโย่กัมมี ่
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.232/62 

จ.232/62 20.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  

18 ม.ค. 2562 

เซ็นทรัลฟูด้รีเทล บจ. สาขาประชา
นิเวศน ์

ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

ซูกัสลูกอมรวมรส 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.232/62 

จ.232/62 20.00 4 ห่อ 4 ห่อ 

 



     

     

  

18 ม.ค. 2562 

เซ็นทรัลฟูด้รีเทล บจ. สาขาประชา
นิเวศน ์

ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

ยูปี้กัมมี ่
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.232/62 

จ.232/62 20.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  

18 ม.ค. 2562 

เซ็นทรัลฟูด้รีเทล บจ. สาขาประชา
นิเวศน ์

ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

ลูกอมโอเล่สตรอ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.232/62 

จ.232/62 39.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  

18 ม.ค. 2562 

เซ็นทรัลฟูด้รีเทล บจ. สาขาประชา
นิเวศน ์

ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

สไตร์กิ้งลูกอม 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.232/62 

จ.232/62 39.00 12 ห่อ 12 ห่อ 

 

  

18 ม.ค. 2562 

เซ็นทรัลฟูด้รีเทล บจ. สาขาประชา
นิเวศน ์

ธนิสรา ภูไ่พบูลย ์

ไมลด์ี้มาชเมลโล ่

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.232/62 

จ.232/62 34.00 4 ห่อ 4 ห่อ 

 

  
18 ม.ค. 2562 

วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จ ากดั 

ขนิษฐา ผลาธัญญะ 

JACK'N JILL TIVOLI T 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.239/62 

จ.239/62 
12.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
18 ม.ค. 2562 

วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จ ากดั 

ขนิษฐา ผลาธัญญะ 

CHUPS BEST OF 7U BAG 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.239/62 

จ.239/62 
30.00 6 ห่อ 6 ห่อ 

 

  
18 ม.ค. 2562 

วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จ ากดั 

ขนิษฐา ผลาธัญญะ 

CHOCO COIN CHOCOLATE 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.239/62 

จ.239/62 
15.00 4 ห่อ 4 ห่อ 

 

  
18 ม.ค. 2562 

วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จ ากดั 

ขนิษฐา ผลาธัญญะ 

TATAWA NUTS &amp; SEEDS 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.239/62 

จ.239/62 
65.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
18 ม.ค. 2562 

วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จ ากดั 

ขนิษฐา ผลาธัญญะ 

GOLDEN FUJI BACONPRET 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.239/62 

จ.239/62 
58.00 2 ช้ิน 2 ช้ิน 

 

  
18 ม.ค. 2562 

วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จ ากดั 

ขนิษฐา ผลาธัญญะ 

beng beng 10 PIECE 25 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.239/62 

จ.239/62 
48.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
18 ม.ค. 2562 

วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จ ากดั 

ขนิษฐา ผลาธัญญะ 

JACK'N JILL MAGIC TW 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.239/62 

จ.239/62 
12.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
18 ม.ค. 2562 

วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จ ากดั 

ขนิษฐา ผลาธัญญะ 

SH. CHOC 12 PCS 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.239/62 

จ.239/62 
13.50 2 กล่อง 2 กล่อง 

 



     

     

  

26 ม.ิย. 2562 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

นภวรรณ นาคอุไร 

บะหมี่นิสชินรสตม้ย ากุ้งแซบ 60กx10 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.469/62 

จ.469/62 45.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
27 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

นภวรรณ นาคอุไร 

เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บรูน้ าตาลน้อย 15.6ก.x9ซ. 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.471/62 

จ.471/62 
39.00 9 ห่อ 9 ห่อ 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

นภวรรณ นาคอุไร 

ไวไวควิกมันกุ้ง P.10 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.472/62 

จ.472/62 
49.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

นภวรรณ นาคอุไร 

ควิกต้มย ากุ้ง P.10 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.472/62 

จ.472/62 
49.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
1 ก.ค. 2562 

นที  แก้วคันโท 

นภวรรณ นาคอุไร 

ขนมฝอยทองสด 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.479/62 

จ.479/62 
150.00 1.2 ก.ก. 1.2 ก.ก. 

