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ผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ลำดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือ/จัด
จ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่
จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
(บาท) 

วิธีการจัดหา 
วงเงินที่

จัดซ้ือ/จัด
จ้าง (บาท) 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
เลขที่และ
วันที่ของ
สัญญา 

1 
กิจกรรมจ้างครูและ
บุคลากร สนับสนุน
การจัดการศึกษา มฐ.2 

กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง 4,500.00 พระพรศักดิ์  ดารม พระพรศักดิ์  ดารม จ.1 

2 

ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรเข้ารับการ
อบรมตามภาระ

งานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

11,000.00 เฉพาะเจาะจง 11,000.00   จ.2 

3 
กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนการสอน

ออนไลน ์

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
9,036.00 เฉพาะเจาะจง 9,036.00 

บริษัท ไนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี  
ดิวิลอปเมนท์ จำกัด 

บริษัท ไนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี  
ดิวิลอปเมนท์ จำกัด 

จ.3 
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4 
กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนการสอน

ออนไลน ์

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
4,930.00 เฉพาะเจาะจง 4,930.00 สาครเซ็นเตอร์ สาครเซ็นเตอร์ จ.4 

5 

ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรเข้ารับการ
อบรมตามภาระ

งานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง 10,000.00 ร้านขอนแก่นปริ้น ร้านขอนแก่นปริ้น 
ซ.1, จ.6-

8 

6 
กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนการสอน

ออนไลน ์

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
6,295.00 เฉพาะเจาะจง 6,295.00 สาครเซ็นเตอร์ สาครเซ็นเตอร์ จ.9 

7 
กิจกรรมจ้างครูและ
บุคลากร สนับสนุน
การจัดการศึกษา 

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง 4,500.00 พระพรศักดิ์  ดารม พระพรศักดิ์  ดารม จ.10 

8 
ปรับปรุงและ

ซ่อมแซม 
- 2,005.00 เฉพาะเจาะจง 2,005.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.2 
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9 
กิจกรรมมาตรการ
ป้องกันโควิด-๑๙ 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
31,500.00 เฉพาะเจาะจง 31,500.00 

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค 
จำกัด 

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค 
จำกัด 

ซ.3 

10 
ปรับปรุงและ

ซ่อมแซม 
- 3,200.00 เฉพาะเจาะจง 3,200.00 โอคอม โอคอม จ.11 

11 เงินเรียนฟร ี - 80,670.00 เฉพาะเจาะจง 80,670.00    

12 
กิจกรรมมาตรการ
ป้องกันโควิด-๑๙ 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
2,447.00 เฉพาะเจาะจง 2,447.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) 

ซ.4-5,จ.
12 

13 

จัดสภาพและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ี
เอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู ้

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 2,000.00 
นายสุขสันต์  ใจดี 

 
นายสุขสันต์  ใจดี 

 
จ.13 

14 
ปรับปรุงและ

ซ่อมแซม 
- 5,600.00 เฉพาะเจาะจง 5,600.00 ชุนหลีแบตเตอรี่ ชุนหลีแบตเตอรี่ ซ.6 

15 
กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนการสอน

ออนไลน ์

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
14,678.00 เฉพาะเจาะจง 14,678.00 สาครเซ็นเตอร์ สาครเซ็นเตอร์ จ.14 
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16 
กิจกรรมจ้างครูและ
บุคลากร สนับสนุน
การจัดการศึกษา 

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง 4,500.00 พระพรศักดิ์  ดารม พระพรศักดิ์  ดารม จ.15 

17 
การพัฒนาตาม

ความต้องการของ
โรงเรียน 

- 3,431.00 เฉพาะเจาะจง 3,431.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) 
ซ.7,จ.16-

17 

18 
กิจกรรมมาตรการ
ป้องกันโควิด-๑๙ 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 

4,393.00 เฉพาะเจาะจง 4,393.00 
หจก. เค.ซายน์ เซนเตอร์ 

แอนด์ เมดิคอล 
บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) 

หจก. เค.ซายน์ เซนเตอร์ 
แอนด์ เมดิคอล 

บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) 
ซ.8-9 

19 
กิจกรรมมาตรการ
ป้องกันโควิด-๑๙ 

6,760.00 เฉพาะเจาะจง 6,760.00 

บริษัท พอใจ พอดี ขอนแก่น 
จำกัด 

บริษัท ซันไชน์ เมดิคอล 
จำกัด 

บริษัท พอใจ พอดี ขอนแก่น 
จำกัด 

บริษัท ซันไชน์ เมดิคอล 
จำกัด 

ซ.10-11 

20 
ปรับปรุงและ

ซ่อมแซม 
- 7,000.00 เฉพาะเจาะจง 7,000.00 นายสุคลร  วิเศษจุมพล นายสุคลร  วิเศษจุมพล จ.18 

21 
กิจกรรมมาตรการ
ป้องกันโควิด-๑๙ 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
9,090.00 เฉพาะเจาะจง 9,090.00 

บริษัท แอบโซลูท เรซิพี 
จำกัด 

บริษัท แอบโซลูท เรซิพี 
จำกัด 

ซ.12 

22 
ปรับปรุงและ

ซ่อมแซม 
- 2,320.00 เฉพาะเจาะจง 2,320.00 นายนคร  สกุลพรรณ นายนคร  สกุลพรรณ จ.19 
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23 
กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนการสอน

ออนไลน ์

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
5,313.00 เฉพาะเจาะจง 5,313.00 สาครเซ็นเตอร์ สาครเซ็นเตอร์ จ.20 

24 
กิจกรรมห้องเรียน

คุณภาพ 

มฐ.3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนท่ี
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

3,894.00 เฉพาะเจาะจง 3,894.00 
บริษัทภูมิภัณฑ์ ดีเวลล็อป

เมนท์ จำกัด 
บริษัทภูมิภัณฑ์ ดีเวลล็อป

เมนท์ จำกัด 
ซ.13 

25 - 
ซ่อมแซมและ

ปรับปรุง 
665.00 เฉพาะเจาะจง 665.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.14 

26 ส่งเสริมทักษะกีฬา 
มฐ.1 

คุณภาพของ
ผู้เรียน 

14,939.00 เฉพาะเจาะจง 14,939.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.15-16 

27 
ปรับปรุงและ

ซ่อมแซม 
- 4,929.00 เฉพาะเจาะจง 4,929.00 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังเหล็ก
ขอนแก่น 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังเหล็ก
ขอนแก่น 

ซ.17 

28 
ส่งเสริมการคิด
คำนวณ Open 

class 
มฐ.1 

คุณภาพของ
ผู้เรียน 

240.00 เฉพาะเจาะจง 240.00 ซาลาเปาคุณแหม่ม ซาลาเปาคุณแหม่ม ซ.18 

29 
พัฒนาทักษะ
พื้นฐานอาชีพ 

3,301.00 เฉพาะเจาะจง 3,301.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.19-20 
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30 
ส่งเสริมการเรียนรู้
นักเรียนท่ีมีความ

