
ที่ โครงการ ว/ด/ป ร. จ. รายการซ้ือ จ านวนเงิน ประเภท ร้าน เลขที่ใบส่งของ ว/ด/ป จ่าย

1
 04.11 รักษาความสะอาดอาคารเรียน
และอาคารประกอบ  25 ก.ย. 2562  1/63  1/63  กระดาษทชิชูจัมโบโ้รล 12,000.00  วสัดุ  ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย  62/09/02375 27-ก.ย.-62

2
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  25 ก.ย. 2562  2/63  2/63  ข้องอ พวีซีี 90 1นิ้ว 1,200.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บ.ีฟลิเตอร์  014/0661 27-ก.ย.-62

3
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  25 ก.ย. 2562  3/63  3/63

 โซเดียม ไฮโปรคลอไรด์ 
(คลอรีนน้ า 10%) 4,300.00  วสัดุ

 บริษทั เวลิด์เคมีอุตสาหกรรม 
จ ากัด  IV4609697 27-ก.ย.-62

4
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  7 ต.ค. 2562  4/63  4/63  ตะป ู3นิ้ว 100  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  018/0862 9-ต.ค.-62

5  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  8 ต.ค. 2562  5/63  5/63  หมึกอิงค์เจ็ท CCN สีด า 25,233.64  วสัดุ  บริษทั ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด  62080302 10-ต.ค.-62

6
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  25 ต.ค. 2562  6/63  6/63  ผ้าไฮเกรดสีขาว 3,262.00  วสัดุ  ร้านกระดุม  96/4791 29-ต.ค.-62

7  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  9 ต.ค. 2562  7/63  7/63
 คอมเพรสเซอร์ NH 41VXBT 
220V 6,950.00  วสัดุ

 บริษทั สุขสวสัด์ิแอร์ซัพพลาย 
จ ากัด  029/1426 11-ต.ค.-62

8  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  18 ต.ค. 2562  8/63  8/63  หลอดแสงจันทร์ 400w 750  วสัดุ  ร้าน ล าปางคลังไฟฟา้  15/0706 21-ต.ค.-62

9  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  25 ต.ค. 2562  9/63  9/63
 กระดาษถ่าย A4 70g IDEA 
MAX 41,500.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6205420 29-ต.ค.-62

10
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  18 ต.ค. 2562  10/63  10/63  ไส้กรอง PP 20 นิ้ว 5 ไมคร่อน 2,400.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บ.ีฟลิเตอร์  014/0664 21-ต.ค.-62

11
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  23 ต.ค. 2562  11/63  11/63  โซแน็กซ์ 140  วสัดุ  ร้าน ก.อะไหล่  038/1895 25-ต.ค.-62

12  01.23 งบค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  28 ต.ค. 2562  12/63  12/63  น้ ามันเบนซิล95 1,000.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วนาการ
 2ลก-
001-000046 31-ต.ค.-62

รายงานการจัดซ้ือตามรหสั โรงเรียนล าปางกัลยาณี ประจ าปงีบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562)



13
 12.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาเกษตรกรรม  25 ต.ค. 2562  13/63  13/63  เมล็ดพนัธุด์อกไม้ คละ 225  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บอมกิจเกษตร

 01-
BS6210280001 28-ต.ค.-62

14  04.04 พฒันางานอนามัยโรงเรียน  25 ต.ค. 2562  14/63  14/63  Air-x สีเขียว 300  วสัดุ  บริษทั ธรีะเวชภณัฑ์  INV-00-19-504 29-ต.ค.-62

15
 04.18 พฒันางานสวสัดิการและชุมชน
สัมพนัธ์  25 ต.ค. 2562  15/63  15/63  โคมพลาสติกถวายพระพร 525  วสัดุ  ร้านแม่น้อยสังฆภณัฑ์  001/0002 28-ต.ค.-62

16
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  25 ต.ค. 2562  16/63  16/63  ถุงหิ้วไฮโซ 12x20 ตราฮีโร่ 2,100.00  วสัดุ  บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด

 ORVC621028P
010001 28-ต.ค.-62

17  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  25 ต.ค. 2562  17/63  17/63
 เคร่ืองปรับอากาศฮิตาชิ แบบ
ติดผนัง รุ่น RAS-EJ10CJT 13,000.00  วสัดุ

 บริษทั สุขสวสัด์ิแอร์ซัพพลาย 
จ ากัด  029/1448 28-ต.ค.-62

18
 12.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาเกษตรกรรม  28 ต.ค. 2562  18/63  18/63  พทิเูนียสีขาวดอกใหญ่ 550  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัดจิบอังต๊ืงโอสถ  400/19988 30-ต.ค.-62

19
 10.02 พฒันาส่งเสริมผู้มีความสามารถ
ทางด้านกีฬาและกรีฑา  28 ต.ค. 2562  19/63  19/63  ถ้วยรางวลั 2,000.00  วสัดุ  ร้านจิรชัยสปอร์ต  082/4100 30-ต.ค.-62

20
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  28 ต.ค. 2562  20/63  20/63  น้ ายาล้างจานซันไลต์ 1,352.00  วสัดุ

 บริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)  052041607306 30-ต.ค.-62

21
 10.02 พฒันาส่งเสริมผู้มีความสามารถ
ทางด้านกีฬาและกรีฑา  30 ต.ค. 2562  21/63  21/63  ริบบิ้นฟาง 270  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6205449 1-พ.ย.-62

22
 10.02 พฒันาส่งเสริมผู้มีความสามารถ
ทางด้านกีฬาและกรีฑา  29 ต.ค. 2562  22/63  22/63  ปนูขาวพื้นเมือง 2,250.00  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  018/0863-4 1-พ.ย.-62

23
 12.05 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
คอมพวิเตอร์  25 ต.ค. 2562  23/63  23/63

 เคร่ืองปรับอากาศไดเกิ้น แบบ
แขวนใต้ฝ้า ขนาด 36170 BTU
 TNVERTER เบอร์ 5 100,000.00  วสัดุ

 บริษทั สุขสวสัด์ิแอร์ซัพพลาย 
จ ากัด  029/1446 28-ต.ค.-62

24  01.16 พฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  25 ต.ค. 2562  24/63  24/63

 เคร่ืองปรับอากาศไดเกิ้นแบบ
แขวนใต้ฝ้า ขนาด 36170 BTU
 INVERTER เบอร์ 5 100,000.00  วสัดุ

 บริษทั สุขสวสัด์ิแอร์ซัพพลาย 
จ ากัด  029/1447 28-ต.ค.-62



25  01.16 พฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  25 ต.ค. 2562  25/63  25/63

 ชุดควบคุมอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย Cisco 5520 
Wireless Controller 460,000.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20190700029 28-ต.ค.-62



ที่ โครงการ ว/ด/ป ร. จ. รายการซ้ือ จ านวนเงิน ประเภท ร้าน เลขที่ใบส่งของ ว/ด/ป จ่าย

216  03.02 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน

 6 ก.ค. 2563  240/63  240/63  ปร้ินเอกสารขาวด า 423.45  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7682488 8-ก.ค.-63

217  01.18 พฒันางานประกันคุณภาพ
การศึกษา

 6 ก.ค. 2563  241/63  241/63  เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ ริโก้ 
หมายเลขเคร่ือง C767R931203

3,000.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7684880 8-ก.ค.-63

218  01.05 พฒันางานพสัดุและครุภณัฑ์  6 ก.ค. 2563  242/63  242/63  เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ ริโก้ 
หมายเลขเคร่ือง C767R930238

3,000.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7684881 8-ก.ค.-63

219  03.02 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน

 8 ก.ค. 2563  243/63  243/63  เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ ริโก้ หมา
เลขเคร่ือง X687P100358

1,495.33  จ้าง  บริษทั ริโก้ เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จ ากัด

 38939035 10-ก.ค.-63

220  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอน

 8 ก.ค. 2563  244/63  244/63  ค่าบริการเคร่ืองมัลติดิฟงัก์ชั่น 931  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7692557 10-ก.ค.-63

221  12.05 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนคอมพวิเตอร์

 8 ก.ค. 2563  245/63  245/63  ปร้ินเอกสารสี 380  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7694323 10-ก.ค.-63

222  03.02 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน

 10 ก.ค. 2563  246/63  246/63  ปา้ยไวนิล โควคิ ขนาด 200x150 ซม. 480  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/216 14-ก.ค.-63

223  01.09 บริหารจัดการเงินบริหาร
สถานศึกษา

 10 ก.ค. 2563  247/63  247/63  ปา้ยไวนิลจุดคัดกรอง ขนาด 50x80 
ซม.

560  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/217 14-ก.ค.-63

224  13.02 พฒันาคุณภาพการจัด
กิจกรรมงานแนะแนว

 10 ก.ค. 2563  248/63  248/63  ตรายาง ตราโรงเรียน 340  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/219 14-ก.ค.-63

225  04.04 พฒันางานอนามัยโรงเรียน  10 ก.ค. 2563  249/63  249/63  ตรายาง ตราโรงเรียน 340  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/220 14-ก.ค.-63

226  01.06 พฒันางานยานพาหนะ  21 ก.ค. 2563  250/63  250/63  ติดสต๊ิกเกอร์สะทอ้งแสงติดรถ 6 ล้อ 
40-0233

2,250.00  จ้าง  ร้านอาร์ตเวอร์ค  025/1201 23-ก.ค.-63

รายงานการจัดจ้างตามรหสั โรงเรยีนล าปางกัลยาณ ีประจ าปงีบประมาณ 2563 (เดือน กรกฏาคม 2563)



227  04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม

 22 ก.ค. 2563  251/63  251/63  ติดม่านปรับแสง ราง พร้อมติดต้ัง 
ขนาด 2.50x1.60 เมตร ขนาด 
3.50x1.60 เมตร

18,500.00  จ้าง  ร้านศรีกัญญา  27/11 24-ก.ค.-63

228  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  22 ก.ค. 2563  252/63  252/63  สาย THW 1x6 2,500.00  จ้าง  นายสุเทพ โตบญุ 24-ก.ค.-63

229  01.03 พฒันางานสารบรรณ  22 ก.ค. 2563  253/63  253/63  ตรายางหมึกในตัว (นางสาวดวงเดือน
 จิตอารีย์) รองผู้อ านวยการฯ

