
วันที่จัดท า
เลขที่

รายงานขอ
ซ้ือขอจ้าง

ผู้ค้า วันที่อนุมติั งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ จ านวนเงนิ 

06/06/2565 162 บจก.ซี.พ.ีซัพพลาย (ประเทศไทยจ ากัด) 10/06/2565 โครงการพิเศษ ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน
วัสดุส านกังานประจ าศูนย์ Fix It
 Center แบบถาวร

9,000.00      

06/06/2565 163 บจก.ซี.พ.ีซัพพลาย (ประเทศไทยจ ากัด) 10/06/2565 โครงการพิเศษ ค่าวัสดุ วัสดุอื่น วัสดุ Fix It Center แบบถาวร 13,555.00   

09/06/2565 164 ร้านวโรดม 10/06/2565 งานวางแผน ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน
วัสดุด าเนนิโครงการประชุมเชิง
ปฎิบติัการ

4,845.00      

10/06/2565 165 บจก.ก าธรแอร์ 14/06/2565 งานพัสดุ ค่าวัสดุ วัสดุซ่อมครุภัณฑ์ วัสดุซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 13,592.00   
10/06/2565 166 ร้านวโรดม 14/06/2565 กิจกรรม ค่าวัสดุ วัสดุอื่น วัสดุวันไหว้ครู 2,800.00      
10/06/2565 167 พัชชาภัสร์  ล้ิมเจริญพงศ์ 14/06/2565 กิจกรรม ค่าใช้สอย ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเต็นทแ์ละค่าเช่าพดัสม 12,000.00   
10/06/2565 168 ร้านวโรดม 14/06/2565 กิจกรรม ค่าวัสดุ วัสดุอื่น วัสดุวันไหว้ครู 28,450.00   
10/06/2565 169 ร้านวโรดม 14/06/2565 กิจกรรม ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน วัสดุวันไหว้ครู 10,359.00   
10/06/2565 170 บจก.ปา้ยนายกฤษสต๊ิกเกอร์ 14/06/2565 กิจกรรม ค่าใช้สอย ปา้ยไวนิล ค่าปา้ยไวนลิวันไหว้ครู 3,360.00      

13/06/2565 171 ร้านวโรดม 16/06/2565 งานปกครอง ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน
วัสดุโครงการเยาวชนคนดีศรี
วิทยาลัย

2,950.00      

13/06/2565 172 ร้านวโรดม 16/06/2565 งานหอ้งสมุด ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน วัสดุส านกังาน 13,090.00   
13/06/2565 173 บจก.ซี.พ.ีซัพพลาย (ประเทศไทยจ ากัด) 16/06/2565 สาขาเมคคาฯ วัสดุอื่น วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุฝึก 99,998.99   
13/06/2565 174 บจก.ก าธรแอร์ 16/06/2565 สาขาเมคคาฯ ค่าจ้าง ค่าจ้างเหมาปรับปรุบหอ้ง ค่าจ้างปรับปรุงหอ้งปฏิบติัการ 328,490.00 

14/06/2565 175 ร้านวโรดม 17/06/2565 กิจกรรม วัสดุอื่น วัสดุส านักงาน
วัสดุโครงการปฐมนเิทศและ
พฒันาคุณธรรม

25,020.00   

14/06/2565 176 บจก.ปา้ยนายกฤษสต๊ิกเกอร์ 17/06/2565 กิจกรรม ค่าใช้สอย ปา้ยไวนิล
ปา้ยไวนลิโครงการปฐมนเิทศ
และพฒันาคุณธรรม

4,980.00      

15/06/2565 177 วารุณี  นุชน้อย 17/06/2565 สาขาอาหาร วัสดุอื่น วัสดุส าหรับประกอบอาหาร วัสดุสาธิตการท าอาหารไทย 16,000.00   
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15/06/2565 178 ร้านอารีย์ 17/06/2565 งานหอ้งสมุด วัสดุอื่น ส่ิงตีพิมพ์ วารสารและหนงัสือพมิพ์ 2,658.00      
17/06/2565 179 บจก.ปา้ยนายกฤษสต๊ิกเกอร์ 21/06/2565 งานหอ้งสมุด ค่าใช้สอย ปา้ยไวนิล ปา้ยไวนลิ 540.00        
17/06/2565 180 บจก.อุดมชัยสมุทรสงครามซิเมนต์ 21/06/2565 ช่างเชื่อม วัสดุอื่น วัสดุช่างเชื่อม วัสดุฝึก 1/65 (เพิม่เติม) 7,383.00      
20/06/2565 181 ร้านวโรดม 23/06/2565 กิจกรรม ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน วัสดุโครงการพฒันาบคุลิกภาพ 19,620.00   

20/06/2565 182 บจก.ปา้ยนายกฤษสต๊ิกเกอร์ 23/06/2565 กิจกรรม ค่าใช้สอย ปา้ยไวนิล
ค่าปา้ยไวนลิโครงการพฒันา
บคุลิกภาพ