 

  
1 ก.ค. 2562 

นที  แก้วคันโท 

นภวรรณ นาคอุไร 

ขนมทองหยอด 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.479/62 

จ.479/62 
160.00 100 ช้ิน 100 ช้ิน 

 

  
1 ก.ค. 2562 

นที  แก้วคันโท 

นภวรรณ นาคอุไร 

ขนมเม็ดขนุน 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.479/62 

จ.479/62 
160.00 100 ช้ิน 100 ช้ิน 

 

  
1 ก.ค. 2562 

นที  แก้วคันโท 

นภวรรณ นาคอุไร 

ขนมทองหยิบ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.479/62 

จ.479/62 
340.00 8 กล่อง 8 กล่อง 

 

  
1 ก.ค. 2562 

นที  แก้วคันโท 

นภวรรณ นาคอุไร 

ขนมทองเอก 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.479/62 

จ.479/62 
400.00 8 กล่อง 8 กล่อง 

 

  
1 ก.ค. 2562 

นที  แก้วคันโท 

นภวรรณ นาคอุไร 

ขนมมันต้ม 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.479/62 

จ.479/62 
80.00 2 หัว 2 หัว 

 

  
1 ก.ค. 2562 

นที  แก้วคันโท 

นภวรรณ นาคอุไร 

ขนมเผือกตม้ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.479/62 

จ.479/62 
100.00 2 หัว 2 หัว 

 

  
1 ก.ค. 2562 

นที  แก้วคันโท 

นภวรรณ นาคอุไร 

ขนมถ้วยฟู 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.479/62 

จ.479/62 
40.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
1 ก.ค. 2562 

นที  แก้วคันโท 

นภวรรณ นาคอุไร 

ขนมชั้น 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.479/62 

จ.479/62 
80.00 4 กล่อง 4 กล่อง 

 



     

     

  
1 ก.ค. 2562 

นที  แก้วคันโท 

นภวรรณ นาคอุไร 

ขนมต้ม 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.479/62 

จ.479/62 
40.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
1 ก.ค. 2562 

นที  แก้วคันโท 

นภวรรณ นาคอุไร 

ขนมวุ้นกะทิ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.479/62 

จ.479/62 
50.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
1 ก.ค. 2562 

นที  แก้วคันโท 

นภวรรณ นาคอุไร 

ขนมไทยกล่องเล็ก 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.479/62 

จ.479/62 
80.00 4 กล่อง 4 กล่อง 

 

  
1 ก.ค. 2562 

สิริอ าพร  แดงจริง 

นภวรรณ นาคอุไร 

ขนมแยมโรลวานลิลา 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.480/62 

จ.480/62 
6.00 100 กล่อง 100 กล่อง 

 

  
1 ก.ค. 2562 

สิริอ าพร  แดงจริง 

นภวรรณ นาคอุไร 

ขนมโรลกาแฟ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.480/62 

จ.480/62 
6.00 50 กล่อง 50 กล่อง 

 

  
1 ก.ค. 2562 

กฐิน  บุตรราช 

นภวรรณ นาคอุไร 

ปาท่องโก๋ 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.481/62 

จ.481/62 
180.00 80 ตัว 80 ตัว 

 

  
1 ก.ค. 2562 

กฐิน  บุตรราช 

นภวรรณ นาคอุไร 

ขนมเบรค 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.481/62 

จ.481/62 
45.00 10 ห่อ 10 ห่อ 

 

  
1 ก.ค. 2562 

วิคตอรี่ เบเกอรี ่
นภวรรณ นาคอุไร 

ค่าขนมปัง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.482/62 

จ.482/62 
14.00 20 ห่อ 20 ห่อ 

 

  
12 ก.ค. 2562 

วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จ ากัด 

ภัครนันท์  โปธา 

ซาลาเปาไส้ครมี 

งานแนะแนว 

ร.580/62 

จ.580/62 
22.00 10 ช้ิน 10 ช้ิน 

 

  
12 ก.ค. 2562 

วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จ ากัด 

ภัครนันท์  โปธา 

ซาลาเปาไส้ถั่วด า 

งานแนะแนว 

ร.580/62 

จ.580/62 
22.00 20 ช้ิน 20 ช้ิน 

 

  
12 ก.ค. 2562 

วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จ ากัด 

ภัครนันท์  โปธา 

ซาลาเปาไส้มะพร้าวอ่อน 

งานแนะแนว 

ร.580/62 

จ.580/62 
22.00 10 ช้ิน 10 ช้ิน 

 

  
12 ก.ค. 2562 

วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จ ากัด 

ภัครนันท์  โปธา 

ซาลาเปาไส้หมูแดง 

งานแนะแนว 

ร.580/62 

จ.580/62 
22.00 6 ช้ิน 6 ช้ิน 

 

  
12 ก.ค. 2562 

วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จ ากัด 

ภัครนันท์  โปธา 

ซาลาเปาไส้หมสูับ 

งานแนะแนว 

ร.580/62 

จ.580/62 
22.00 20 ช้ิน 20 ช้ิน 

 