300  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/244 24-ก.ค.-63

230  01.11 พฒันางานบคุลากรและ
วางแผนอัตราก าลัง

 22 ก.ค. 2563  254/63  254/63  ตรายางหมึกในตัว (นางสาวดวงเดือน
 จิตอารีย์) รองผู้อ านวยการฯ

300  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/245 24-ก.ค.-63

231  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอน

 22 ก.ค. 2563  255/63  255/63  ตรายางหมึกในตัว (นายสมชาย ใจ
ไหว) รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ

220  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/246 24-ก.ค.-63

232  04.01 พฒันางานฝ่ายบริหารทั่วไป  22 ก.ค. 2563  256/63  256/63  ตรายางหมึกในตัว (นายทรงพล 
เฟื่องฟ)ู รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

220  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/247 24-ก.ค.-63

233  01.07 พฒันางานการเงินและบญัชี  22 ก.ค. 2563  257/63  257/63  ตรายางธรรมดา (นางสาวดวงเดือน 
จิตอารีย์) รองผู้อ านวยการ

440  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/248 24-ก.ค.-63

234  13.02 พฒันาคุณภาพการจัด
กิจกรรมงานแนะแนว

 22 ก.ค. 2563  258/63  258/63  ปา้ยอะคิลิคต้ังโต๊ะ 2,000.00  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/249 24-ก.ค.-63

235  03.05 พฒันางานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

 22 ก.ค. 2563  259/63  259/63  สต๊ิกเกอร์ติดกรวย 200  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/250 24-ก.ค.-63

236  05.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนสาระวชิาภาษาไทย

 22 ก.ค. 2563  260/63  260/63  สต๊ิกเกอร์ ขนาด 60x150 ซม. 400  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/251 24-ก.ค.-63

237  03.04 พฒันางานธนาคารโรงเรียน  22 ก.ค. 2563  261/63  261/63  สต๊ิกเกอร์ ขนาด 70x180 ซม. พร้อม
ติดต้ัง

1,200.00  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/253 24-ก.ค.-63

238  11.04 พฒันาการเรียนการสอนวชิา
ดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง

 22 ก.ค. 2563  262/63  262/63  ปา้ยไวนิลดนตรีพื้นบา้น ขนาด 
150x400 ซม.

960  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/254 24-ก.ค.-63



239  01.06 พฒันางานยานพาหนะ  27 ก.ค. 2563  263/63  263/63  ลูกรอกสายพาน มีขาไมทต้ี์ 400  จ้าง  กลการออโต้คาร์  056/2752 29-ก.ค.-63

240  04.07 โครงการพฒันางาน
โภชนาการและโรงอาหาร

 31 ก.ค. 2563  264/63  264/63  ดูดบอ่ดักไขมัน 1,500.00  จ้าง  นายแก้ว แก้วทพิย์ 4-ส.ค.-63

241  03.07 สถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข

 22 ก.ค. 2563  266/63  266/63  ปา้ยไวนิล ขนาด 190x300 ซม. 
พร้อมติดต้ัง

900  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/255 24-ก.ค.-63

243  04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม

 31 ก.ค. 2563  268/63  268/63  ประตูอลูมิเนียมสีชา ขนาด 
2.00x1.15 ม. หอ้ง 331

6,500.00  จ้าง  นายสุนทร อินทะ 4-ส.ค.-63



ที่ โครงการ ว/ด/ป ร. จ. รายการซ้ือ จ านวนเงิน ประเภท ร้าน เลขที่ใบส่งของ ว/ด/ป จ่าย

709
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  3 ส.ค. 2563  727/63  727/63  ไม้กวาดแข็ง 2,000.00  วสัดุ  ร้านสมนามจักสาน  12/111 5-ส.ค.-63

710
 10.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา  4 ส.ค. 2563  728/63  728/63  แฟม้โชว ์A4 2,160.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6303170 6-ส.ค.-63

711  01.03 พฒันางานสารบรรณ  4 ส.ค. 2563  729/63  729/63
 เก้าอี้ส านักงานพนักพงิสูง
เบาะหนัง ขาอลูมิเนีย 3,000.00  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด น้ าล้อมเคหะ
ภณัฑ์  523/26131 6-ส.ค.-63

712  01.05 พฒันางานพสัดุและครุภณัฑ์  4 ส.ค. 2563  730/63  730/63  หมึก IBM BK CE278A 4,580.00  วสัดุ
 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200800033 6-ส.ค.-63

713  04.01 พฒันางานฝ่ายบริหารทั่วไป  4 ส.ค. 2563  731/63  731/63
 กระดาษถ่าย A4 80g 
Double A 2,550.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6303188 6-ส.ค.-63

714  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  4 ส.ค. 2563  732/63  732/63  พดัลมพาวเวอร์ 280  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจียวพานิช  086/4284 6-ส.ค.-63

715  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  3 ส.ค. 2563  733/63  733/63  ลวดเสียบ 136  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6303151 5-ส.ค.-63

716
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  5 ส.ค. 2563  734/63  734/63  อิฐมอญโบราณ 1,500.00  วสัดุ  นายอภชิน วงศ์ค าลือ 7-ส.ค.-63

717
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  5 ส.ค. 2563  735/63  735/63  ปนู TPI-M-197 4,080.40  วสัดุ

 บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด
 (มหาชน) สาขาล าปาง

 LGSA004IV-
630807-000 7-ส.ค.-63

718
 12.03 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาธรุกิจศึกษา  29 ก.ค. 2563  736/63  736/63  ไม้บลัซ่าหน้า 4 หนา 8 มม. 200  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6303036 31-ก.ค.-63

719  07.02 Marine aquarium  31 ก.ค. 2563  737/63  737/63
 ถังน้ าพร้อมฝา+สีขาวใส 18 
แกลลอน 418  วสัดุ  บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด

 ORVM630804P
010001 4-ส.ค.-63

720
 06.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา  5 ส.ค. 2563  738/63  738/63

 Flash Drive Kingston 
Datatraveter 100 G3 32GB 250  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200800049 7-ส.ค.-63

รายงานการจัดซ้ือตามรหสั โรงเรียนล าปางกัลยาณี ประจ าปงีบประมาณ 2563 (เดือนสิงหาคม 2563)



721
 11.01 พฒันาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระศิลปะสาระทศันศิลป์  5 ส.ค. 2563  739/63  739/63  Printer lnkjet Epson L3110 4,390.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200800050 7-ส.ค.-63

722
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  7 ส.ค. 2563  740/63  740/63  ไทรเกาหลี 1.5 ม. 5,700.00  วสัดุ  ร้าน สวนไทรเกาหลี  01/147 8-ส.ค.-63

723
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  7 ส.ค. 2563  741/63  741/63  ต้นแอปเปิ้ลสตาร์ 14,000.00  วสัดุ  ร้านสวนบารมียาย  02/149 10-ส.ค.-63

724
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  7 ส.ค. 2563  742/63  742/63

 ขอบคันถนน ขนาด 
15x30x100 ซม. 3,740.00  วสัดุ  บริษทั พี.เอ.คอนกรีต จ ากัด

 DTV6308/0000
90 10-ส.ค.-63

725  04.13 กิจกรรม 5ส.  7 ส.ค. 2563  743/63  743/63
 Printer Epson All ln One 
L4150 7,950.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด  IV-2020080023 10-ส.ค.-63

726
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  7 ส.ค. 2563  744/63  744/63  หมึก IBM CF283A Bk 2,090.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200800062 10-ส.ค.-63

727  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  7 ส.ค. 2563  745/63  745/63
 กระดาษถ่าย A4 70g Idea 
Max 22  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6303263 10-ส.ค.-63

728
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  7 ส.ค. 2563  746/63  746/63  ธง สก.60x90 ซม. 1,200.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6303264 10-ส.ค.-63

729  01.07 พฒันางานการเงินและบญัชี  7 ส.ค. 2563  747/63  747/63  ปากกาลูกล่ืน 225  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6303279 10-ส.ค.-63

730
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  7 ส.ค. 2563  748/63  748/63  ยางรัดวงใหญ่ 80  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6303321 11-ส.ค.-63

731
 11.01 พฒันาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระศิลปะสาระทศันศิลป์  7 ส.ค. 2563  749/63  749/63  กระดาษการ์ดขาว A4 180g 450  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6303314 11-ส.ค.-63

732
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  7 ส.ค. 2563  750/63  750/63  สมุดกราฟ 54  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6303315 11-ส.ค.-63

733  13.04 พฒันากิจกรรมลูกเสือ  7 ส.ค. 2563  751/63  751/63  เตาฮังโล่ ขนาดกลาง 2,000.00  วสัดุ  นายปฏญิญา ปอนสืบ 11-ส.ค.-63

734  13.04 พฒันากิจกรรมลูกเสือ  7 ส.ค. 2563  752/63  752/63  หนังกลองทอมฯ 800  วสัดุ  นายไกรวชิญ์ หมื่นจันทร์ต๊ะ 11-ส.ค.-63



735  01.07 พฒันางานการเงินและบญัชี  7 ส.ค. 2563  753/63  753/63  Ribbon For LQ300 1,140.00  วสัดุ
 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200800077 11-ส.ค.-63

736
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  7 ส.ค. 2563  754/63  754/63  ค้อนหงอนด้ามไฟเบอร์ SKYER 2,300.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เต๊กหมง  T6308004 11-ส.ค.-63

737
 04.11 รักษาความสะอาดอาคารเรียน
และอาคารประกอบ  7 ส.ค. 2563  755/63  755/63  น้ ายาเก็บฝุ่น สูตรน้ ามัน 1,600.00  วสัดุ  ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย  63/08/03520 11-ส.ค.-63

738  01.21 งบส ารองจ่าย  3 ส.ค. 2563  756/63  756/63  อาทเจ็ท ยากันยุง 2,960.00  วสัดุ
 บริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)  052031437528 5-ส.ค.-63

739
 03.09 รักษาความปลอดภยัใน
สถานศึกษา  7 ส.ค. 2563  757/63  757/63  กรวยยางจราจร 80 ซม. 6,400.00  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด น้ าล้อมเคหะ
ภณัฑ์  523/26141 11-ส.ค.-63