บกพร่อง 
1,000.00 เฉพาะเจาะจง 1,000.00 

บริษัทคลังกระดาษขอนแก่น 
จำกัด 

บริษัทคลังกระดาษขอนแก่น 
จำกัด 

ซ.21 

31 

จัดสภาพและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ี
เอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู ้

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

3,875.00 เฉพาะเจาะจง 3,875.00 
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์

จำกัด (มหาชน) 
บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์
จำกัด (มหาชน) 

บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) 
ซ.22-25 

32 
กิจกรรมมาตรการ
ป้องกันโควิด-๑๙ 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
3,203.00 เฉพาะเจาะจง 3,203.00 

บริษัทฟาร์มมาชิป จำกัด 
บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) 

บริษัทฟาร์มมาชิป จำกัด 
บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) 

ซ.26-27 

33 

กิจกรรมพัฒนาครู
ด้านการวัดและ
ประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ 

มฐ.3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนท่ี
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

684.00 เฉพาะเจาะจง 684.00 บริษัท ออเดอร์ ลิสต์ บริษัท ออเดอร์ ลิสต์ ซ.28 

34 ส่งเสริมสุขภาพฯ 
มฐ.1 

คุณภาพของ
ผู้เรียน 

1,495.00 เฉพาะเจาะจง 1,495.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.29 
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35 กิจกรรม ๕ ส 

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

760.00 เฉพาะเจาะจง 760.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.30 

36 
ปรับปรุงและ

ซ่อมแซม 
- 3,009.00 เฉพาะเจาะจง 3,009.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.31 

37 
ปรับปรุงและ

ซ่อมแซม 
- 2,400.00 เฉพาะเจาะจง 2,400.00 นายสุคลร  วิเศษจุมพล นายสุคลร  วิเศษจุมพล จ.21 

38 กิจกรรมวันสำคัญ 
มฐ.1 

คุณภาพของ
ผู้เรียน 

747.00 เฉพาะเจาะจง 747.00 สาครเซ็นเตอร์ สาครเซ็นเตอร์ จ.22 

39 
ปรับปรุงและ

ซ่อมแซม 
- 2,500.00 เฉพาะเจาะจง 2,500.00 นายสุขสันต์  ใจดี นายสุขสันต์  ใจดี จ.23 

40 
ปรับปรุงและ

ซ่อมแซม 
- 2,340.00 เฉพาะเจาะจง 2,340.00 ร้านโอคอม ร้านโอคอม ซ.32 

41 กิจกรรมวันสำคัญ 
มฐ.1 

คุณภาพของ
ผู้เรียน 

3,280.00 เฉพาะเจาะจง 3,280.00 
บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน 

ซิสเทม จำกัด 
บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน 

ซิสเทม จำกัด 
ซ.33 

42 
ปรับปรุงและ

ซ่อมแซม 
- 1,500.00 เฉพาะเจาะจง 1,500.00 นายอุรุพงศ์  ยอดแคล้ว นายอุรุพงศ์  ยอดแคล้ว จ.24 
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43 กิจกรรมวันสำคัญ 
มฐ.1 

คุณภาพของ
ผู้เรียน 

3,200.00 เฉพาะเจาะจง 3,200.00 ร้านทองสุข ร้านทองสุข ซ.34 

44 
ปรับปรุงและ

ซ่อมแซม 
- 165.00 เฉพาะเจาะจง 165.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.35 

45 
กลุ่มนักเรียน

ยากจน 
- 13,920.00 เฉพาะเจาะจง 13,920.00 นางสมใจ  จุลหนองใหญ่ นางสมใจ  จุลหนองใหญ่ จ.25 

46 
กิจกรรมมาตรการ
ป้องกันโควิด-๑๙ มฐ.1 

คุณภาพของ
ผู้เรียน 

3,900.00 เฉพาะเจาะจง 3,900.00 นางกมลทิพย์ กานุสนธิ์ นางกมลทิพย์ กานุสนธิ์ ซ.36 

47 
กิจกรรมมาตรการ
ป้องกันโควิด-๑๙ 

31,500.00 เฉพาะเจาะจง 31,500.00 ร้านพีพีซัพพลาย ร้านพีพีซัพพลาย ซ.37 

48 

ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรเข้ารับการ
อบรมตามภาระ

งานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง 4,500.00 พระพรศักดิ์  ดารม พระพรศักดิ์  ดารม จ.26 

49 
สอนเสริมเติม

ความรู้แบบเข้ม 
5,000.00 เฉพาะเจาะจง 5,000.00 อัจฉรารัตน์ ๕๔ อัจฉรารัตน์ ๕๔ จ.27 
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50 
กิจกรรมการ
ทดสอบทาง

วิชาการ 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
4,000.00 เฉพาะเจาะจง 4,000.00 สาครเซ็นเตอร์ สาครเซ็นเตอร์ จ.28 

51 
ปรับปรุงและ

ซ่อมแซม 
- 2,882.00 เฉพาะเจาะจง 2,882.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.38 

52 กิจกรรมวันสำคัญ 
มฐ.1 

คุณภาพของ
ผู้เรียน 

2,400.00 เฉพาะเจาะจง 2,400.00 จ้าวดีไซน์ อิงค์เจ็ท จ้าวดีไซน์ อิงค์เจ็ท จ.29 

53 

จัดสภาพและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ี
เอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู ้

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

5,902.00 เฉพาะเจาะจง 5,902.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.39 

54 
การจัดระบบ

ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

1,890.00 เฉพาะเจาะจง 1,890.00 นางสมใจ  จุลหนองใหญ่ นางสมใจ  จุลหนองใหญ่ จ.30 

55 

ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรเข้ารับการ
อบรมตามภาระ

งานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง 4,500.00 พระพรศักดิ์  ดารม พระพรศักดิ์  ดารม จ.31 
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56 
สอนเสริมเติม

ความรู้แบบเข้ม 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
15,000.00 เฉพาะเจาะจง 15,000.00 ร้านทองสุข ร้านทองสุข 

ซ.40,จ.
32-34 

57 

ห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และ

เทคโนโลยี 

มฐ.3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนท่ี
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

7,000.00 เฉพาะเจาะจง 7,000.00 

ร้านพอใจทุกอย่าง 20 บาท 
บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน 

ซิสเทม จำกัด 
 

ร้านพอใจทุกอย่าง 20 บาท 
บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน 

ซิสเทม จำกัด 
 

ซ.41-42 

58 
ปรับปรุงและ

ซ่อมแซม 
- 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 3,000.00 นายชวนากร  สุธรรมคุณ นายชวนากร  สุธรรมคุณ จ.38 