  
15 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วนิดา  หลากจิตร 

ขนมโอริโอแซนวสิคุ้กกี้สตอเบอรี่ 29 4กx P9 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.566/62 

จ.566/62 
45.00 3 ห่อ 3 ห่อ 

 



     

     

  
15 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วนิดา  หลากจิตร 

ขนมวอยซ์แครกเกอร์กลิ่นครีมมี่บตัเตอร์ 64ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.566/62 

จ.566/62 
19.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  
15 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วนิดา  หลากจิตร 

ขนมโดโซะข้าวอบกรอบ กลมกล่อม 56ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.566/62 

จ.566/62 
24.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  
15 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วนิดา  หลากจิตร 

ขนมโดโซะข้าวอบกรอบ คอร์นวสี 56ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.566/62 

จ.566/62 
24.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  
15 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วนิดา  หลากจิตร 

ขนมวิกเกิลเคลือบช็อกสอดไสส้ตรอเบอรี่ 144ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.566/62 

จ.566/62 
24.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  
15 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วนิดา  หลากจิตร 

ขนมโดโซะ ข้าวอบกรอบผสมมันมว่ง รสคอร์นชีส 56ก. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.566/62 

จ.566/62 
24.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  
15 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วนิดา  หลากจิตร 

ขนมสอลคสิท์แครกเอกร์รสสาหรา่ยแพ็ค 24 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.566/62 

จ.566/62 
42.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
15 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วนิดา  หลากจิตร 

ขนมมอสคสิท์แครกเกอร์บาร์บีคิวฟลอส แพ็ค 24 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร.566/62 

จ.566/62 
42.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
19 ส.ค. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

พิมพ์ประภา ประทุมวรรณ 

ขนมป็อกก้ีรสชาเขียว 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.577/62 

จ.577/62 
15.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  
19 ส.ค. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

พิมพ์ประภา ประทุมวรรณ 

ขนมป็อกก้ีรสคุ้กกี้ครีม 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.577/62 

จ.577/62 
15.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
19 ส.ค. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

พิมพ์ประภา ประทุมวรรณ 

ขนมป็อกก้ีรสช้อกโกแลต 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.577/62 

จ.577/62 
15.00 4 ห่อ 4 ห่อ 

 

  
19 ส.ค. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

พิมพ์ประภา ประทุมวรรณ 

ขนมป็อกก้ีรสสตอเบอรี ่
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.577/62 

จ.577/62 
15.00 4 ห่อ 4 ห่อ 

 

  
19 ส.ค. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

พิมพ์ประภา ประทุมวรรณ 

ขนมคุ้กกี้ช้อยช็อกโกแลต 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.577/62 

จ.577/62 
15.00 4 ห่อ 4 ห่อ 

 

  
19 ส.ค. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

พิมพ์ประภา ประทุมวรรณ 

ขนมช้อยส์รสงาด า 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.577/62 

จ.577/62 
15.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  
19 ส.ค. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

พิมพ์ประภา ประทุมวรรณ 

ขนมคุ้กกี้ช้อยส์บัตเตอร์มลิค ์

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.577/62 

จ.577/62 
15.00 5 ห่อ 5 ห่อ 

 



     

     

  
19 ส.ค. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

พิมพ์ประภา ประทุมวรรณ 

ขนมคุ้กกี้ช้อยส์วนิลลา 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.577/62 

จ.577/62 
15.00 3 ห่อ 3 ห่อ 

 

  
19 ส.ค. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

พิมพ์ประภา ประทุมวรรณ 

ขนมป็อกก้ีรสคุ้กกี้ครีม 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.577/62 

จ.577/62 
15.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
27 ส.ค. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

กฤษดาพร  แซ่เวียน 

ขนมท้อปโปรสโกโก ้

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.579/62 

จ.579/62 
13.34 5 ห่อ 5 ห่อ 

 

  
27 ส.ค. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

กฤษดาพร  แซ่เวียน 

ขนมท้อปโป 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.579/62 

จ.579/62 
13.34 5 ห่อ 5 ห่อ 

 

  
27 ส.ค. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

กฤษดาพร  แซ่เวียน 

ขนมครีมโอรสช็อกโกแลต 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.579/62 

จ.579/62 
10.00 10 ห่อ 10 ห่อ 

 

  
27 ส.ค. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

กฤษดาพร  แซ่เวียน 

ขนมดิวเบอรร์ี่ไส้ครมีวตรอเบอร์รี ่
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.579/62 