740
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  7 ส.ค. 2563  758/63  758/63  กระถางธปูไฟฟา้ 878  วสัดุ  ร้านแม่น้อยสังฆภณัฑ์  045/2245 11-ส.ค.-63

741  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  7 ส.ค. 2563  759/63  759/63  UPPER TRANSFER UNIT 12,747.50  วสัดุ  บริษทั ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด  63080122 11-ส.ค.-63

742
 12.03 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาธรุกิจศึกษา  11 ส.ค. 2563  760/63  760/63  VGA 290  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไอแอมคอมพวิ
เตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ  293/14635 13-ส.ค.-63

743
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  11 ส.ค. 2563  761/63  761/63  หญ้าเทยีม ขนาด 2 ซม. 6,950.00  วสัดุ  ร้านน้ าผ้ึงพนัธุไ์ม้  2/18-19 13-ส.ค.-63

744
 02.20 พฒันาคุณภาพหอ้งสมุด ประเทศ
ไทย 4.0  11 ส.ค. 2563  762/63  762/63

 ไทยรัฐ (เดือน กรกฎาคม 
2563) 190  วสัดุ  ร้านเจริญรัตน์  7/63/014 13-ส.ค.-63

745
 11.02 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิานาฏศิลป์  12 ส.ค. 2563  763/63  763/63

 กระดาษถ่าย A4 80g 
Double A 510  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6303365 14-ส.ค.-63

746
 12.04 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาสาระงานช่างอุตสาหกรรม  12 ส.ค. 2563  764/63  764/63  บล็อคคอนกรีต ขนาด 30x30 7,500.00  วสัดุ  นางสาวปราณี เหมะธลิุนทร์ 14-ส.ค.-63

747
 10.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา  12 ส.ค. 2563  765/63  765/63

 ลูกบาสเกตบอล Fivc Star 
BR7000 15,000.00  วสัดุ  ร้านล าปางสปอร์ท  021/1026 14-ส.ค.-63



748
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  12 ส.ค. 2563  766/63  766/63  ดินด า 6,300.00  วสัดุ  นายทนั ธรรมใจกูล 14-ส.ค.-63

749  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  12 ส.ค. 2563  767/63  767/63  ลูกเซอร์กิต 16A 1,000.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจียวพานิช  087/4332 14-ส.ค.-63

750  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  5 ส.ค. 2563  768/63  768/63

 คอมเพรสเซอร์ 
DKIN-1702145L SCROLL 
COMP 21,800.00  วสัดุ

 บริษทั สุขสวสัด์ิแอร์ซัพพลาย 
จ ากัด  037/1830 7-ส.ค.-63

751
 04.11 รักษาความสะอาดอาคารเรียน
และอาคารประกอบ  12 ส.ค. 2563  769/63  769/63  ไฟน์ไลน์ ปรับผ้านุ่ม 198  วสัดุ  บริษทั ล าปางเสรีกรุ๊ป จ ากัด

 DSA16308/000
08 14-ส.ค.-63

752  01.16 พฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  12 ส.ค. 2563  770/63  770/63
 AIR-AP1852E-S-K9:Cisco 
802.00ac Wace2 68,400.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200800089 14-ส.ค.-63

753  13.05 พฒันาการเรียนรู้นักเรียนเรียนร่วม  12 ส.ค. 2563  771/63  771/63
 หมึก EPSON T664100 
BOTTLE BLACK 300  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
202008000091 14-ส.ค.-63

754
 03.09 รักษาความปลอดภยัใน
สถานศึกษา  12 ส.ค. 2563  772/63  772/63  หมึก IBM CF226A 3,390.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200800092 14-ส.ค.-63

755
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  10 ส.ค. 2563  773/63  773/63  กระดาษเช็ดปาก 950  วสัดุ  บริษทั ล าปางเสรีกรุ๊ป จ ากัด

 DSA16308/000
07,00001 17-ส.ค.-63

756  04.08 พฒันางานสวสัดิการร้านค้า  14 ส.ค. 2563  774/63  774/63  มีดคัตเตอร์ 225  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6303461 17-ส.ค.-63

757
 05.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาภาษาไทย  14 ส.ค. 2563  775/63  775/63

 กระดาษถ่าย A4 80g 
Double A 6  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6303462 17-ส.ค.-63

758  13.05 พฒันาการเรียนรู้นักเรียนเรียนร่วม  14 ส.ค. 2563  776/63  776/63
 กระดาษถ่าย A4 80g 
Double A 1,020.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6303423 17-ส.ค.-63

759
 03.09 รักษาความปลอดภยัใน
สถานศึกษา  14 ส.ค. 2563  777/63  777/63

 กระดาษถ่าย A4 80g 
Double A 510  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6303424 17-ส.ค.-63

760
 12.02 พฒันาการเรียนการสอนสาระค
หกรรม  14 ส.ค. 2563  778/63  778/63  กระดาษสาหนา 780  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6303460 17-ส.ค.-63



761  01.07 พฒันางานการเงินและบญัชี  14 ส.ค. 2563  779/63  779/63
 เก้าอี้ส านักงานชนิดปรับสูงต่ า 
โช๊คไฮโดรลิก 2,500.00  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด น้ าล้อมเคหะ
ภณัฑ์  524/26165 17-ส.ค.-63

762
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  14 ส.ค. 2563  780/63  780/63  เฟร์ินใบมะขาม 3,900.00  วสัดุ  ร้านน้ าผ้ึงพนัธุไ์ม้  2/20 17-ส.ค.-63

763
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  14 ส.ค. 2563  781/63  781/63  ปั้มน้ า 1,520.00  วสัดุ  ร้านศรีนวล กราฟฟคิเวลิค์  21/10 17-ส.ค.-63

764
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  14 ส.ค. 2563  782/63  782/63  หญ้ามาเลย์เซีย 3,300.00  วสัดุ  ร้านอ้อมหญ้า  14/255 17-ส.ค.-63

765
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  14 ส.ค. 2563  783/63  783/63  คีมจับลวดเชื่อม 500A 220  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เต๊กหมง  T6308005 18-ส.ค.-63

766  04.05 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  14 ส.ค. 2563  784/63  784/63  เจลแอลกอฮอล์ 3.8 ลิตร 12,000.00  วสัดุ
 บริษทั เวลิด์เคมีอุตสาหกรรม 
จ ากัด  IV4611028 18-ส.ค.-63

767  04.08 พฒันางานสวสัดิการร้านค้า  14 ส.ค. 2563  785/63  785/63  ครุภณัฑ์เคร่ืองอ่านบาร์โค้ต 3,250.00  วสัดุ
 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200800104 18-ส.ค.-63

768
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  14 ส.ค. 2563  786/63  786/63  ผ้ากันเปื้อน 1,380.00  วสัดุ  ร้าน เสรีการผ้าใบ  048/2372 18-ส.ค.-63

769
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  14 ส.ค. 2563  787/63  787/63  ช้อนส้อม ตราจรวด 4,250.00  วสัดุ  บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด

 ORVC630818C
50006 18-ส.ค.-63

770
 12.02 พฒันาการเรียนการสอนสาระค
หกรรม  14 ส.ค. 2563  788/63  788/63  กาวลาเทก็ซ์ 32 ออนซ์ 325  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6303477 18-ส.ค.-63

771  01.21 งบส ารองจ่าย  17 ส.ค. 2563  789/63  789/63  ปล๊ักไฟ 5 ม. TOSHINO 520  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6303500 19-ส.ค.-63

772
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  17 ส.ค. 2563  790/63  790/63  น้ ายาเก็บฝุ่น สูตรน้ ามัน 2,000.00  วสัดุ  ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย  63/08/03543 19-ส.ค.-63

773
 11.01 พฒันาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระศิลปะสาระทศันศิลป์  18 ส.ค. 2563  791/63  791/63

 USB Adapter Wireiess TP-
LINK TL-WN821N 320  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200800127 20-ส.ค.-63



774
 05.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาภาษาไทย  18 ส.ค. 2563  792/63  792/63  หมึก IBM Q2612A 7,960.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200800128 20-ส.ค.-63

775
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  19 ส.ค. 2563  793/63  793/63  ข้อต่อตรง 6  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจียวพานิช  088/4380 21-ส.ค.-63

776
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  19 ส.ค. 2563  794/63  794/63

 ถัง+ฝาพลาสติก 16 แกลลอน
 ด า 5,850.00  วสัดุ  ร้าน เตียเฮ่งฮง  118/5878 21-ส.ค.-63

777
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  3 ส.ค. 2563  795/63  795/63

 กล่องดารก้อนอายส์กลาง 
คละสีใส 804  วสัดุ  บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด

 ORVC630805C
50003 5-ส.ค.-63

778
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  4 ส.ค. 2563  796/63  796/63  หนิกรวด 85  วสัดุ  ร้านศรีนวล กราฟฟคิเวลิค์  15/09 6-ส.ค.-63

779  03.02 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  10 ส.ค. 2563  797/63  797/63  ธปูเทยีน 200  วสัดุ  นางสาวพมิพใ์จ ขัดทะเสมา 12-ส.ค.-63

780  03.02 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  11 ส.ค. 2563  798/63  798/63  พานไหวค้รู 500  วสัดุ  ร้านปา้ดาดอกไม้ 13-ส.ค.-63

781
 12.02 พฒันาการเรียนการสอนสาระค
หกรรม  14 ส.ค. 2563  799/63  799/63  น้ าตาลทรายขาวมิตรผล 65  วสัดุ  บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด

 ORVC630817C
50004 17-ส.ค.-63

782
 12.02 พฒันาการเรียนการสอนสาระค
หกรรม  14 ส.ค. 2563  800/63  800/63  หวง่ 180  วสัดุ  หา้ง โซนี่บาร์ชาร์  006/0259-60 17-ส.ค.-63

783
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  17 ส.ค. 2563  801/63  801/63  สาหร่ายหางกระรอก 145  วสัดุ  ร้านศรีนวล กราฟฟคิเวลิค์  15/15 19-ส.ค.-63

784
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  19 ส.ค. 2563  802/63  802/63  ปากกาไวทบ์อร์ด 220  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  019/0919 21-ก.ย.-63

785
 12.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาเกษตรกรรม  19 ส.ค. 2563  803/63  803/63