4,980.00      

20/06/2565 183 ร้านวโรดม 23/06/2565 วิชาการ ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน วัสดุส านกังานฝ่ายวิชาการ 50,000.00   
22/06/2565 184 ร้านเอกชัยเซ็นเตอร์ 27/06/2565 งานประกัน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเข้าเล่ม ค่าเข้าเล่มรายงานประเมินตนเอง 1,400.00      
23/06/2565 185 ร้านพรชัยกรุ๊ป 27/06/2565 ศูนย์ ICT วัสดุอื่น วัสดุ  IT วัสดุปรับปรุงระบบ IT 28,500.00   
24/06/2565 186 เวชไพบลูย์ 27/06/2565 งานสวัสดิการ วัสดุอื่น ยาและเวชภัณฑ์ ยาและเวชภัณฑ์ 29,704.00   

24/06/2565 187 ร้านวโรดม 27/06/2565 ชมรม TOBE ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน
วัสดุโครงการเตรียมความพร้อม
ประกวดชมรม TO BE

19,985.00   

27/06/2565 188 บจก.อุดมชัยสมุทรสงครามซิเมนต์ 30/06/2565 งานอาคาร ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง วัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่ 29,935.00   
27/06/2565 189 บจก.เอมพันธ์ 30/06/2565 งานพัสดุ วัสดุอื่น หนังสือเรียน หนงัสือเรียน เพิม่เติม 25,080.00   
27/06/2565 190 บจก.ก าธรแอร์ 30/06/2565 งานพัสดุ วัสดุอื่น วัสดุซ่อมครุภัณฑ์ วัสดุซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 6,800.00      
27/06/2565 191 ร้านวโรดม 30/06/2565 อศจ.สส. ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน วัสดุส านกังาน 7,820.00      
27/06/2565 192 ร้านวโรดม 30/06/2565 อศจ.สส. ครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพมิพ์ 7,000.00      
28/06/2565 193 บจก.ริโซ่ 30/06/2565 งานเอกสาร วัสดุอื่น ผงหมึก วัสดุจัดท าเอกสารต่างๆ 42,372.00   
29/06/2565 194 บจก.ปพน ครีเอทฟี 30/06/2565 สาขาช่างไฟฟ้า ค่าจ้าง ค่าจ้างเหมาปรับปรุบหอ้ง ค่าจ้างกั้นหอ้งเรียน 70,620.00   
29/06/2565 195 บจก.ครอบครัวทวีวงษ์ 30/06/2565 งานวางแผน ค่าใช้สอย ค่าเช่าหอ้งประชุม ค่าเช่าหอ้งประชุมแผน 10,000.00   
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30/06/2565 196
บจก.รักษาความปลอดภัย 999  
สมุทรสงคราม

04/07/2565 งานพัสดุ ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัย

ค่าจ้างเหมายามรักษาความ
ปลอดภัย

27,000.00   

30/06/2565 197 บจก.รัตนไพบลูย์ สเตชั่น 04/07/2565 งานพัสดุ วัสดุอื่น น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันเชื้อเพลิง 22,750.00   
30/06/2565 198 หจก.ศรีสุธา 1980 04/07/2565 งานพัสดุ ค่าจ้าง ค่าจ้างเหมาซ่อมประตูม้วน ค่าจ้างเหมาซ่อมประตูม้วน 17,120.00   
30/06/2565 199 ร้านวโรดม 04/07/2565 กิจกรรม ค่าวัสดุ วัสดุส้ินเปลือง วัสดุโครงการแหเ่ทยีน 5,000.00      
30/06/2565 200 นายอดิเทพ  ฟ้าคนอง 04/07/2565 กิจกรรม ค่าจ้าง ค่าเช่า ค่าเช่าชุดและแต่งหนา้ 8,000.00      
30/06/2565 201 ร้านวโรดม 04/07/2565 กิจกรรม วัสดุอื่น วัสดุส้ินเปลือง วัสดุโครงการแหเ่ทยีน 2,000.00      
30/06/2565 202 นายณัฐนนท ์ บรูะรัตน์ 04/07/2565 ช่างเชื่อม วัสดุอื่น กระเช้าผลไม้ ของทรีะลึกศึกษาดูงาน 1,500.00      
30/06/2565 203 บจก.ซี.พ.ีซัพพลาย (ประเทศไทยจ ากัด) 04/07/2565 สาขาเมคคาฯ วัสดุอื่น วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุโครงการสนบัสนนุ 49,998.96   
30/06/2565 204 นายสมชาย  ทบัทมิแสง 04/07/2565 ช่างเชื่อม ค่าจ้าง ค่าเช่ารถ ค่าจ้างเหมารถศึกษาดูงาน 22,000.00   
30/06/2565 205 ร้านเฉลิมบรีุยานยนต์ 04/07/2565 งานพัสดุ วัสดุอื่น ค่าเปล่ียนยาง วัสดุซ่อมรถตู้ นข-694 5,800.00      
30/06/2565 206 บจก.ซี.พ.ีซัพพลาย (ประเทศไทยจ ากัด) 04/07/2565 สาขาเมคคาฯ วัสดุอื่น วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุฝึกส าหรับหอ้งปฏิบติัการ 169,999.46 