จ.579/62 
20.00 10 ห่อ 10 ห่อ 

 

  
27 ส.ค. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

กฤษดาพร  แซ่เวียน 

ขนมดิวเบอรร์ี่ไส้ครมีบูลเบอร์รี ่
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.579/62 

จ.579/62 
20.00 10 ห่อ 10 ห่อ 

 

  
27 ส.ค. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

กฤษดาพร  แซ่เวียน 

ขนมยูโร่คสัตาร์ดเค้ก 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.579/62 

จ.579/62 
39.00 3 กล่อง 3 กล่อง 

 

  
27 ส.ค. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

กฤษดาพร  แซ่เวียน 

ขนม SUN บราวนี ่
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.579/62 

จ.579/62 
18.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
27 ส.ค. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

กฤษดาพร  แซ่เวียน 

ขนมSUN บัตเตอร์เค้ก 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.579/62 

จ.579/62 
18.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
27 ส.ค. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

กฤษดาพร  แซ่เวียน 

ขนมท้อปโปรสโกโก ้

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.579/62 

จ.579/62 
13.33 10 ห่อ 10 ห่อ 

 

  
27 ส.ค. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

กฤษดาพร  แซ่เวียน 

ขนมท็อปโป 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.579/62 

จ.579/62 
13.33 10 ห่อ 10 ห่อ 

 

  
27 ส.ค. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

กฤษดาพร  แซ่เวียน 

ขนป็อกกี้รสช้อกโกแลต 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.579/62 

จ.579/62 
10.00 5 ห่อ 5 ห่อ 

 

  
27 ส.ค. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

กฤษดาพร  แซ่เวียน 

ขนมป็กกี้รสสตรอเบอรี ่
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.579/62 

จ.579/62 
10.00 5 ห่อ 5 ห่อ 

 



     

     

  
27 ส.ค. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

กฤษดาพร  แซ่เวียน 

ขนมกู๊ดไทม์ช็อกโกแลตชิพคุ้กกี ้
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.579/62 

จ.579/62 
20.00 5 ห่อ 5 ห่อ 

 

  
27 ส.ค. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

กฤษดาพร  แซ่เวียน 

ขนมกู๊ดไทม์ช็อกโกแลตชิพคุ้กกี ้
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.579/62 

จ.579/62 
20.00 2 ห่อ 2 ห่อ 

 

  
27 ส.ค. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

กฤษดาพร  แซ่เวียน 

ขนมกู๊ดไทม์คลาสสิคคุ้กกี ้
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.579/62 

จ.579/62 
20.00 3 ห่อ 3 ห่อ 

 

  
รวม  280 รายการ 30,481.50  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท อุปโภค  ช่ือหรือชนิดวัสดุ เครื่องดื่ม,น้ าผลไม ้   รหัส 64-009 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
3 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศุภวัฒน์ คัมภริานนท์ 

เนสกาแฟ เบลนด์แอนด์บลูริชอะโร 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.136/62 

จ.136/62 
39.00 9 ห่อ 9 ห่อ 

 

  
3 ธ.ค. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ศุภวัฒน์ คัมภริานนท์ 

แลคตาซอยนมถั่วเหลืองรสหวาน 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.136/62 

จ.136/62 
50.00 2 แพ็ค 2 แพ็ค 

 

  

20 ธ.ค. 2561 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
รามอินทรา) 
สุพัตรา อินทร์ศร 

นมเปรี้ยวคันทรี่เฟรซ 180 มล. รสผลไม้รวม 

งานแนะแนว 

ร.145/62 

จ.145/62 32.00 9 แพ็ค 9 แพ็ค 

 

  

20 ธ.ค. 2561 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
รามอินทรา) 
สุพัตรา อินทร์ศร 

นมเปรี้ยวคันทรี่เฟรซ 180 มล. รสส้ม 

งานแนะแนว 

ร.145/62 

จ.145/62 32.00 4 แพ็ค 4 แพ็ค 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

CP24_สิงห์โซดาวันเวย์ 325 มล. 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.208/62 

จ.208/62 
170.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
18 ม.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

เฮลซ์บลูบอยน้ าหวานกลิ่นสละ 710 มล. 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.208/62 

จ.208/62 
43.00 5 ขวด 5 ขวด 

 

  

18 ม.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
รามอินทรา) 
วัลวิภา เพ็งประสพ 

ไมโล UHT น้ าตาลน้อย 180 มล. P4 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.214/62 

จ.214/62 45.00 3 แพ็ค 3 แพ็ค 

 

  

18 ม.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
รามอินทรา) 
วัลวิภา เพ็งประสพ 