 ฝ้าระแนงไม้ยางพาราจ๊อยส์
1/2x4x1.20 ซม. 725.18  วสัดุ

 บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด
 (มหาชน) สาขาล าปาง

 LGSA004IV-
630821-000 21-ส.ค.-63



786
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  19 ส.ค. 2563  804/63  804/63  ถุงมือผ้าชะเนล 570  วสัดุ

 บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด
 (มหาชน) สาขาล าปาง

 LGSA004IV-
630821-000 21-ส.ค.-63

787
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  21 ส.ค. 2563  805/63  805/63  เคร่ืองวดัค่า PH และคลอรีน 560  วสัดุ

 บริษทั เวลิด์เคมีอุตสาหกรรม 
จ ากัด  IV4611057 24-ส.ค.-63

788  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  21 ส.ค. 2563  806/63  806/63  โคมดาวไลท ์LED 2,200.00  วสัดุ  ร้าน ล าปางคลังไฟฟา้  018/0851 24-ส.ค.-63

789  02.02 พฒันาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  21 ส.ค. 2563  807/63  807/63  หมึก HP 17A BK 2,400.00  วสัดุ
 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200800125 24-ส.ค.-63

790
 01.09 บริหารจัดการเงินบริหาร
สถานศึกษา  21 ส.ค. 2563  808/63  808/63  หมึก IBM CE285A BK 2,090.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200800144 24-ส.ค.-63

791  01.16 พฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  21 ส.ค. 2563  809/63  809/63
 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ AIO ยี่หอ้ 
รุ่น HP24-f0152d 124,500.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200800148 24-ส.ค.-63

792  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  21 ส.ค. 2563  810/63  810/63  กล่องดิจิตอล 1,470.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจียวพานิช  088/4393 24-ส.ค.-63

793
 12.04 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาสาระงานช่างอุตสาหกรรม  21 ส.ค. 2563  811/63  811/63  พู่กันกลม 10 150  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6303649 25-ส.ค.-63

794
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  21 ส.ค. 2563  812/63  812/63  เก้าอี้พลาสต๊ิกกลม น้ าเงิน 17,000.00  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด น้ าล้อมเคหะ
ภณัฑ์  524/26196 25-ส.ค.-63

795
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  21 ส.ค. 2563  813/63  813/63  ตู้ล็อกเกอร์ไม้ 3 ประตู 1,650.00  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด น้ าล้อมเคหะ
ภณัฑ์  524/26197 25-ส.ค.-63

796  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  21 ส.ค. 2563  814/63  814/63  กระดาษโรเนียว A-75 A4 5,400.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6303656 25-ส.ค.-63

797
 01.09 บริหารจัดการเงินบริหาร
สถานศึกษา  21 ส.ค. 2563  815/63  815/63  ลวดเสียบ 216  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6303668 25-ส.ค.-63

798  02.02 พฒันาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  21 ส.ค. 2563  816/63  816/63
 กระดาษถ่าย A4 80g 
Double A 1,020.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6303667 25-ส.ค.-63

799
 12.04 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาสาระงานช่างอุตสาหกรรม  24 ส.ค. 2563  817/63  817/63  แปบ๊ส่ีเหล่ียมพรีกัลวาไนซ์ 2,320.00  วสัดุ

 บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด
 (มหาชน) สาขาล าปาง

 LGSA004IV-
630821-000 21-ส.ค.-63



800  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  24 ส.ค. 2563  818/63  818/63  พดัลมดูดอากาศ 8 นิ้ว 3,800.00  วสัดุ  ร้าน ล าปางคลังไฟฟา้  018/0853 26-ส.ค.-63

801  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  24 ส.ค. 2563  819/63  819/63  ซองผูกเชือก A4 1,512.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6303688 26-ส.ค.-63

802  01.06 พฒันางานยานพาหนะ  24 ส.ค. 2563  820/63  820/63  น้ ายาขัดเบาะ 385.2  วสัดุ
 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มแอลพ ี
(ส านักงานใหญ)่  IV6308127 26-ส.ค.-63

803  07.02 Marine aquarium  24 ส.ค. 2563  821/63  821/63  สก๊อตไบรต์เล้ก 360  วสัดุ  บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด
 ORVC630826C
50001 26-ส.ค.-63

804
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  24 ส.ค. 2563  822/63  822/63  เคร่ืองชั่งดิจิตอล 1,900.00  วสัดุ

 บริษทั แกมมาโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  G2008-0503 26-ส.ค.-63

805
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  24 ส.ค. 2563  823/63  823/63  สัปรดสีกระด่าง 580  วสัดุ  ร้านน้ าผ้ึงพนัธุไ์ม้  2/23-24 26-ส.ค.-63

806
 01.09 บริหารจัดการเงินบริหาร
สถานศึกษา  31 ก.ค. 2563  824/63  824/63  เจลล้างมือ 7,700.00  วสัดุ  NK.PRINTING  130/13 3-ส.ค.-63



ที่ โครงการ ว/ด/ป ร. จ. รายการซ้ือ จ านวนเงิน ประเภท ร้าน เลขที่ใบส่งของ ว/ด/ป จ่าย

460  01.16 พฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  12 พ.ย. 2562  474/63  474/63

 Network HDMI OVER IP 
Fiber (Single Mode) 
Extender-20K 12,900.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 QO-
20191100190 14-พ.ย.-62

461  01.05 พฒันางานพสัดุและครุภณัฑ์  3 เม.ย. 2563  475/63  475/63  กระบอกฉีดน้ า 75  วสัดุ  นางจันทกานต์ ดวงมาลา 7-เม.ย.-63

462  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  6 เม.ย. 2563  476/63  476/63  สวทิย์แสงแดด 300  วสัดุ  ร้าน ล าปางคลังไฟฟา้  016/0776 8-เม.ย.-63

463
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  6 เม.ย. 2563  477/63  477/63  แปรงทาสี 2 1/2นิ้ว 250  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  018/0893 8-เม.ย.-63

464  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  31 มี.ค. 2563  478/63  478/63

 เคร่ืองปรับอากาศไดกิ้น รุ่น 
FDBNQ24MV25/RNQ24MV2
5+BRC1C61 31,000.00  วสัดุ

 บริษทั สุขสวสัด์ิแอร์ซัพพลาย 
จ ากัด  033/1633 2-เม.ย.-63

465
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  25 มี.ค. 2563  479/63  479/63  ผงซักฟอก โอโม 195  วสัดุ

 บริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)  052051174716 27-มี.ค.-63

466
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  27 มี.ค. 2563  480/63  480/63  ลูกกล้ิง-สีน้ ามัน 7นิ้ว 55  วสัดุ  บริษทั นนทว์สัดุ พลัส จ ากัด  HS6300921 31-มี.ค.-63

467
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  7 เม.ย. 2563  481/63  481/63  สีน้ ามัน 180  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  018/0894-5 9-เม.ย.-63

468  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  10 เม.ย. 2563  482/63  482/63  กาวลาเทก็ซ์ 32 OZ 110  วสัดุ
 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เคท ีกรุ๊ป 
ล าปาง  IM6304049 14-เม.ย.-63

469
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  15 เม.ย. 2563  483/63  483/63  ถุงพพี ี20x30 420  วสัดุ  บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด

 ORVC630417C
50001 17-เม.ย.-63

470
 04.12 พฒันาภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน  17 เม.ย. 2563  484/63  484/63  ถาดเหล็ก+ด้าม 260  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  018/0897 20-เม.ย.-63

รายงานการจัดซ้ือตามรหสั โรงเรียนล าปางกัลยาณี ประจ าปงีบประมาณ 2563 (เดือนเมษายน 2563)



471  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  20 เม.ย. 2563  485/63  485/63  หมึก IBM Q2612A 3,980.00  วสัดุ
 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200400125 22-เม.ย.-63

472
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  20 เม.ย. 2563  486/63  486/63  น้ ายาน้ าไทย 250กรัม 150  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  018/0898 22-เม.ย.-63

473
 04.12 พฒันาภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน  20 เม.ย. 2563  487/63  487/63  น้ ายาก าจัดตะไคร่ 2,000.00  วสัดุ  ร้านศรีนวล กราฟฟคิเวลิค์  10/12 22-เม.ย.-63

474
 02.20 พฒันาคุณภาพหอ้งสมุด ประเทศ
ไทย 4.0  20 เม.ย. 2563  488/63  488/63  กระดาษนกกระจอก 800  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เคท ีกรุ๊ป 
ล าปาง  IM6304076 22-เม.ย.-63

475  01.16 พฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  22 เม.ย. 2563  489/63  489/63

 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้
สาย Access Point Cisco 
Aironer 1815i 48,150.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด  IV-2020040012 24-เม.ย.-63

476  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  22 เม.ย. 2563  490/63  490/63  นีออน LED ยาว 800  วสัดุ  ร้าน ล าปางคลังไฟฟา้  016/0782 24-เม.ย.-63

477
 04.12 พฒันาภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน  24 เม.ย. 2563  491/63  491/63  สาย PE 200mm 1,250.00  วสัดุ  ร้านล าปางโชคชัย  01/005 27-เม.ย.-63

478
 04.12 พฒันาภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน  24 เม.ย. 2563  492/63  492/63  สายยางสีฟา้ 1นิ้ว 3,799.50  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  018/0899 27-เม.ย.-63

479
 10.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา  24 เม.ย. 2563  493/63  493/63  สีน้ ามันเขียวเข้ม 515 1,712.00  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  018/0900 27-เม.ย.-63

480
 04.12 พฒันาภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน  24 เม.ย. 2563  494/63  494/63  ทรายหยาบ 4,500.00  วสัดุ  นายทนั ธรรมใจกูล  022/148 27-เม.ย.-63

481
 04.12 พฒันาภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน  28 เม.ย. 2563  495/63  495/63  เคร่ืองปั้มน้ าไดโว ่2นิ้ว Kanto 2,200.00  วสัดุ  ร้านล าปางโชคชัย  01/006 30-เม.ย.-63

482
 04.12 พฒันาภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน  28 เม.ย. 2563  496/63  496/63  บอลวาวล์ PVC 1นิ้ว 40  วสัดุ  บริษทั นนทว์สัดุ พลัส จ ากัด  HS6301181 30-เม.ย.-63