59 
กิจกรรมมาตรการ
ป้องกันโควิด-๑๙ มฐ.1 

คุณภาพของ
ผู้เรียน 

11,808.00 เฉพาะเจาะจง 11,808.00 

บริษัท ซันไชน์ เมดิคอล 
จำกัด 

บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) 
หจก. ขอนแก่นอุปกรณ์

การแพทย์ 
ร้านยามอขอ (บ้านม่วง) 

บริษัท ซันไชน์ เมดิคอล 
จำกัด 

บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) 
หจก. ขอนแก่นอุปกรณ์

การแพทย ์
ร้านยามอขอ (บ้านม่วง) 

ซ.43-49 

60 
กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนการสอน

ออนไลน ์
5,883.00 เฉพาะเจาะจง 5,883.00 สาครเซ็นเตอร์ สาครเซ็นเตอร์ จ.39 
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61 
การพัฒนาตาม

ความต้องการของ
สถานศึกษา 

- 360.00 เฉพาะเจาะจง 360.00 ไอเดียอิงค์เจ็ท ไอเดียอิงค์เจ็ท จ.40 

62 

กิจกรรมพัฒนา
วิชาชีพแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (PLC) 

มฐ.3 
โครงการ
พัฒนา

กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนท่ี
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

511.00 เฉพาะเจาะจง 511.00 ร้าน โปรก๊อปป้ี ร้าน โปรก๊อปป้ี จ.41 

63 
การพัฒนาตาม

ความต้องการของ
สถานศึกษา 

- 3,500.00 เฉพาะเจาะจง 3,500.00 
ร้านทีเอส เซ็นเตอร์ 

 
ร้านทีเอส เซ็นเตอร์ 

 
ซ.50 

64 
การพัฒนาตาม

ความต้องการของ
สถานศึกษา 

- 315.00 เฉพาะเจาะจง 315.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.51 

65 
การพัฒนาตาม

ความต้องการของ
สถานศึกษา 

- 700.00 เฉพาะเจาะจง 700.00 นายพบสุข  วงษ์คำดี นายพบสุข  วงษ์คำดี จ.42 
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66 
การพัฒนาตาม

ความต้องการของ
สถานศึกษา 

- 7,180.00 เฉพาะเจาะจง 7,180.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.52 

67 กิจกรรมแนะแนว 

มฐ.3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนท่ี
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

1,800.00 เฉพาะเจาะจง 1,800.00 จ้าวดีไซน์ อิงค์เจ็ท จ้าวดีไซน์ อิงค์เจ็ท จ.43 

68 
การพัฒนาตาม

ความต้องการของ
สถานศึกษา 

- 180.00 เฉพาะเจาะจง 180.00 ไอเดียอิงค์เจ็ท ไอเดียอิงค์เจ็ท จ.44 

69 
ปรับปรุงและ

ซ่อมแซม 
- 500.00 เฉพาะเจาะจง 500.00 

บริษัทยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม 
จำกัด 

บริษัทยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม 
จำกัด 

ซ.53 

70 
กิจกรรมมาตรการ
ป้องกันโควิด-๑๙ 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
1,000.00 เฉพาะเจาะจง 1,000.00 

Boots retails (Thailand) 
LTD 

Boots retails (Thailand) 
LTD 

ซ.54 
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71 

กิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้อยู่

อย่างพอเพียง จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในชุมชน 

มฐ.3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนท่ี
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 3,000.00 นายสมาส จันทร์เรืองศรี นายสมาส จันทร์เรืองศรี ซ.55,จ.45 

72  งบกลาง 414.00 เฉพาะเจาะจง 414.00  บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.56 

73 

ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรเข้ารับการ
อบรมตามภาระ

งานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง 4,500.00 
 
 

พระพรศักดิ์  ดารม 

 
 

พระพรศักดิ์  ดารม 
จ.46 

74 กิจกรรมวันสำคัญ 
มฐ.1 

คุณภาพของ
ผู้เรียน 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง 8,000.00   จ.47 

75 
กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนการสอน

ออนไลน ์

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
2,460.00 เฉพาะเจาะจง 2,460.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.57 

76 
ปรับปรุงและ

ซ่อมแซม 
- 974.00 เฉพาะเจาะจง 974.00 

บริษัทซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด 
(สาขาขอนแก่น) 

บริษัทซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด 
(สาขาขอนแก่น) 

ซ.58 
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77 

การอ่านเขียนคำ

พื้นฐาน 

 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
208.00 เฉพาะเจาะจง 208.00 

 
สาครเซ็นเตอร์ 

 
สาครเซ็นเตอร์ 

จ.48 

78 - - 33,060.00 เฉพาะเจาะจง 33,060.00 
 

นางสมใจ  จุลหนองใหญ่ 
 

นางสมใจ  จุลหนองใหญ่ 
จ.49 

79 

ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยี 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 

5,290.00 เฉพาะเจาะจง 5,290.00 
 
 

นางกมลทิพย์  กานุสนธิ์ 

 
 

นางกมลทิพย์  กานุสนธิ์ 
จ.50-51 

80 กิจกรรมวันสำคัญ 2,161.00 เฉพาะเจาะจง 2,161.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.59 

81 

จัดสภาพและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ี
เอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู ้
มฐ.2 

กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

990.00 เฉพาะเจาะจง 990.00 พุทธพรพันธุไ์ม ้ พุทธพรพันธุไ์ม ้ ซ.60 

82 กิจกรรม ๕ ส 1,369.00 เฉพาะเจาะจง 1,369.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.61 

83 กิจกรรม ๕ ส 931.00 เฉพาะเจาะจง 931.00 
บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) 
บริษัทซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด 

(สาขาขอนแก่น) 

บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) 
บริษัทซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด 

(สาขาขอนแก่น) 
ซ.62-63 
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84 

จัดสภาพและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ี
เอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู ้

723.00 เฉพาะเจาะจง 723.00 
บริษัทซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด 

(สาขาขอนแก่น) 
บริษัทซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด 

(สาขาขอนแก่น) 
ซ.64 

85 

จัดสภาพและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ี
เอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู ้

1,500.00 เฉพาะเจาะจง 1,500.00 
 

นายประวิน  เกษทองมา 
 

นายประวิน  เกษทองมา 
จ.52 

86 
กิจกรรมการ
ทดสอบทาง

วิชาการ 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
137.00 เฉพาะเจาะจง 137.00 

 
อัจฉรารัตน์๕๔ 

 
อัจฉรารัตน์๕๔ 

จ.53 

87 
กิจกรรมลูกเสือ-

เนตนารี 

มฐ.3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนท่ี
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

27,090.00 เฉพาะเจาะจง 27,090.00 
 
 

นางสุภา  ผาน้ำคำ 

 
 

นางสุภา  ผาน้ำคำ 
จ.54-56 

88 
ส่งเสริมนักเรียน
เข้าร่วมพัฒนา

ทักษะทางวิชาการ 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
780.00 เฉพาะเจาะจง 780.00   จ.57 
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89 

ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย 

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

4,090.00 เฉพาะเจาะจง 4,090.00 
 

หจก.พีเอสเอ็น  
เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส 

 
หจก.พีเอสเอ็น  

เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส 
จ.58 

90 
กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนการสอน

ออนไลน ์
มฐ.1 

คุณภาพของ
ผู้เรียน 

730.00 เฉพาะเจาะจง 730.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.65 

91 กิจกรรมวันสำคัญ 2,000.00 เฉพาะเจาะจง 2,000.00 
 

นางสมใจ  จุลหนองใหญ่ 
 

นางสมใจ  จุลหนองใหญ่ 
จ.59 

92 
กิจกรรมการ
ทดสอบทาง

วิชาการ 
5,380.00 เฉพาะเจาะจง 5,380.00 

 
 

 จ.60 

93 
จัดซื้อเส้ือพื้นเมือง
สำหรับนักเรียน

ยากจน 
- 57,780.00 เฉพาะเจาะจง 57,780.00 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตร
ขอนแก่น 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตร
ขอนแก่น 

ซ.66 

95 
กิจกรรมมาตรการ
ป้องกันโควิด-๑๙ 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 

12,400.00 เฉพาะเจาะจง 12,400.00 
บริษัทฟาร์มมาชิป จำกัด 

บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) 
บริษัทฟาร์มมาชิป จำกัด 

บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) 
ซ.67 

96 ค่ายคุณธรรม 21,750.00 เฉพาะเจาะจง 21,750.00 
บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน 

ซิสเทม จำกัด 
บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน 

ซิสเทม จำกัด 
ซ.68,จ.
61-62 
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97 
กิจกรรมพัฒนา

เทคโนโลยีสำหรับ
ผู้เรียน 

มฐ.3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนท่ี
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

3,250.00 เฉพาะเจาะจง 3,250.00 
บริษัทสหชัยเซลล์แอนด์

เซอร์วิสจำกัด 
บริษัทสหชัยเซลล์แอนด์

เซอร์วิสจำกัด 
ซ.69 

98 
กิจกรรมห้องเรียน

คุณภาพ 
6,000.00 เฉพาะเจาะจง 6,000.00 

บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน 
ซิสเทม จำกัด 

 

บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน 
ซิสเทม จำกัด 

 

ซ.70-72,
จ.63-64 

99 
กิจกรรมมาตรการ
ป้องกันโควิด-๑๙ มฐ.1 

คุณภาพของ
ผู้เรียน 

2,350.00 เฉพาะเจาะจง 2,350.00 
บริษัทฟาร์มมาชิป จำกัด 

บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) 
บริษัทฟาร์มมาชิป จำกัด 

บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) 
ซ.73 

100 
กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนการสอน

ออนไลน ์
2,684.00 เฉพาะเจาะจง 2,684.00 

 
สาครเซ็นเตอร์ 

 
สาครเซ็นเตอร์ 

จ.65 

101 
กิจกรรมมาตรการ
ป้องกันโควิด-๑๙ 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
96.00 เฉพาะเจาะจง 96.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.74 

102 

กิจกรรมพัฒนาครู
ดำนการวัดและ
ประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ 

มฐ.3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนท่ี
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

477.00 เฉพาะเจาะจง 477.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.75 
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103 
กิจกรรมมาตรการ
ป้องกันโควิด-๑๙ 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
6,000.00 เฉพาะเจาะจง 6,000.00 นางกมลทิพย์ กานุสินธิ์ นางกมลทิพย์ กานุสินธิ์ ซ.76 

104 - - 34,800.00 เฉพาะเจาะจง 34,800.00 
 

นางสมใจ  จุลหนองใหญ่ 
 

นางสมใจ  จุลหนองใหญ่ 
จ.66 

105 

ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรเข้ารับการ
อบรมตามภาระ

งานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

6,336.00 เฉพาะเจาะจง 6,336.00 
 
 

นางสาววราพร  คำป้อม 

 
 

นางสาววราพร  คำป้อม 
จ.67-68 

106 
กิจกรรมมาตรการ
ป้องกันโควิด-๑๙ 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
535.00 เฉพาะเจาะจง 535.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.77 

107 

กิจกรรมพัฒนาครู
ดำนการวัดและ
ประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ 

มฐ.3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนท่ี
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

875.00 เฉพาะเจาะจง 875.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.78 
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108 แข่งขันวิชาการ 
มฐ.1 

คุณภาพของ
ผู้เรียน 

2,227.00 เฉพาะเจาะจง 2,227.00 
 

สาครเซ็นเตอร์ 
 

สาครเซ็นเตอร์ 
จ.69 

109 

จัดสภาพและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ี
เอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู ้

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

9,000.00 เฉพาะเจาะจง 9,000.00 
 
 

นายปรีชา  สีสมบัติ 

 
 

นายปรีชา  สีสมบัติ 
จ.70 

110 
การจัดระบบ

ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

320.00 เฉพาะเจาะจง 320.00 
 
 

สาครเซ็นเตอร์ 

 
 

สาครเซ็นเตอร์ 
จ.71 

111 

ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรเข้ารับการ
อบรมตามภาระ

งานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง 4,500.00 
 
 

พระพรศักดิ์  ดารม 

 
 

พระพรศักดิ์  ดารม 
จ.72 

112 
การพัฒนาตาม

ความต้องการของ
สถานศึกษา 

- 14,680.00 เฉพาะเจาะจง 14,680.00 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโค้ว

กิมหยวย 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโค้ว

กิมหยวย 
ซ.79 
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113 
ปราชญ์ชาวบ้าน
และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

100.00 เฉพาะเจาะจง 100.00 พุทธพรพันธุไ์ม ้ พุทธพรพันธุไ์ม ้ ซ.80 

114 - - 100.00 เฉพาะเจาะจง 100.00 ซาลาเปาคุณแหม่ม ซาลาเปาคุณแหม่ม ซ.81 

115 กิจกรรมวันสำคัญ 
มฐ.1 

คุณภาพของ
ผู้เรียน 

1,800.00 เฉพาะเจาะจง 1,800.00 
 

จ้าวดีไซน์ อิงค์เจ็ท 
 

จ้าวดีไซน์ อิงค์เจ็ท 
จ.73 

116 
กิจกรรมจ้างครูและ
บุคลากร สนับสนุน
การจัดการศึกษา 

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง 4,500.00 
 

พระพรศักดิ์  ดารม 
 

พระพรศักดิ์  ดารม 
จ.74 

117 - - 5,500.00 เฉพาะเจาะจง 5,500.00 นายอนุวัฒน์  ภูโท นายอนุวัฒน์  ภูโท จ.75 

118 กิจกรรม ๕ ส 

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

11,134.00 เฉพาะเจาะจง 11,134.00 

บริษัทสุขสมพร้อมการค้า 
จำกัด 

บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) 
ช.รุ่งโรจน ์

บริษัทสุขสมพร้อมการค้า 
จำกัด 

บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) 
ช.รุ่งโรจน ์

ซ.82-84 

119 
ปรับปรุงและ

ซ่อมแซม 
- 10,000.00 เฉพาะเจาะจง 10,000.00 นายอนุวัฒน์  ภูโท นายอนุวัฒน์  ภูโท จ.76 
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120 

จัดสภาพและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ี
เอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู ้

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

341.00 เฉพาะเจาะจง 341.00 
บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น 

จำกัด 
บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น 

จำกัด 
ซ.85 

121 

ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ และ 
 เทคโนโลยี 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
2,480.00 เฉพาะเจาะจง 2,480.00 

 
 

สาครเซ็นเตอร์ 

 
 

สาครเซ็นเตอร์ 
จ.77 

122 
กิจกรรมการ

ประเมินผู้เรียนและ
สถานศึกษา 

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

1,384.00 เฉพาะเจาะจง 1,384.00 
 
 

สาครเซ็นเตอร์ 

 
 

สาครเซ็นเตอร์ 
จ.78 

123 

จัดสภาพและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ี
เอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู ้

1,400.00 เฉพาะเจาะจง 1,400.00 
 

นางพรรณี  สุโคตร 
 

นางพรรณี  สุโคตร 
จ.79 

124 
การพัฒนาตาม

ความต้องการของ
สถานศึกษา 

- 200.00 เฉพาะเจาะจง 200.00 
บริษัท ยูนิต้ี ไอที  
ซิสเต็ม จำกัด 

บริษัท ยูนิต้ี ไอที  
ซิสเต็ม จำกัด 

จ.80 
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125 

จัดสภาพและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ี
เอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู ้

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

13,000.00 เฉพาะเจาะจง 13,000.00 
 

นายอนุวัฒน์  ภูโท 
 

นายอนุวัฒน์  ภูโท 
จ.81 

126 - - 4,800.00 เฉพาะเจาะจง 4,800.00   ซ.86 

127 ส่ือช้ันอนุบาล 
มฐ.1 

คุณภาพของ
เด็ก 

13,500.00 เฉพาะเจาะจง 13,500.00   ซ.87 

128 
กิจกรรมห้องเรียน

คุณภาพ 

มฐ.3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนท่ี
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

32,000.00 เฉพาะเจาะจง 32,000.00 นายสาคร จันทิหล้า นายสาคร จันทิหล้า ซ.88 

129 นักข่าวรุ่นเยาว ์

มฐ.3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนท่ี
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

2,111.00 เฉพาะเจาะจง 2,111.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.89 
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130 
อุปกรณ์ประการ
เรียนช้ันอนุบาล 

- 9,502.00 เฉพาะเจาะจง 9,502.00 
บริษัทภูมิภัณฑ์ ดีเวลล็อป

เมนท์ จำกัด 
 ซ.90 

131 

กิจกรรมการเรียน
การสอนปฏิบัติจริง 
Active Learning 
สู่ห้องเรียนคุณภาพ 

มฐ.3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนท่ี
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

31,500.00 เฉพาะเจาะจง 31,500.00 นายสาคร จันทิหล้า นายสาคร จันทิหล้า ซ.91 

132 
กิจกรรมการ
ทดสอบทาง

วิชาการ 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
1,663.00 เฉพาะเจาะจง 1,663.00 

 
อัจฉรารัตน ๕๔ 

 
อัจฉรารัตน ๕๔ 

จ.82 

133 
ปรับปรุงและ

ซ่อมแซม 
- 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 3,000.00 บริษัท เอส.เค.ยางยนต์ บริษัท เอส.เค.ยางยนต์ จ.83 

134 
ปรับปรุงและ

ซ่อมแซม 
- 1,000.00 เฉพาะเจาะจง 1,000.00 

 
ร้านอภิชาติไดนาโม 

 
ร้านอภิชาติไดนาโม 

จ.84 

135 
ปรับปรุงและ

ซ่อมแซม 
- 2,570.00 เฉพาะเจาะจง 2,570.00 ร้านทรัพย์ทวี ร้านทรัพย์ทวี ซ.92 

136 
ปรับปรุงและ

ซ่อมแซม 
- 500.00 เฉพาะเจาะจง 500.00 ร้านทรัพย์ทวี ร้านทรัพย์ทวี ซ.93 
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137 ส่งเสริมสุขภาพฯ 
มฐ.1 

คุณภาพของ
ผู้เรียน 

6,060.00 เฉพาะเจาะจง 6,060.00 

บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน 
ซิสเทม จำกัด 

บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น 
จำกัด 

ธัชพงศ์เภสัช 
บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) 

บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน 
ซิสเทม จำกัด 

บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น 
จำกัด 

ธัชพงศ์เภสัช 
บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) 

ซ.94-97 

138 
กิจกรรมประสาน
ความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่าย 

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

6,395.00 เฉพาะเจาะจง 6,395.00 

มังกรทอง (เฮียเล้ง) 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสถิตย์

ขอนแก่น 
นางสุดารัตน์ ภัทรดุลย์พิทักษ์ 

มังกรทอง (เฮียเล้ง) 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสถิตย์

ขอนแก่น 
นางสุดารัตน์ ภัทรดุลย์พิทักษ์ 

ซ.98-
100,จ.85 

139 งานประชาสัมพันธ ์ 8,500.00 เฉพาะเจาะจง 8,500.00 
 

ร้าน อ. กระจกอลูมิเนียม 
 

ร้าน อ. กระจกอลูมิเนียม 
จ.86 

140 
ประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
2,560.00 เฉพาะเจาะจง 2,560.00 

บริษัทยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม 
จำกัด 

บริษัทยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม 
จำกัด 

ซ.101 

141 

กิจกรรมพัฒนา
วิชาชีพแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (PLC) 

มฐ.3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนท่ี
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

2,560.00 เฉพาะเจาะจง 2,560.00 
บริษัทยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม 

จำกัด 
บริษัทยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม 

จำกัด 
ซ.102 



O23 

142 
ประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
1,513.00 เฉพาะเจาะจง 1,513.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.103 

143 

ผลิตหรือจัดหาส่ือ
อุปกรณ์ท่ี

สอดคล้องกับ
กิจกรรม 

มฐ.3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนท่ี
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

3,300.00 เฉพาะเจาะจง 3,300.00 
 
 

นายสุพจน์  หินออน 

 
 

นายสุพจน์  หินออน 
จ.87 

144 เครื่องปริ้นอนุบาล 
มฐ.1 

คุณภาพของ
เด็ก 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง 4,500.00 ร้านเอ็นเอส คอมพิวเตอร์ ร้านเอ็นเอส คอมพิวเตอร์ ซ.104 

145 กิจกรรมวันสำคัญ 
มฐ.1 

คุณภาพของ
ผู้เรียน 

2,162.00 เฉพาะเจาะจง 2,162.00 
บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น 