โฟร์โมสต์ยเูอชที 180ML(1X4) จดื 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ร.214/62 

จ.214/62 39.00 12 แพ็ค 12 แพ็ค 

 

  

17 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

ทิปโก้น้ าทับทิม+ผลไมร้วม100%1000 มล. 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.372/62 

จ.372/62 58.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
รวม  9 รายการ 1,971.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท อุปโภค  ช่ือหรือชนิดวัสดุ อาหารส าเรจ็รูป   รหัส 64-010 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
20 ธ.ค. 2561 

วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จ ากัด 

สุพัตรา อินทร์ศร 

ซาลาเปาไส้ครมี 

งานแนะแนว 

ร.146/62 

จ.146/62 
22.00 10 ลูก 10 ลูก 

 

  
20 ธ.ค. 2561 

วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จ ากัด 

สุพัตรา อินทร์ศร 

ซาลาเปาไส้ถั่วด า 

งานแนะแนว 

ร.146/62 

จ.146/62 
22.00 10 ลูก 10 ลูก 

 

  
20 ธ.ค. 2561 

วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จ ากัด 

สุพัตรา อินทร์ศร 

ซาลาเปาไส้หมสูับ 

งานแนะแนว 

ร.146/62 

จ.146/62 
22.00 30 ลูก 30 ลูก 

 

  
30 พ.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

สก็อตต์เอ็กตร้าป๊อปอัพ x6 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.358/62 

จ.358/62 
67.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
รวม  4 รายการ 1,234.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท อุปโภค  ช่ือหรือชนิดวัสดุ นม   รหัส 64-011 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
30 พ.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

แลคตาซอยนมถั่วเหลืองรสหวาน 300 มล 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.358/62 

จ.358/62 
50.00 2 แพ็ค 2 แพ็ค 

 

  

17 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

แลคตาซอยนมถั่วเหลืองรสหวาน 300 มล. 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.372/62 

จ.372/62 50.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
27 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

นภวรรณ นาคอุไร 

แลคตาซอยนมถั่วเหลืองรสหวาน 500 มล. 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.471/62 

จ.471/62 
13.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
27 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

นภวรรณ นาคอุไร 

แลคตาซอยนมถั่วเหลืองรสหวาน 500 มล. 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.471/62 

จ.471/62 
13.00 8 กล่อง 8 กล่อง 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

นภวรรณ นาคอุไร 

ออร์คิดเบลนด์จดื 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.472/62 

จ.472/62 
80.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

นภวรรณ นาคอุไร 

ดีน่า สูตรผสมข้าวญีปุ่่น P3 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.472/62 

จ.472/62 
31.00 2 ฟอง 2 ฟอง 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

นภวรรณ นาคอุไร 

ดีน่า สูตรผสมข้าวญีปุ่่นน้ าตาล 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.472/62 

จ.472/62 
31.00 3 แพ็ค 3 แพ็ค 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

นภวรรณ นาคอุไร 

ดีน่า สูตรผสมข้าวญีปุ่่น P3 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.472/62 

จ.472/62 
31.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

นภวรรณ นาคอุไร 

นมสดหมี 6 กป 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.472/62 

จ.472/62 
63.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

นภวรรณ นาคอุไร 

ออร์คิดจืด 227G 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.472/62 

จ.472/62 
114.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

นภวรรณ นาคอุไร 

ดีน่านมถั่วเหลืองผสมงาด า180 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.473/62 

จ.473/62 
37.00 2 แพ็ค 2 แพ็ค 

 



     

     

  
28 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

นภวรรณ นาคอุไร 

ดัชมิลล์นมเปรี้ยวรสสม้ 180 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.473/62 

จ.473/62 
37.00 2 แพ็ค 2 แพ็ค 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

นภวรรณ นาคอุไร 

ดัชมิลล์นมเปรี้ยวรสสตอเบอ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.473/62 

จ.473/62 
37.00 1 แพค 1 แพค 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

นภวรรณ นาคอุไร 

ดัชมิลล์นมเปรี้ยวรสผลไม้ รวม 180มล. 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.473/62 

จ.473/62 
37.00 4 แพ็ค 4 แพ็ค 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

นภวรรณ นาคอุไร 

ดัชมิลล์นมเปรี้ยวรสสตอเบอรี่ 180 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.473/62 

จ.473/62 
37.00 3 แพ็ค 3 แพ็ค 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

นภวรรณ นาคอุไร 

ดัชมิลล์นมถั่วเหลืองผสมงาด า 180 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.473/62 