483
 10.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา  28 เม.ย. 2563  497/63  497/63  สีน้ ามัน 515 6,848.00  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  019/0901 30-เม.ย.-63

484
 04.12 พฒันาภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน  29 เม.ย. 2563  498/63  498/63  หญ้านวลน้อย 1,350.00  วสัดุ  สวนลุงพจน์  103/22-23 1-พ.ค.-63

485  01.23 งบค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  28 เม.ย. 2563  499/63  499/63  น้ ามันเบนซิน 95 200  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วนาการ
 2ลก-
001-000052 30-เม.ย.-63

486  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  8 เม.ย. 2563  500/63  500/63
 คอมเพรสเซอร์ NH-52 
VXBT-5 220V 16,800.00  วสัดุ

 บริษทั สุขสวสัด์ิแอร์ซัพพลาย 
จ ากัด  033/1650 10-เม.ย.-63



ที่ โครงการ ว/ด/ป ร. จ. รายการซ้ือ จ านวนเงิน ประเภท ร้าน เลขที่ใบส่งของ ว/ด/ป จ่าย

408
 12.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาเกษตรกรรม  2 มี.ค. 2563  422/63  422/63

 เตาอบไมโคเวฟ ซัมซุง 
MB-81KS 1,690.00  วสัดุ  บริษทั สอาดกรุ๊ป จ ากัด

 BV00120-
030031 4-มี.ค.-63

409
 12.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาเกษตรกรรม  3 มี.ค. 2563  423/63  423/63  น้ าตาลทรายขาวมิตรผล 144  วสัดุ  บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด

 ORVC630305C
50001 5-มี.ค.-63

410  04.13 กิจกรรม 5ส.  3 มี.ค. 2563  424/63  424/63
 ชีวบ าบดัภณัฑ์ สูตร Germ 
Killer 1,650.00  วสัดุ  ร้านคลีนเวลิด์ ซัพพลาย  08/365 5-มี.ค.-63

411  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  4 มี.ค. 2563  425/63  425/63  ขาสปริง LED 18w 960  วสัดุ  ร้าน ล าปางคลังไฟฟา้  016/0758,0760 6-มี.ค.-63

412
 04.12 พฒันาภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน  6 มี.ค. 2563  426/63  426/63

 มีเดีย POT-GROUND คลาส
แมน 70L 2,250.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บอมกิจเกษตร

 01-
BS6303090001 9-มี.ค.-63

413  01.16 พฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  6 มี.ค. 2563  427/63  427/63  เคร่ือง MIXER 13,000.00  วสัดุ  ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง  067/3314 9-มี.ค.-63

414
 12.03 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาธรุกิจศึกษา  6 มี.ค. 2563  428/63  428/63  คลิบหนีบ 110 39  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6301011 9-มี.ค.-63

415
 03.05 พฒันางานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  6 มี.ค. 2563  429/63  429/63  คลิบหนีบด า 108 354  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6301015 9-มี.ค.-63

416  01.05 พฒันางานพสัดุและครุภณัฑ์  6 มี.ค. 2563  430/63  430/63  ปากกาเขียนเหล็ก สีด า 1,881.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6301022 10-มี.ค.-63

417
 04.12 พฒันาภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน  6 มี.ค. 2563  431/63  431/63  แม่สี 314 642  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  018/0888 10-มี.ค.-63

418
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  6 มี.ค. 2563  432/63  432/63  แปรงทาสี 4นิ้ว 240  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  018/0887 10-มี.ค.-63

419
 03.09 รักษาความปลอดภยัใน
สถานศึกษา  6 มี.ค. 2563  433/63  433/63  นกหวดี 2,870.00  วสัดุ  ร้านล าปางสปอร์ท  020/0961 10-มี.ค.-63

รายงานการจัดซ้ือตามรหสั โรงเรียนล าปางกัลยาณี ประจ าปงีบประมาณ 2563 (เดือนมีนาคม 2563)



420
 09.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาภาษาอังกฤษ  6 มี.ค. 2563  434/63  434/63  หมึก IBM Q2612A 3,980.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200300047 10-มี.ค.-63

421
 03.05 พฒันางานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  6 มี.ค. 2563  435/63  435/63  หมึก IBM CF226A 3,390.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200300050 10-มี.ค.-63

422
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  6 มี.ค. 2563  436/63  436/63  หมึก IBM CE285A BK 2,090.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200300054 10-มี.ค.-63

423  01.16 พฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  6 มี.ค. 2563  437/63  437/63
 RAM Blackberry DDR3 PC3 
10600 2GB 9,360.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200300057 10-มี.ค.-63

424
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  6 มี.ค. 2563  438/63  438/63  น้ ามันไฮโดริก 600  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เต๊กหมง  T6303002 10-มี.ค.-63

425
 12.03 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาธรุกิจศึกษา  6 มี.ค. 2563  439/63  439/63

 Accessory Keypad 
Numberic PT-981 Black 380  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200300053 10-มี.ค.-63

426
 04.11 รักษาความสะอาดอาคารเรียน
และอาคารประกอบ  6 มี.ค. 2563  440/63  440/63  น้ ายาล้างพื้นลอกแวก๊ซ์ 1,600.00  วสัดุ  ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย  63/03/02945 10-มี.ค.-63

427  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  9 มี.ค. 2563  441/63  441/63  ซองขยายข้าง C4 KA 600  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6301037 11-มี.ค.-63

428
 12.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาเกษตรกรรม  9 มี.ค. 2563  442/63  442/63  ถังแก๊สใหม่ 15 กก. 1,613.00  วสัดุ  บริษทั ล าปางแอลพจีี จ ากัด  001/283 11-มี.ค.-63

429
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  9 มี.ค. 2563  443/63  443/63

 เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง 
HYUNDI 165BAR 5,990.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เต๊กหมง  T6303004 11-มี.ค.-63

430  04.04 พฒันางานอนามัยโรงเรียน  10 มี.ค. 2563  444/63  444/63  ถ่าน พานา AA เขียวทอง 435  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6301076 12-มี.ค.-63

431
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  11 มี.ค. 2563  445/63  445/63  บอลวาว PVC ขนาด 1 นิ้ว 500  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  018/0889 13-มี.ค.-63

432
 04.12 พฒันาภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน  11 มี.ค. 2563  446/63  446/63  บอลวาล์ว PVC 1 นิ้ว 110  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เต๊กหมง  T6303005 13-มี.ค.-63



433
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  11 มี.ค. 2563  447/63  447/63  ลูกกล้ิงทาสีน้ ามัน 4 นิ้ว 110  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เต๊กหมง  T6303006 13-มี.ค.-63

434  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  11 มี.ค. 2563  448/63  448/63  หมึกอิงค์เจ็ทสีด า 50,467.28  วสัดุ  บริษทั ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด  62120224 13-มี.ค.-63

435
 03.07 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข  12 ก.พ. 2563  449/63  449/63  ถ้วยรางวลั 1,500.00  วสัดุ  ร้านจิรชัยสปอร์ต  034/1692 14-ก.พ.-63

436  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  11 มี.ค. 2563  450/63  450/63  หลอดนิออน LED ยาว 41,250.00  วสัดุ  ร้าน ล าปางคลังไฟฟา้  016/0762 13-มี.ค.-63

437  03.02 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  13 มี.ค. 2563  451/63  451/63  ช่อดอกไม้ติดเส้ือ 21,735.00  วสัดุ  ร้านจ าเนียร ฟลอรีสท์  1/092 16-มี.ค.-63

438  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  13 มี.ค. 2563  452/63  452/63  กล่องดิจิตอล 1,180.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจียวพานิช  074/3690 17-มี.ค.-63

439  01.21 งบส ารองจ่าย  13 มี.ค. 2563  453/63  453/63  เคร่ืองพน่ยา 1,900.00  วสัดุ  ร้านล าปางโชคชัย  01/002 17-มี.ค.-63

440
 03.07 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข  13 มี.ค. 2563  454/63  454/63  กระดาษถ่าย A480g 672  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6301105 16-มี.ค.-63

441
 09.02 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาภาษาฝร่ังเศส  13 มี.ค. 2563  455/63  455/63  ซองขยายข้าง 40  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6301123 17-มี.ค.-63

442  07.02 Marine aquarium  13 มี.ค. 2563  456/63  456/63  อาหารปลาทะเล 3,480.00  วสัดุ  ร้านศรีนวล กราฟฟคิเวลิค์  3/10 17-มี.ค.-63

443
 02.20 พฒันาคุณภาพหอ้งสมุด ประเทศ
ไทย 4.0  9 มี.ค. 2563  457/63  457/63  ไทยรัฐ 100  วสัดุ  ร้านเจริญรัตน์ 12-มี.ค.-63

444  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  16 มี.ค. 2563  458/63  458/63  เทปกั้นเขต ขาว-แดง 490  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เต๊กหมง  T6303009 18-มี.ค.-63

445
 04.12 พฒันาภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน  17 มี.ค. 2563  459/63  459/63  สีอีทอ็กซ์ JBP#5551 1,850.00  วสัดุ  ร้านล าปางโชคชัย  01/003 19-มี.ค.-63

446  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  17 มี.ค. 2563  460/63  460/63  โคมดาวไลท์ 2,400.00  วสัดุ  ร้าน ล าปางคลังไฟฟา้  016/0766 19-มี.ค.-63

447
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  17 มี.ค. 2563  461/63  461/63

 โซเดีนม ไฮโปรคลอไรด์ 
(คลอรีนน้ า 10%) 4,300.00  วสัดุ

 บริษทั เวลิด์เคมีอุตสาหกรรม 
จ ากัด  IV4610393 19-มี.ค.-63

448  01.21 งบส ารองจ่าย  18 มี.ค. 2563  462/63  462/63  เจลล้างมือ ขนาด 300 ml. 3,120.00  วสัดุ  ร้านคลีนเวลิด์ ซัพพลาย  08/375 20-มี.ค.-63



449  03.02 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  18 มี.ค. 2563  463/63  463/63  ดอกไม้ติดเส้ือนักเรียน ชั้น ม.3 21,880.00  วสัดุ  ร้านพทุธชาติ  15/014 20-มี.ค.-63