จำกัด 
 

บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น 
จำกัด 

 
ซ.105 

146 
ปรับปรุงและ

ซ่อมแซม 
- 1,120.00 เฉพาะเจาะจง 1,120.00 ร้านไพศาลอิเลคโทรนคซ์ ร้านไพศาลอิเลคโทรนคซ์ ซ.106 

147 
ปรับปรุงและ

ซ่อมแซม 
- 757.00 เฉพาะเจาะจง 757.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.107 

148 
ปรับปรุงและ

ซ่อมแซม 
- 21,188.00 เฉพาะเจาะจง 21,188.00   จ.88 
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149 

จัดสภาพและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ี
เอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู ้

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

4,730.00 เฉพาะเจาะจง 4,730.00 บริษัทฟินน์พลาซ่า บริษัทฟินน์พลาซ่า ซ.108 

150 

นักข่าวรุ่นเยาว ์

มฐ.3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนท่ี
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

2,960.00 เฉพาะเจาะจง 2,960.00 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชช่ันสเต

ช่ันเนอรี่ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชช่ันสเต

ช่ันเนอรี่ 
ซ.109 

151 14,500.00 เฉพาะเจาะจง 14,500.00 
บริษัทยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม 

จำกัด 
บริษัทยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม 

จำกัด 
ซ.110 

152 7,990.00 เฉพาะเจาะจง 7,990.00 
บริษัทอโพจี เวิร์ลดไวด์ 

จำกัด 
บริษัทอโพจี เวิร์ลดไวด์ จำกัด ซ.111 

153 
กิจกรรมการ
ทดสอบทาง

วิชาการ 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
4,500.00 เฉพาะเจาะจง 4,500.00 

 
พระพรศักดิ์  ดารม 

 
พระพรศักดิ์  ดารม 

จ.89 

154 

จัดสภาพและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ี
เอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู ้

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

63.00 เฉพาะเจาะจง 63.00 
 

อัจฉรารัตน์ ๕๔ 
 

อัจฉรารัตน์ ๕๔ 
จ.90 

155 
ปรับปรุงและ

ซ่อมแซม 
- 16,000.00 เฉพาะเจาะจง 16,000.00 นายสุคลร  วิเศษจุมพล นายสุคลร  วิเศษจุมพล จ.91 
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156 
กิจกรรมมาตรการ
ป้องกันโควิด-๑๙ 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 

5,944.00 เฉพาะเจาะจง 5,944.00 
บริษัทเชอริต้า(ไทยแลนด์)

จำกัด 
บริษัทเชอริต้า(ไทยแลนด์)

จำกัด 
ซ.112 

157 586.00 เฉพาะเจาะจง 586.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.113 

158 

จัดสภาพและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ี
เอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู ้

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

1,006.00 เฉพาะเจาะจง 1,006.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) 
ซ.114-
115 

159 วัสดุครุภัณฑ์ 

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

3,500.00 เฉพาะเจาะจง 3,500.00 ร้านทีเอสเซ็นเตอร์ ร้านทีเอสเซ็นเตอร์ ซ.116 

160 
กิจกรรมการ
ทดสอบทาง

วิชาการ 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
839.00 เฉพาะเจาะจง 839.00 

 
ร้านโปรก๊อปป้ี 

 
ร้านโปรก๊อปป้ี 

จ.92 

161 งานประชาสัมพันธ ์

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

3,345.00 เฉพาะเจาะจง 3,345.00 
บริษัทออฟฟิศเมท(ไทย)

จำกัด 
บริษัทออฟฟิศเมท(ไทย)จำกัด ซ.117 
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162 
กิจกรรมเสริม

ทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
2,000.00 เฉพาะเจาะจง 2,000.00 

 
สาครเซ็นเตอร์ 

 
สาครเซ็นเตอร์ 

จ.93 

163 ค่ายคุณธรรม 
มฐ.1 

คุณภาพของ
ผู้เรียน 

39,980.00 เฉพาะเจาะจง 39,980.00 
 

พระยุทธนา  บุญธร 
 

พระยุทธนา  บุญธร 
จ.94 

164 
กิจกรรมประสาน
ความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่าย 

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

529.00 เฉพาะเจาะจง 529.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.118 

165 วัสดุครุภัณฑ์ 

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.119 

166 
ค่าหนังสืออนุบาล 

58 คน 
- 11,600.00 เฉพาะเจาะจง 11,600.00   จ.95 

167 
กิจกรรมการ
ทดสอบทาง

วิชาการ 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
1,826.00 เฉพาะเจาะจง 1,826.00 

 
ร้านโปรก๊อปป้ี 

 
ร้านโปรก๊อปป้ี 

จ.96 

168 
จัดซื้อเส้ือพื้นเมือง
นักเรียนยากจน 

- 62,381.00 เฉพาะเจาะจง 62,381.00 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตร

ขอนแก่น 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตร

ขอนแก่น 
ซ.120 
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169 ส่งเสริมสุขภาพฯ 
มฐ.1 

คุณภาพของ
ผู้เรียน 

5,790.00 เฉพาะเจาะจง 5,790.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.121 

170 
กิจกรรมการ

ประเมินผู้เรียนและ
สถานศึกษา 

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 2,000.00 
 

นางพรรณี  สุโคตร 
 

นางพรรณี  สุโคตร 
จ.97 

171 
พัฒนาทักษะ

พื้นฐานอาชีพทาง
การเกษตร 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
868.00 เฉพาะเจาะจง 868.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.122 

172 กิจกรรมวันสำคัญ 
มฐ.1 

คุณภาพของ
ผู้เรียน 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง 8,000.00 
บริษัทขอนแก่นคลังนานา

ธรรมจำกัด 
บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) 

บริษัทขอนแก่นคลังนานา
ธรรมจำกัด 

บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) 

ซ.12-125
จ.98 

173 กิจกรรมวันสำคัญ 
มฐ.1 

คุณภาพของ
ผู้เรียน 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 2,000.00 
 

ร้านโปรก๊อปป้ี 
 

ร้านโปรก๊อปป้ี 
จ.99-100 

174 
การจัดระบบ

ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

630.00 เฉพาะเจาะจง 630.00 
 

พรกนก ดีไซน ์
 

พรกนก ดีไซน ์
จ.101 
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175 
การจัดระบบ

ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

50.00 เฉพาะเจาะจง 50.00 
 

สาครเซ็นเตอร์ 
 

สาครเซ็นเตอร์ 
จ.102 

176 
ส่งเสริมการคิด

คำนวณ 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
700.00 เฉพาะเจาะจง 700.00 

 
นางสุดารัตน์  ภัทรดุลย์พิทักษ์ 

 
นางสุดารัตน์  ภัทรดุลย์พิทักษ์ 

จ.103 

177 
กิจกรรมจ้างครูและ
บุคลากร สนับสนุน
การจัดการศึกษา 

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง 4,500.00 
 

พระพรศักดิ์  ดารม 
 

พระพรศักดิ์  ดารม 
จ.104 

178 - - 294,406 เฉพาะเจาะจง 294,406 ร้านคลังปัญญาภัณฑ์ ร้านคลังปัญญาภัณฑ์ ซ.126 

179 
กิจกรรม ๑ 
ห้องเรียน ๑ 
ผลิตภัณฑ์ 

มฐ.3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนท่ี
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