จ.473/62 
37.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

นภวรรณ นาคอุไร 

ดัชมิลล์นมเปรี้ยวรสสม้ 180มล. 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.473/62 

จ.473/62 
37.00 3 ฟอง 3 ฟอง 

 

  

8 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

แลคตาซอยนมถั่วเหลืองรสหวาน 300 มล. 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.451/62 

จ.451/62 50.00 2 แพค 2 แพค 

 

  
25 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

แลคตาซอยนมถั่วเหลืองรสหวาน 300 มล. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.450/62 

จ.450/62 
50.00 2 แพค 2 แพค 

 

  
7 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

แลคตาซอยนมถั่วเหลืองรสหวาน 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.536/62 

จ.536/62 
50.00 2 กล่อง 2 กล่อง 

 

  
7 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ดัชมิลล์นมเปรี้ยวรสผลไม ้

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.536/62 

จ.536/62 
37.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
7 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ดัชมิลล์นมเปรี้ยวรสสม้ 180 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.536/62 

จ.536/62 
37.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 

  
7 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ดัชมิลล์นมเปรี้ยวรสเบอรร์ี่รวม 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.536/62 

จ.536/62 
37.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  
รวม  23 รายการ 1,713.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท อุปโภค  ช่ือหรือชนิดวัสดุ กาแฟ   รหัส 64-012 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
30 พ.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บรูริชอโรมา 17.5 ก. X 9ซ. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.358/62 

จ.358/62 
39.00 3 ห่อ 3 ห่อ 

 

  
30 พ.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บรูริซอโรมา17.5ก.X9ซ. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.358/62 

จ.358/62 
39.00 3 ห่อ 3 ห่อ 

 

  
30 พ.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง 

ไมโล แอลทีฟ-โก 3 อิน 1 30 กรัม X 5ซอง 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.358/62 

จ.358/62 
41.00 3 ห่อ 3 ห่อ 

 

  

17 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บรูน้ าตาลน้อย 15.6กx9ซ. 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.372/62 

จ.372/62 39.00 5 ห่อ 5 ห่อ 

 

  
1 ก.ค. 2562 

กฐิน  บุตรราช 

นภวรรณ นาคอุไร 

กาแฟ ไมโล ครีมเทียม น้ าตาล 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.481/62 

จ.481/62 
68.00 4 ถุง 4 ถุง 

 

  

8 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ธีระวัฒน์ สีหาบญุล ี

เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บรูริชอโรมา 17.5ก.X9ซ. 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ร.451/62 

จ.451/62 39.00 9 ห่อ 9 ห่อ 

 

  
25 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บรูน้ าตาลน้อย 15.6กx9ซ. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.450/62 

จ.450/62 
39.00 5 ห่อ 5 ห่อ 

 

  
25 ก.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บรูริซอโรมา 17.5กx9ซ. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.450/62 

จ.450/62 
39.00 4 ห่อ 4 ห่อ 

 

  
7 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บรูริชอโรมา 17.5กx9ซ 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.536/62 

จ.536/62 
39.00 9 กล่อง 9 กล่อง 

 

  
7 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บรูริชอโรมา 17.5กx27ซ 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.536/62 

จ.536/62 
89.00 1 ห่อ 1 ห่อ 

 

  
7 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ไมโลแอคทิฟ-โก3อิน1น้ าตาลน้อย25ก.x15 ซ 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.536/62 

จ.536/62 
99.00 1 กล่อง 1 กล่อง 

 



     

     

  
รวม  11 รายการ 2,065.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท อุปโภค  ช่ือหรือชนิดวัสดุ น้ าดื่ม   รหัส 64-013 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

จุฑามาศ พัฒนชู 

เทสโก้น้ าดื่ม 330มล. 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 

ร.116/62 

จ.116/62 
39.00 8 แพค 8 แพค 

 

  
15 พ.ย. 2561 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

จุฑามาศ พัฒนชู 

เพียวไลฟ์น้ าดื่ม 1500มล.x16 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล(คณะสสี้ม) 
ร.116/62 

จ.116/62 
48.00 1 แพค 1 แพค 

 

  
11 ก.พ. 2562 

อักษรศรี  บุตตะกลุ 

วนัสนันท์ ค าแสน 

น้ าดื่ม 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ร.253/62 

จ.253/62 
75.00 100.6 โหล 100.6 โหล 

 

  
21 ม.ิย. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

วีนัฐดา เเก้วโท 

CP12_คริสตลัน้ าดื่ม 350มล. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.376/62 

จ.376/62 
51.00 1 แพ็ค 1 แพ็ค 

 

  