450  01.21 งบส ารองจ่าย  10 มี.ค. 2563  464/63  464/63  เคร่ืองวดัไข้ ชนิดยิงหน้าผาก 8,500.00  วสัดุ  ร้านเจียรจินดา เภสัช  25/1222 12-มี.ค.-63

451
 09.02 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาภาษาฝร่ังเศส  20 มี.ค. 2563  465/63  465/63

 หมึก INKJET CZ107A/678 
BK 1,170.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200300136 23-มี.ค.-63

452
 01.11 พฒันางานบคุลากรและวางแผน
อัตราก าลัง  20 มี.ค. 2563  466/63  466/63

 Flash Drive Kingston 
Datatraveler 100 G3 32GB 750  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200300137 23-มี.ค.-63

453
 06.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา  20 มี.ค. 2563  467/63  467/63

 USB FLASH DRIVE HELIOS 
16GB 300  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200300153 24-มี.ค.-63

454
 04.12 พฒันาภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน  25 มี.ค. 2563  468/63  468/63  สีอีทอ็กซี JBP #5551 1,850.00  วสัดุ  ร้านล าปางโชคชัย  021/14 27-มี.ค.-63

455  01.06 พฒันางานยานพาหนะ  23 มี.ค. 2563  469/63  469/63  ผ้าไมโครไฟเบอร์ 321.02  วสัดุ
 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มแอลพ ี
(ส านักงานใหญ)่  IV6303091 25-มี.ค.-63

456
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  25 มี.ค. 2563  470/63  470/63

 หมึกเติมไวทบ์อร์ด ซากุระ น้ า
เงิน 1,188.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6301244 27-มี.ค.-63

457
 12.06 พฒันางานส านักงานกลุ่มสาระ
การงานอาชีพฯ  30 มี.ค. 2563  471/63  471/63  หมึกเติม Epson 4 สี 2,320.00  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไอแอมคอมพวิ
เตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ  286/14274 1-เม.ย.-63

458  01.23 งบค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  27 มี.ค. 2563  472/63  472/63  น้ ามันเบนซิน 95 200  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วนาการ
 2ลก-
001-000051 31-มี.ค.-63

459
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  31 มี.ค. 2563  473/63  473/63  ทบีาร์อบสี 1x1x4 ม. 105  วสัดุ  บริษทั อิวหลีพาณิชย์ จ ากัด  211167 2-เม.ย.-63



ที่ โครงการ ว/ด/ป ร. จ. รายการซ้ือ จ านวนเงิน ประเภท ร้าน เลขที่ใบส่งของ ว/ด/ป จ่าย

523  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  3 มิ.ย. 2563  537/63  537/63
 กระดาษถ่าย A4 70g IDEA 
MAX 42,500.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6301984 5-มิ.ย.-63

524
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  3 มิ.ย. 2563  538/63  538/63  เทปผ้า 1.5นิ้ว แดง 750  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6301985 5-มิ.ย.-63

525
 03.05 พฒันางานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  3 มิ.ย. 2563  539/63  539/63  เทปผ้า 1.5นิ้ว 258  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6301991 5-มิ.ย.-63

526  01.21 งบส ารองจ่าย  3 มิ.ย. 2563  540/63  540/63
 เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 3800 
มล. 7,080.00  วสัดุ

 บริษทั แกมมาโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  2006-0005 5-มิ.ย.-63

527
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  5 มิ.ย. 2563  541/63  541/63  แก๊ส 15 กก. 684  วสัดุ  บริษทั ล าปางแอลพจีี จ ากัด  066/3283 8-มิ.ย.-63

528
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  5 มิ.ย. 2563  542/63  542/63  หมึก IBM CE285A BK 4,180.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200600060 8-มิ.ย.-63

529
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  5 มิ.ย. 2563  543/63  543/63  ซันไลน์ 3600 มล. 2,067.00  วสัดุ  บริษทั ล าปางเสรีกรุ๊ป จ ากัด

 DSA16306/000
04 8-มิ.ย.-63

530
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  5 มิ.ย. 2563  544/63  544/63

 ก๊อกซิงค์ต้ังเซรามิควาล์ว 
DUSS D13 7,416.00  วสัดุ  บริษทั อิวหลีพาณิชย์ จ ากัด

 213476,21347
7,213478 8-มิ.ย.-63

531
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  5 มิ.ย. 2563  545/63  545/63  ปากกาลูกล่ืน 110  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302015 8-มิ.ย.-63

532
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  5 มิ.ย. 2563  546/63  546/63  น้ ายาเช็ดพื้น ดี.ซี 450  วสัดุ  ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย  63/06/03271 8-มิ.ย.-63

533
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  5 มิ.ย. 2563  547/63  547/63

 หมดนหนุนใยสังเคราะห ์
19x29นิ้ว 159  วสัดุ

 บริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)  052091320673 8-มิ.ย.-63

รายงานการจัดซ้ือตามรหสั โรงเรียนล าปางกัลยาณี ประจ าปงีบประมาณ 2563 (เดือนมิถุนายน 2563)



534
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  9 มิ.ย. 2563  548/63  548/63

 แอลกอฮอร์ 75% ขนาด 1 
ลิตร พร้อมขวดสเปรย์ 2,000.00  วสัดุ  นายวรีวฒัน์ ค าแก้ว 11-มิ.ย.-63

535
 01.11 พฒันางานบคุลากรและวางแผน
อัตราก าลัง  9 มิ.ย. 2563  549/63  549/63  แฟม้ 1 กระดุม A4 324  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302060 11-มิ.ย.-63

536  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  9 มิ.ย. 2563  550/63  550/63  ลวดเสียบ 216  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302062 11-มิ.ย.-63

537
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  9 มิ.ย. 2563  551/63  551/63  ข้องอ 1/2 150  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  019/0905 11-มิ.ย.-63

538
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  10 มิ.ย. 2563  552/63  552/63  ยางในรถเข็น 1,200.00  วสัดุ  ร้าน ก.อะไหล่  053/2639 12-มิ.ย.-63

539  01.21 งบส ารองจ่าย  12 มิ.ย. 2563  553/63  553/63  Face shield แบบแวน่ตา 8,050.00  วสัดุ  Chill shield  14/061 15-มิ.ย.-63

540  01.21 งบส ารองจ่าย  10 มิ.ย. 2563  554/63  554/63
 อ่างซิงค์ MLS XL-811 1 
หลุมมีถาด สะดือ 3,900.00  วสัดุ  บริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากัด  IV000023223 12-มิ.ย.-63

541
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  12 มิ.ย. 2563  555/63  555/63  3M ใหญ่ฟองน้ า ไม่มีแผง 912  วสัดุ  บริษทั ล าปางเสรีกรุ๊ป จ ากัด

 DSA16306/000
07 15-มิ.ย.-63

542
 04.11 รักษาความสะอาดอาคารเรียน
และอาคารประกอบ  12 มิ.ย. 2563  556/63  556/63

 ผ้าม๊อพถูพื้น ขนาด 10นิ้ว สี
น้ าเงิน 2,250.00  วสัดุ  ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย  63/06/03282 15-มิ.ย.-63

543
 03.05 พฒันางานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  15 มิ.ย. 2563  557/63  557/63  ล้อยางหมุนรอบตัว 4นิ้ว 100  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เต๊กหมง  C20/06-018 17-มิ.ย.-63

544
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  15 มิ.ย. 2563  558/63  558/63

 น้ ามันเคร่ือง DUCKHAMS 9 
20"50 600  วสัดุ  กลการออโต้คาร์  054/2694 17-มิ.ย.-63

545
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  15 มิ.ย. 2563  559/63  559/63  ใยละเอียด 650  วสัดุ  ร้านศรีนวล กราฟฟคิเวลิค์  035/147 17-มิ.ย.-63

546
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  15 มิ.ย. 2563  560/63  560/63  ลูกลอยด้านทองเหลือง 1/2 510  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  019/0906 17-มิ.ย.-63



547
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  15 มิ.ย. 2563  561/63  561/63  พดัลม ขนาด 15 นิ้ว 1,660.00  วสัดุ  บริษทั สอาดกรุ๊ป จ ากัด  IV0012039 17-มิ.ย.-63

548
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  15 มิ.ย. 2563  562/63  562/63  ถังน้ า+ฝา 42 แกลลอน 420  วสัดุ  บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด

 ORVC630617P
01001 17-มิ.ย.-63

549
 12.05 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
คอมพวิเตอร์  15 มิ.ย. 2563  563/63  563/63

 Webcam Genius ECam 
1080p 10,900.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200600114 17-มิ.ย.-63

550
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  12 มิ.ย. 2563  564/63  564/63

 เคร่ืองซักผ้า แอลจี 
TH2722SSAY 20,690.00  วสัดุ  บริษทั สอาดกรุ๊ป จ ากัด

 EV00120-
060235 16-มิ.ย.-63

551
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  16 มิ.ย. 2563  565/63  565/63

 ไขควงชุด 8 ตัว/ชุด 
FORCE#2084 1,000.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เต๊กหมง  T6306015 18-มิ.ย.-63

552  01.21 งบส ารองจ่าย  24 มี.ค. 2563  566/63  566/63  น้ ายาฆ่าเชื้อ Q10 8,500.00  วสัดุ  นายวชิาติ หรรษาอุดม 26-มี.ค.-63

553
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  16 มิ.ย. 2563  567/63  567/63  น้ ายาน้ าไทย 500 กรัม 150  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  019/0908 19-มิ.ย.-63

554  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  17 มิ.ย. 2563  568/63  568/63  พดัลมไอน้ า ฮาตาชิ รุ่น AC 2,750.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจียวพานิช  083/4110 19-มิ.ย.-63

555
 04.12 พฒันาภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน  19 มิ.ย. 2563  569/63  569/63  เคร่ืองตัดหญ้า (ชนิดรถเข็น) 11,700.00  วสัดุ  ร้านล าปางโชคชัย  01/008 22-มิ.ย.-63

556
 04.12 พฒันาภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน  19 มิ.ย. 2563  570/63  570/63  ต้นชมพู่ออสเตรเลีย 5,600.00  วสัดุ  ร้านน้ าผ้ึงพนัธุไ์ม้  2/9 22-มิ.ย.-63

557
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  19 มิ.ย. 2563  571/63  571/63

 หมึกเติมไวทบ์อร์ด ซากุระ น้ า
เงิน 300  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302258 23-มิ.ย.-63