3,544.00 เฉพาะเจาะจง 3,544.00 

Hq Inks-supply 
วีระวิทยา 

บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น 
จำกัด 

Hq Inks-supply 
วีระวิทยา 

บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น 
จำกัด 

ซ.127-
129 
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180 

จัดสภาพและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ี
เอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู ้

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

756.00 เฉพาะเจาะจง 756.00 
บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) 

 
บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) 

 
ซ.130 

181 
งานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ด้วย

เทคโนโลยี 

มฐ.3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนท่ี
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

21,293.00 เฉพาะเจาะจง 21,293.00 ร้านเอสทีอิ้งค์ ร้านเอสทีอิ้งค์ ซ.131 

182 

จัดสภาพและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ี
เอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู ้

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

19,788.00 เฉพาะเจาะจง 19,788.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.132 

183 
กิจกรรมประสาน
ความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่าย 

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 2,000.00 
 

นางสาววราพร  คำป้อม 
 

นางสาววราพร  คำป้อม 
จ.105 
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184 
กิจกรรมประสาน
ความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่าย 

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

567.00 เฉพาะเจาะจง 567.00 
 

อัจฉรารัตน์ ๕๔ 
 

อัจฉรารัตน์ ๕๔ 
จ.106 

185 
กิจกรรมมาตรการ
ป้องกันโควิด-๑๙ 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
1,000.00 เฉพาะเจาะจง 1,000.00 บริษัทโปรฟาสซิโนจำกัด บริษัทโปรฟาสซิโนจำกัด ซ.133 

186 
กิจกรรมมาตรการ
ป้องกันโควิด-๑๙ 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
310.00 เฉพาะเจาะจง 310.00 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีระศักดิ์ 
เทรดด้ิง 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีระศักดิ์ 
เทรดด้ิง 

ซ.134 

187 
กิจกรรมพัฒนา

เทคโนโลยีสำหรับ
ผู้เรียน 

มฐ.3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนท่ี
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

1,190.00 เฉพาะเจาะจง 1,190.00 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ๊ิกโฮม 

2561 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ๊ิกโฮม 

2561 
ซ.135 

188 
ปรับปรุงและ

ซ่อมแซม 
- 1,616.00 เฉพาะเจาะจง 1,616.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.136 

189 
ปรับปรุงและ

ซ่อมแซม 
- 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 3,000.00 นายประชา  สีสมบัติ นายประชา  สีสมบัติ จ.107 
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190 

ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรเข้ารับการ
อบรมตามภาระ

งานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

9,000.00 เฉพาะเจาะจง 9,000.00 

สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน 
ชุมนุมสหกรณ์เครดิต 

ยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย 
จำกัด 

สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน 
ชุมนุมสหกรณ์เครดิต 

ยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย 
จำกัด 

จ.108 

191 ค่ายคุณธรรม 
มฐ.1 

คุณภาพของ
ผู้เรียน 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง 10,000.00 
 

นางทองสุข  ละครขวา 
 

นางทองสุข  ละครขวา 
จ.109-
111 

192 
การอ่านเขียนคำ

พื้นฐาน 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
2,190.00 เฉพาะเจาะจง 2,190.00 

 
ร้านโปรก๊อปป้ี 

 
ร้านโปรก๊อปป้ี 

จ.112 

193 
ค่ายส่งเสริม
วิชาการเพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

มฐ.3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนท่ี
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

5,000.00 เฉพาะเจาะจง 5,000.00 นางทองสุข ละครขวา นางทองสุข ละครขวา 
ซ.137,จ.
113-114 

194 
กิจกรรมจ้างครูและ
บุคลากร สนับสนุน
การจัดการศึกษา 

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง 4,500.00 
 

พระพรศักดิ์  ดารม 
 

พระพรศักดิ์  ดารม 
จ.115 
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195 
ปรับปรุงและ

ซ่อมแซม 
- 60.00 เฉพาะเจาะจง 60.00 

บริษัทซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด 
(สาขาขอนแก่น) 

บริษัทซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด 
(สาขาขอนแก่น) 

ซ.138 

196 กิจกรรมวันสำคัญ 
มฐ.1 

คุณภาพของ
ผู้เรียน 

450.00 เฉพาะเจาะจง 450.00 
 

พรกนก ดีไซน ์
 

พรกนก ดีไซน ์
จ.116 

197 

ผลิตหรือจัดหาส่ือ
อุปกรณ์ท่ี

สอดคล้องกับ
กิจกรรม 

มฐ.3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนท่ี
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

3,210.00 เฉพาะเจาะจง 3,210.00 ร้านเอสทีอิ้งค์ ร้านเอสทีอิ้งค์ ซ.139 

198 กิจกรรมวันสำคัญ 
มฐ.1 

คุณภาพของ
ผู้เรียน 

1,390.00 เฉพาะเจาะจง 1,390.00   จ.117 

199 
กิจกรรมประสาน
ความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่าย 

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

1,300.00 เฉพาะเจาะจง 1,300.00 
 

บริษัท มุกพิชา จำกัด 
 

บริษัท มุกพิชา จำกัด 
จ.118 
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200 ค่ายคุณธรรม 
มฐ.1 

คุณภาพของ
ผู้เรียน 

3,834.00 เฉพาะเจาะจง 3,834.00 
 

สาครเซ็นเตอร์ 
 

สาครเซ็นเตอร์ 
จ.119 

201 
กิจกรรมประสาน
ความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่าย 

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

15,800.00 เฉพาะเจาะจง 15,800.00 

บริษัทบีทูเอสจำกัด 
ร้านเอสทีอิ้งค์ 

ร้านศักดิ์เจริญ กรอบรูป 
บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น 

จำกัด 
ร้าน เส้ือยืด 

JOYSHOP&SCREEN 
ร้านเจเคเครื่องเขียน 

บริษัทบรรจุภัณฑ์เซ็นเตอร์ 
บริษัทก้องแก้วกู๊ดเวย์  

บริษัทก๊อปป้ีวัน 2547 จำกัด 

บริษัทบีทูเอสจำกัด 
ร้านเอสทีอิ้งค์ 

ร้านศักดิ์เจริญ กรอบรูป 
บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น 

จำกัด 
ร้าน เส้ือยืด 

JOYSHOP&SCREEN 
ร้านเจเคเครื่องเขียน 

บริษัทบรรจุภัณฑ์เซ็นเตอร์ 
บริษัทก้องแก้วกู๊ดเวย์  

บริษัทก๊อปป้ีวัน 2547 จำกัด 

ซ.140-
150จ.