26 ม.ิย. 2562 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

นภวรรณ นาคอุไร 

ทิปโก้คูลน้ ากีวี 40% 200มล.x6กล่อง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.469/62 

จ.469/62 45.00 3 แพค 3 แพค 

 

  

26 ม.ิย. 2562 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

นภวรรณ นาคอุไร 

ทิปโก้คูลน้ าองุ่น 40% 200มล.x6กล่อง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.469/62 

จ.469/62 45.00 7 แพค 7 แพค 

 

  

26 ม.ิย. 2562 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

นภวรรณ นาคอุไร 

ทิปโก้คูลน้ าเบอรรี่มิก 40% 200มล.x6กล่อง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.469/62 

จ.469/62 45.00 3 แพค 3 แพค 

 

  

26 ม.ิย. 2562 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

นภวรรณ นาคอุไร 

ทิปโก้คูลน้ าส้มมิกซ์ 40% 200มล.x6กล่อง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.469/62 

จ.469/62 45.00 4 แพค 4 แพค 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

นภวรรณ นาคอุไร 

แฟนต้าน้ าแดง ขวดเพชร500มล. 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.472/62 

จ.472/62 
17.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

นภวรรณ นาคอุไร 

แฟนต้าน้ าแดง ขวดเพชร 500มล. 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.472/62 

จ.472/62 
15.00 4 ขวด 4 ขวด 

 



     

     

  
1 ก.ค. 2562 

นที  แก้วคันโท 

นภวรรณ นาคอุไร 

สุราขาว 40 ดีกร ี

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.479/62 

จ.479/62 
109.00 1 ขวด 1 ขวด 

 

  
1 ก.ค. 2562 

กฐิน  บุตรราช 

นภวรรณ นาคอุไร 

น้ าแข็ง 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.481/62 

จ.481/62 
50.00 2 ถุง 2 ถุง 

 

  
1 ก.ค. 2562 

กฐิน  บุตรราช 

นภวรรณ นาคอุไร 

น้ าส้มคั้นสด 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.481/62 

จ.481/62 
65.00 2 ขวด 2 ขวด 

 

  
1 ก.ค. 2562 

กฐิน  บุตรราช 

นภวรรณ นาคอุไร 

น้ าเต้าหู ้
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.481/62 

จ.481/62 
100.00 30 ถุง 30 ถุง 

 

  
12 ก.ค. 2562 

ซีพี ออลล์ จ ากัด 

ภัครนันท์  โปธา 

น้ าดื่มเซเว่นซีเล็ค 350 มล. 
งานแนะแนว 

ร.581/62 

จ.581/62 
5.00 18 ขวด 18 ขวด 

 

  
12 ก.ค. 2562 

ซีพี ออลล์ จ ากัด 

ภัครนันท์  โปธา 

น้ าดื่มเซเว่นซีเล็ค 350 พ12 

งานแนะแนว 

ร.581/62 

จ.581/62 
52.00 4 แพ็ค 4 แพ็ค 

 

  
7 ส.ค. 2562 

อักษรศรี  บุตตะกลุ 

ไตรรัตน์ ศรีจิตรเเจม่ 

น้ าดื่มตราโรงเรียนสารวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ร.531/62 

จ.531/62 
50.00 120 แพ็ค 120 แพ็ค 

 

  
7 ส.ค. 2562 

เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากดั 

ถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

น้ าดื่ม 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ร.536/62 

จ.536/62 
49.00 3 ขวด 3 ขวด 

 

  
19 ส.ค. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

พิมพ์ประภา ประทุมวรรณ 

โออิชิน้ าผึ้งมะนาว 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.577/62 

จ.577/62 
20.00 8 ขวด 8 ขวด 

 

  
19 ส.ค. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

พิมพ์ประภา ประทุมวรรณ 

โออิชิข้าวญี่ปุ่น 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.577/62 

จ.577/62 
20.00 10 ขวด 10 ขวด 

 

  
19 ส.ค. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

พิมพ์ประภา ประทุมวรรณ 

โออิชิชาเขียวรสต้นต ารับ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.577/62 

จ.577/62 
20.00 8 ขวด 8 ขวด 

 

  
27 ส.ค. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

กฤษดาพร  แซ่เวียน 

โออิชินสต้นต ารับ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.579/62 

จ.579/62 
19.00 9 ขวด 9 ขวด 

 

  
27 ส.ค. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

กฤษดาพร  แซ่เวียน 

โออิชิรสน้ าผึ้งมะนาว 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.579/62 

จ.579/62 
19.00 7 ขวด 7 ขวด 

 