558  03.02 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  19 มิ.ย. 2563  572/63  572/63  หมึก IBM Q2612A 3,980.00  วสัดุ
 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200600148 23-มิ.ย.-63

559
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  26 มิ.ย. 2563  573/63  573/63  ถุงขยะด า ขนาด 30x40 3,300.00  วสัดุ  ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย  63/06/03320 24-มิ.ย.-63



560
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  22 มิ.ย. 2563  574/63  574/63  สีทากระเบื้อง #104 900  วสัดุ  ร้านล าปางโชคชัย  01/009 24-มิ.ย.-63

561

 02.17 ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน
ล าปางกัลยาณีกับโรงเรียนมหดิลวทิยา
นุสรณ์และ สสวท.  9 มิ.ย. 2563  575/63  575/63  แฟม้กล่าวรายงาน A4 ครุฑ 3,400.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302061 11-มิ.ย.-63

562

 02.17 ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน
ล าปางกัลยาณีกับโรงเรียนมหดิลวทิยา
นุสรณ์และ สสวท.  19 มิ.ย. 2563  576/63  576/63  กาวลาเทก็ซ์ 8 ออนซ์ 38  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์

 IV6302302,630
228,630 25-มิ.ย.-63

563  04.04 พฒันางานอนามัยโรงเรียน  23 มิ.ย. 2563  577/63  577/63  ลวดยิง T3-10M 96  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302304 25-มิ.ย.-63

564

 02.17 ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน
ล าปางกัลยาณีกับโรงเรียนมหดิลวทิยา
นุสรณ์และ สสวท.  23 มิ.ย. 2563  578/63  578/63

 หมึก INK Canon Refill 
100ml BK 150  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200600157 25-มิ.ย.-63

565  04.04 พฒันางานอนามัยโรงเรียน  23 มิ.ย. 2563  579/63  579/63  หมึก IBM CF226A 3,390.00  วสัดุ
 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200600158 25-มิ.ย.-63

566  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  23 มิ.ย. 2563  580/63  580/63  ลูกสวทิย์ พานา 280  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจียวพานิช  083/4120 25-มิ.ย.-63

567
 09.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาภาษาอังกฤษ  23 มิ.ย. 2563  581/63  581/63

 กระดาษถ่าย A4 80g 
Double A 108  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302308 25-มิ.ย.-63

568  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  24 มิ.ย. 2563  582/63  582/63  สกรู 2นิ้ว 160  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  019/0909 26-มิ.ย.-63

569
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  23 มิ.ย. 2563  583/63  583/63  อ่างล้างหน้า 1,960.00  วสัดุ  บริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากัด  IV000023369 25-มิ.ย.-63

570
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  23 มิ.ย. 2563  584/63  584/63  ผ้ากันเปื้อน 600  วสัดุ  บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด

 ORVC630625P
010001 25-มิ.ย.-63

571  01.16 พฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  25 มิ.ย. 2563  585/63  585/63  webcam Recording 19,980.00  วสัดุ
 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV2020060016
3,202006 29-มิ.ย.-63

572  04.04 พฒันางานอนามัยโรงเรียน  25 มิ.ย. 2563  586/63  586/63  เบตาดีน 1,140.00  วสัดุ  บริษทั ธรีะเวชภณัฑ์  INV-00-20-363 29-มิ.ย.-63



573  04.04 พฒันางานอนามัยโรงเรียน  26 มิ.ย. 2563  587/63  587/63  พาราเซตามอล 500 มก. 1,000.00  วสัดุ  ร้านเจียรจินดา เภสัช  4/9 29-มิ.ย.-63

574
 04.12 พฒันาภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน  25 มิ.ย. 2563  588/63  588/63  หญ้าเทยีม 6,080.00  วสัดุ

 บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด
 (มหาชน) สาขาล าปาง

 LGSA004IV-
630329-000 29-มิ.ย.-63

575
 12.04 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาสาระงานช่างอุตสาหกรรม  25 มิ.ย. 2563  589/63  589/63  ปนูปอร์ตแลนด์ 777  วสัดุ

 บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด
 (มหาชน) สาขาล าปาง

 LGSA004IV-
630629-000 29-มิ.ย.-63

576
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  25 มิ.ย. 2563  590/63  590/63  ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์ 7,423.50  วสัดุ

 บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด
 (มหาชน) สาขาล าปาง

 LGSA004IV-
630629-000 29-มิ.ย.-63

577  01.06 พฒันางานยานพาหนะ  25 มิ.ย. 2563  591/63  591/63  ยางในรถจักรยานยนต์ 100  วสัดุ  ร้าน JJ Motor Service  019/9 29-มิ.ย.-63

578  03.02 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  25 มิ.ย. 2563  592/63  592/63  กระดาษถ่าย A4 Double A 1,530.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302347 29-มิ.ย.-63

579  02.03 พฒันาระบบการนิเทศภายใน  25 มิ.ย. 2563  593/63  593/63  กระดาษการ์ดขาว A4 225  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302353 29-มิ.ย.-63

580  04.08 พฒันางานสวสัดิการร้านค้า  26 มิ.ย. 2563  594/63  594/63  พลาสติกใสอาซีเดส 700  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302375 30-มิ.ย.-63

581
 04.11 รักษาความสะอาดอาคารเรียน
และอาคารประกอบ  26 มิ.ย. 2563  595/63  595/63  น้ ายาเก็บฝุ่น สูตรน้ ามั้น 800  วสัดุ  ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย  63/06/03354 30-มิ.ย.-63

582  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  22 มิ.ย. 2563  596/63  596/63
 เคร่ืองปรับอากาศมิตซูบชิิ 
แบบแขวนใต้ฝ้า 82,000.00  วสัดุ

 บริษทั สุขสวสัด์ิแอร์ซัพพลาย 
จ ากัด  036/1775 24-มิ.ย.-63

583  01.23 งบค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  29 มิ.ย. 2563  597/63  597/63  น้ ามันเบนซิน 95 1,750.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วนาการ
 2ลก-
001-000054 30-มิ.ย.-63

584  13.04 พฒันากิจกรรมลูกเสือ  13 มี.ค. 2563  598/63  598/63  กลองบองโก้ 3,400.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนสามัญ สกุลไทย  รส00163/13 16-มี.ค.-63

585  13.04 พฒันากิจกรรมลูกเสือ  13 มี.ค. 2563  599/63  599/63  ฉาบทองเหลือง 1,000.00  วสัดุ  ร้านแม่น้อยสังฆภณัฑ์  005/0206-7 16-มี.ค.-63

586

 02.17 ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน
ล าปางกัลยาณีกับโรงเรียนมหดิลวทิยา
นุสรณ์และ สสวท.  19 มิ.ย. 2563  600/63  600/63  ถุงขยะด าบาง 18x20 40  วสัดุ  ร้านช้อปเพลิน  20/11 22-มิ.ย.-63



587

 02.17 ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน
ล าปางกัลยาณีกับโรงเรียนมหดิลวทิยา
นุสรณ์และ สสวท.  19 มิ.ย. 2563  601/63  601/63  ไฟแช็คก๊าซไทโยกล่องแดง 18  วสัดุ

 บริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)  052031348952 22-มิ.ย.-63

588

 02.17 ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน
ล าปางกัลยาณีกับโรงเรียนมหดิลวทิยา
นุสรณ์และ สสวท.  19 มิ.ย. 2563  602/63  602/63  ลูกโปง่ สีมุก คละสี 595  วสัดุ  บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด

 ORVM630622C
10007,300 26-มิ.ย.-63

589

 02.17 ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน
ล าปางกัลยาณีกับโรงเรียนมหดิลวทิยา
นุสรณ์และ สสวท.  22 มิ.ย. 2563  603/63  603/63  หมูบด 57  วสัดุ

 บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบวิชั่น ซิส
เทม จ ากัด  5504055560 24-มิ.ย.-63

590

 02.17 ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน
ล าปางกัลยาณีกับโรงเรียนมหดิลวทิยา
นุสรณ์และ สสวท.  23 มิ.ย. 2563  604/63  604/63  ยีสต์นก 500g 110  วสัดุ

 ร้าน เค ฟู้คส์ แอนด์ เบเกอร่ี 
(ตรงข้าม รร.บญุวาทย์)  51/23-24 25-มิ.ย.-63

591

 02.17 ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน
ล าปางกัลยาณีกับโรงเรียนมหดิลวทิยา
นุสรณ์และ สสวท.  24 มิ.ย. 2563  605/63  605/63

 สเปรย์ปรับอากาศ GLADE 
เฟรชเนส 89  วสัดุ

 บริษทัโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 00071  070132 26-มิ.ย.-63

592

 02.17 ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน
ล าปางกัลยาณีกับโรงเรียนมหดิลวทิยา
นุสรณ์และ สสวท.  24 มิ.ย. 2563  606/63  606/63  ชูโครส (น้ าตาลทราย) 140  วสัดุ

 บริษทั แกมมาโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

 IG2006-
0182,0247 26-มิ.ย.-63

593

 02.17 ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน
ล าปางกัลยาณีกับโรงเรียนมหดิลวทิยา
นุสรณ์และ สสวท.  24 มิ.ย. 2563  607/63  607/63  ปากกาเซ็นชื่อฐานกลม สีด า 370  วสัดุ

 บริษทั ดีเค แคมปสัสโตร์ล าปาง 
จ ากัด

 V12042006-
00756 26-มิ.ย.-63

594

 02.17 ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน
ล าปางกัลยาณีกับโรงเรียนมหดิลวทิยา
นุสรณ์และ สสวท.  24 มิ.ย. 2563  608/63  608/63  ซองขาว 9/125 190  วสัดุ

 บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบวิชั่น ซิส
เทม จ ากัด  5504055609 26-มิ.ย.-63



595

 02.17 ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน
ล าปางกัลยาณีกับโรงเรียนมหดิลวทิยา
นุสรณ์และ สสวท.  24 มิ.ย. 2563  609/63  609/63  ทชิชูไร้แกนแพค 10 ม้วน 50  วสัดุ  ร้านช้อปเพลิน  OL200070421 26-มิ.ย.-63

596

 02.17 ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน
ล าปางกัลยาณีกับโรงเรียนมหดิลวทิยา
นุสรณ์และ สสวท.  24 มิ.ย. 2563  610/63  610/63