120-122 

202 

ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ และ 
 เทคโนโลยี 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
2,000.00 เฉพาะเจาะจง 2,000.00 

 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จ.123-
124 
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203 
กิจกรรมมาตรการ
ป้องกันโควิด-๑๙ 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
5,352.00 เฉพาะเจาะจง 5,352.00 

บริษัทเชอริต้า(ไทยแลนด์)
จำกัด 

บริษัทเชอริต้า(ไทยแลนด์)
จำกัด 

ซ.151 

204 

พัฒนา
ความสามารถการ
ใช้ส่ือทันสมัย ICT 
เพื่อพัฒนาการ

เรียนรู ้

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
1,635.00 เฉพาะเจาะจง 1,635.00 

 
บริษัท ยูนิต้ี ไอที  
ซิสเต็ม จำกัด 

 
บริษัท ยูนิต้ี ไอที  
ซิสเต็ม จำกัด 

จ.125 

205 

จัดสภาพและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ี
เอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู ้

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

1,176.00 เฉพาะเจาะจง 1,176.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.152 

206 

จัดสภาพและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ี
เอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู ้

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

2,395.00 เฉพาะเจาะจง 2,395.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.153 

207 งานประชาสัมพันธ ์

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

1,630.00 เฉพาะเจาะจง 1,630.00 
บริษัท เอส.พ.ีโกลบอล ซัพ

พลาย จำกัด 
บริษัท เอส.พี.โกลบอล ซัพ

พลาย จำกัด 
ซ.154 
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208 
มฐ.2 กระบวนการ
บริหารและการ

จัดการ 

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

1,445.00 เฉพาะเจาะจง 1,445.00 บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) ซ.155 

209 กิจกรรมวันสำคัญ 
มฐ.1 

คุณภาพของ
ผู้เรียน 

1,208.00 เฉพาะเจาะจง 1,208.00 
ร้านเจเคเครื่องเขียน 

บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) 
ร้านเจเคเครื่องเขียน 

บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) 
ซ.156-
157 

210 กิจกรรมวันสำคัญ 
มฐ.1 

คุณภาพของ
ผู้เรียน 

1,500.00 เฉพาะเจาะจง 1,500.00 ร้านเค่ียงฮวด ร้านเค่ียงฮวด ซ.158 

211 
จัดหาเครื่องเล่น

กลางแจ้ง อนุบาล 

มฐ.1 
คุณภาพของ

เด็ก 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง 10,000.00 ร้านทรัพย์ภิญโญ พาณิชย์ ร้านทรัพย์ภิญโญ พาณิชย์ ซ.159 

212 
จัดซื้อและจัดซ่อม

วัสดุครุภัณฑ์ 
อนุบาล 

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

5,000.00 เฉพาะเจาะจง 5,000.00 ร้านทรัพย์ภิญโญ พาณิชย์ ร้านทรัพย์ภิญโญ พาณิชย์ ซ.160 

213 
อนุบาลเบิกทักษะ

วิชาการ 

มฐ.1 
คุณภาพของ

เด็ก 
5,000.00 เฉพาะเจาะจง 5,000.00 ร้านทรัพย์ภิญโญ พาณิชย์ ร้านทรัพย์ภิญโญ พาณิชย์ ซ.161 
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214 กิจกรรมวันสำคัญ 
มฐ.1 

คุณภาพของ
ผู้เรียน 

1,400.00 เฉพาะเจาะจง 1,400.00 
 

ไอเดียอิงค์เจ็ท 
 

ไอเดียอิงค์เจ็ท 
จ.126 

215 กิจกรรมวันสำคัญ 
มฐ.1 

คุณภาพของ
ผู้เรียน 

7,102.00 เฉพาะเจาะจง 7,102.00 
 

ร้านโปรก๊อปป้ี 
 

ร้านโปรก๊อปป้ี 
จ.127-
129 

216 

กิจกรรมส่งเสริม
การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการของ

ผู้เรียน 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 

23,400.00 เฉพาะเจาะจง 23,400.00 

บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) 
บริษัทยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม 

จำกัด 
บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น 

จำกัด 
บริษัทบีทูเอสจำกัด 
ร้านเจเคเครื่องเขียน 
ร้านไอเดียอิ้งค์เจ็ท 

ร้านอเนกอิ้งเจ็ทแอนด์
เลเซอร์ 

ร้านพอใจทุกอย่าง 20 บาท 
ร้านบุญศรีเฟอร์นิเจอร ์

 

บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน) 
บริษัทยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม 

จำกัด 
บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น 

จำกัด 
บริษัทบีทูเอสจำกัด 
ร้านเจเคเครื่องเขียน 
ร้านไอเดียอิ้งค์เจ็ท 

ร้านอเนกอิ้งเจ็ทแอนด์เลเซอร์ 
ร้านพอใจทุกอย่าง 20 บาท 

ร้านบุญศรีเฟอร์นิเจอร ์
 

ซ.162-
179,จ.

130-132 

217 
ปรับปรุงและ

ซ่อมแซม 
- 1,200.00 เฉพาะเจาะจง 1,200.00 นายนคร  สกุลพรรณ นายนคร  สกุลพรรณ จ.133 
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218 
ปรับปรุงและ

ซ่อมแซม 
- 4,400.00 เฉพาะเจาะจง 4,400.00 

หจก. รวมเกษตรขอนแก่น 
 

หจก. รวมเกษตรขอนแก่น 
 

ซ.180-
182 

219 
ส่งเสริมการคิด
คำนวณ Open 

class 

มฐ.1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง 10,000.00 
ร้านเจเคเครื่องเขียน 

บริษัทเค้ียงเทรดด้ิง จำกัด 
ร้านเจเคเครื่องเขียน 

บริษัทเค้ียงเทรดด้ิง จำกัด 

ซ.183-
189,จ.

134-135 

220 

ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรเข้ารับการ
อบรมตามภาระ

งานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

28,000.00 เฉพาะเจาะจง 28,000.00 นางสาวเนาวรัตน์  ถาวร นางสาวเนาวรัตน์  ถาวร 
จ.136-
137 

221 
กิจกรรม ๑ 
ห้องเรียน ๑ 
ผลิตภัณฑ์ 

มฐ.3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนท่ี
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

3,858.00 เฉพาะเจาะจง 3,858.00 
นายสมาส จันทร์เรืองศรี 
หจก. สยามรุ่งเรืองกิจ 

บริษัทบ้านบรรจุภัณฑ์จำกัด 

นายสมาส จันทร์เรืองศรี 
หจก. สยามรุ่งเรืองกิจ 

บริษัทบ้านบรรจุภัณฑ์จำกัด 

ซ.190-
193 

222 
กิจกรรมจ้างครูและ
บุคลากร สนับสนุน
การจัดการศึกษา 

มฐ.2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง 4,500.00 พระพรศักดิ์  ดารม พระพรศักดิ์  ดารม ซ.194 

 