  
27 ส.ค. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

กฤษดาพร  แซ่เวียน 

โออิชิรสข้าวญี่ปุ่น 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.579/62 

จ.579/62 
19.00 5 ขวด 5 ขวด 

 



     

     

  
27 ส.ค. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

กฤษดาพร  แซ่เวียน 

โออิชิ BLACK TEA LEMON 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.579/62 

จ.579/62 
19.00 9 ขวด 9 ขวด 

 

  
27 ส.ค. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

กฤษดาพร  แซ่เวียน 

น้ าดื่มน้ าทิพย์ 500ml. 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ร.579/62 

จ.579/62 
59.00 3 แพค 3 แพค 

 

  
รวม  26 รายการ 16,949.00  

 

 



     

     

 

 

 
  

ประเภท อุปโภค  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ข้าว   รหัส 64-014 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

26 ม.ิย. 2562 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

นภวรรณ นาคอุไร 

ข้าวหอมมะลิ 100% ใส่บาตรธรรม 100ก.*9 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.469/62 

จ.469/62 65.00 1 ถุง 1 ถุง 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

นภวรรณ นาคอุไร 

ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษแพค 10 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.472/62 

จ.472/62 
85.00 2 แพ็ค 2 แพ็ค 

 

  
1 ก.ค. 2562 

มณฑา  อ้นเพียร 

นภวรรณ นาคอุไร 

ข้าวตอด(ใหญ)่ 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.475/62 

จ.475/62 
100.00 1 ถุง 1 ถุง 

 

  
1 ก.ค. 2562 

พรทิพย์  อรุณรตัน ์

นภวรรณ นาคอุไร 

ข้าวตอกใหญ ่

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.476/62 

จ.476/62 
100.00 1 ถุง 1 ถุง 

 

  

7 ส.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
ดอนเมือง) 
วีนัฐดา เเก้วโท 

แสนดี ข้าวหอมคดัพิเศษ 100% 5 กก. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.524/62 

จ.524/62 145.00 2 ถุง 2 ถุง 

 

  
รวม  5 รายการ 725.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท อุปโภค  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ซอส   รหัส 64-015 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  

26 ม.ิย. 2562 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแจ้งวัฒนะ 

นภวรรณ นาคอุไร 

แมคเคอเรลในซอส ตรายเูซฟ145กรัมx10 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.469/62 

จ.469/62 99.00 1 แพค 1 แพค 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

นภวรรณ นาคอุไร 

ซีเซฟซารด์ีนฝาดึง P .10 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.472/62 

จ.472/62 
152.00 2 แพ็ค 2 แพ็ค 

 

  
รวม  2 รายการ 403.00  

  



     

     

 

 

 
  

ประเภท อุปโภค  ช่ือหรือชนิดวัสดุ ถั่ว   รหัส 64-016 

  

วัน/เดือน/ปี รับจ้าง / จ่ายให ้ รายการ เลขท่ีเอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

หมายเหต ุ
รับ จ่าย 

  
28 ม.ิย. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

นภวรรณ นาคอุไร 

งาขาว 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.472/62 

จ.472/62 
18.00 1 ถุง 1 ถุง 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

นภวรรณ นาคอุไร 

ไร่ทิพย์งาด า 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.472/62 

จ.472/62 
24.00 1 ถุง 1 ถุง 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

นภวรรณ นาคอุไร 

ไร่ทิพย์ถ่ัวเขียวเลาะป 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.472/62 

จ.472/62 
44.00 1 ถุง 1 ถุง 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

นภวรรณ นาคอุไร 

ไร่ทิพย์งาด า 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.472/62 

จ.472/62 
24.00 1 ถุง 1 ถุง 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

นภวรรณ นาคอุไร 

ไร่ทิพย์ถ่ัวแดงเล็ก 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.472/62 

จ.472/62 
35.00 1 ถุง 1 ถุง 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

นภวรรณ นาคอุไร 

ถั่วเหลืองเม็ดไร่ทิพย ์

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.472/62 

จ.472/62 
23.50 1 ถุง 1 ถุง 

 

  
28 ม.ิย. 2562 

บริษัท อิออน (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

นภวรรณ นาคอุไร 

งาขาว 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ร.472/62 

จ.472/62 
18.00 1 ถุง 1 ถุง 

 

  

7 ส.ค. 2562 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (สาขา
ดอนเมือง) 
วีนัฐดา เเก้วโท 

ถั่วเขียวเลาะเปลือกไร่ทิพย 500 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร.524/62 

จ.524/62 40.00 6 ถุง 6 ถุง 

 

  
รวม  8 รายการ 426.50  

  

  

 