 กล้องเวบ็แคม WEBCAM 
OKER HD629 Full HD 1080 6,600.00  วสัดุ

 บริษทั แกมมาโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  IG2006-0190 26-มิ.ย.-63

597

 02.17 ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน
ล าปางกัลยาณีกับโรงเรียนมหดิลวทิยา
นุสรณ์และ สสวท.  26 มิ.ย. 2563  611/63  611/63  ใบมีดยิลเลตต์ 100  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ปญัญา
ซุปเปอร์ค้าส่ง (ส านักงานใหญ่)  047/2324 27-มิ.ย.-63

598

 02.17 ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน
ล าปางกัลยาณีกับโรงเรียนมหดิลวทิยา
นุสรณ์และ สสวท.  26 มิ.ย. 2563  612/63  612/63  หมูปิ้ง (ใช้ทดลองสารอาหาร) 50  วสัดุ  นางศรีพรรณ ศรีตาบตุร 28-มิ.ย.-63

599

 02.17 ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน
ล าปางกัลยาณีกับโรงเรียนมหดิลวทิยา
นุสรณ์และ สสวท.  26 มิ.ย. 2563  613/63  613/63  Face shield 700  วสัดุ  นายปภพ โสรัจจกิจ 28-มิ.ย.-63

600  07.02 Marine aquarium  26 มิ.ย. 2563  614/63  614/63  น้ าทะเลสังเคราะหส์ าเร็จรูป 1,000.00  วสัดุ
 ร้าน Lampang Exotic Pets 
Shop  1/63/2/63 29-มิ.ย.-63

601
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  26 มิ.ย. 2563  615/63  615/63  เทปผ้า 2นิ้ว 440  วสัดุ  บริษทั ล าปางเสรีกรุ๊ป จ ากัด

 BIV6306/00194
,00201 30-มิ.ย.-63

602
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  26 มิ.ย. 2563  616/63  616/63  ปล๊ักราง 2,730.00  วสัดุ  ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง  072/3562 30-มิ.ย.-63

603
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  26 มิ.ย. 2563  617/63  617/63  ลูกปดิประตู 700  วสัดุ  ร้านล าปางโชคชัย  01/011 30-มิ.ย.-63

604  04.09 กิจกรรมวนัส าคัญของโรงเรียน  26 มิ.ย. 2563  618/63  618/63  เทยีนพรรษา 12 กก. 3,796.00  วสัดุ  ร้านแม่น้อยสังฆภณัฑ์  044/2190 30-มิ.ย.-63



605
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  29 มิ.ย. 2563  619/63  619/63  ปั้มน้ า 8,280.00  วสัดุ  ร้านศรีนวล กราฟฟคิเวลิค์  02/11 1-ก.ค.-63

606
 13.02 พฒันาคุณภาพการจัดกิจกรรม
งานแนะแนว  29 มิ.ย. 2563  620/63  620/63

 หมึก InkJet Epson001 
Bottle   Black C13T03  Y100 600  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200700006 1-ก.ค.-63

607
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  29 มิ.ย. 2563  621/63  621/63  เทปผ้า 2นิ้ว สีแดง 580  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302399 1-ก.ค.-63

608
 08.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาคณิตศาสตร์  29 มิ.ย. 2563  622/63  622/63

 กระดาษถ่าย A4 80g 
Double A 3,060.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302403 1-ก.ค.-63

609
 09.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาภาษาอังกฤษ  29 มิ.ย. 2563  623/63  623/63  หมึก IBM CF283A Bk 4,180.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200700005 1-ก.ค.-63

610
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  30 มิ.ย. 2563  624/63  624/63  ปากกาเขียนเหล็ก สีขาว 171  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302433 2-ก.ค.-63

611
 08.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาคณิตศาสตร์  30 มิ.ย. 2563  625/63  625/63  ลวดเย็บ 10 336  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302442 2-ก.ค.-63

612
 12.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาเกษตรกรรม  30 มิ.ย. 2563  626/63  626/63  รองเทา้แตะ 1,500.00  วสัดุ  ร้าน เตียเฮ่งฮง  118/5877 2-ก.ค.-63

613  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  30 มิ.ย. 2563  627/63  627/63  ดอกสวา่งเจาะเหล็ก 200  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจียวพานิช  083/4148 2-ก.ค.-63



ที่ โครงการ ว/ด/ป ร. จ. รายการซ้ือ จ านวนเงิน ประเภท ร้าน เลขที่ใบส่งของ ว/ด/ป จ่าย

194
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  1 ม.ค. 2563  203/63  203/63  ถุงด า 1,650.00  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  018/0869 3-ม.ค.-63

195
 04.12 พฒันาภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน  3 ม.ค. 2563  204/63  204/63  จานเอ็นเคร่ืองตัดหญ้าสะพาย 700  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เต๊กหมง  T6301001 6-ม.ค.-63

196
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  3 ม.ค. 2563  205/63  205/63  ทอ่ PVC 1 นิ้วคร่ึง 3,825.00  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  018/0870 6-ม.ค.-63

197  04.02 พฒันางานประชาสัมพนัธ์  3 ม.ค. 2563  206/63  206/63  เลนส์ Cannon 19,500.00  วสัดุ  บริษทั นิยมพานิชล าปาง จ ากัด
 0501YA012000
02 7-ม.ค.-63

198
 10.02 พฒันาส่งเสริมผู้มีความสามารถ
ทางด้านกีฬาและกรีฑา  3 ม.ค. 2563  207/63  207/63  ชุดกีฬาบาส 4,200.00  วสัดุ  ร้านจิรชัยสปอร์ต

 094,353/4669,
17631 7-ม.ค.-63

199
 08.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาคณิตศาสตร์  23 พ.ย. 2563  208/63  208/63  แปง้สาลีอเนกประสงค์ 135  วสัดุ  บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด

 ORVC621125P
010002 25-พ.ย.-62

200
 03.05 พฒันางานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  25 ธ.ค. 2563  209/63  209/63  Toner IBM CF226A 3,390.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20191200063 27-ธ.ค.-62

201  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  6 ม.ค. 2563  210/63  210/63

 Toner Hp 30A Black 
Original LaserJet Toner 
Cartridge CF230A 4,700.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200100027 8-ม.ค.-63

202  01.21 งบส ารองจ่าย  12 พ.ย. 2562  211/63  211/63  เหยือกน้ า 95  วสัดุ  ร้าน เตียเฮ่งฮง  118/5870 14-พ.ย.-62

203
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  29 พ.ย. 2562  212/63  212/63  น้ าแข็งหลอด เดือน 9/2562 1,400.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ประหยัดธรุกิจ  65/01 1-ธ.ค.-62

204  01.16 พฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  4 ธ.ค. 2562  213/63  213/63
 IP Camera Dahua 1/3นิ้ว 
4MP WDR IR Bullet H.265 32,400.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20191200031 6-ธ.ค.-62

รายงานการจัดซ้ือตามรหสั โรงเรียนล าปางกัลยาณี ประจ าปงีบประมาณ 2563 (เดือนมกราคม 2563)



205
 11.04 พฒันาการเรียนการสอนวชิา
ดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง  9 ธ.ค. 2562  214/63  214/63

 Printer Ink Original Tank 
Canon 4 Colors 4,350.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20191200058 11-ธ.ค.-62

206  01.16 พฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  13 ธ.ค. 2562  215/63  215/63

 Network Switch Cisco 
SG250-18 18-Port Gigabit 
smart switch 27,900.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20191100152 16-ธ.ค.-62

207
 04.14 พฒันาการบริการงาน
โสตทศันูปกรณ์  20 ธ.ค. 2562  216/63  216/63  อะไหล่ ไมค์ลอยถือคู่ 600  วสัดุ  ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง  061/3049 23-ธ.ค.-62

208
 04.14 พฒันาการบริการงาน
โสตทศันูปกรณ์  3 ม.ค. 2563  218/63  218/63  อินิกเตอร์ XG 1000W 950  วสัดุ  บริษทั เล่าจิ้นกวง จ ากัด

 CA630100050,
63010023 13-ม.ค.-63

209  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  3 ม.ค. 2563  219/63  219/63  หลอดนีออนยาว LED 9,600.00  วสัดุ  ร้าน ล าปางคลังไฟฟา้  15/0739 7-ม.ค.-63

210
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  3 ม.ค. 2563  220/63  220/63  โอวลัตินวอ็กโกถุง 432  วสัดุ  บริษทั ล าปางเสรีกรุ๊ป จ ากัด

 DSA16301/000
007 7-ม.ค.-63

211  01.16 พฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  7 ม.ค. 2563  221/63  221/63  Accessory Junction Box 2,000.00  วสัดุ
 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200100029,0
0026 15-ม.ค.-63

212  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  6 ม.ค. 2563  222/63  222/63  ชุดโคมสปอร์ตไลท ์LED 150w 4,800.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจียวพานิช  069/3405 8-ม.ค.-63

213
 04.12 พฒันาภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน  7 ม.ค. 2563  223/63  223/63

 Calendula Costa Light 
Yellow 1,000.00  วสัดุ

 บริษทั เอกะ อะโกร จ ากัด 
(ส านักงานใหญ)่  RV2001069 9-ม.ค.-63

214  01.07 พฒันางานการเงินและบญัชี  8 ม.ค. 2563  225/63  225/63  เทปใส 1 นิ้ว 324  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6300131 10-ม.ค.-63

215  03.04 พฒันางานธนาคารโรงเรียน  8 ม.ค. 2563  226/63  226/63  กระดาษถ่าย A4 Double A 1,020.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6300136 10-ม.ค.-63

216
 09.05 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาภาษาเกาหลี  8 ม.ค. 2563  227/63  227/63

 กระดาษถ่าย A4 80g 
Double A 510  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6300137 10-ม.ค.-63

217  04.04 พฒันางานอนามัยโรงเรียน  8 ม.ค. 2563  228/63  228/63  เทปใส 1นิ้ว 54  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6300141 10-ม.ค.-63



218
 02.20 พฒันาคุณภาพหอ้งสมุด ประเทศ
ไทย 4.0  10 ม.ค. 2563  229/63  229/63  ไทยรัฐ เดือนธนัวาคม 2562 540  วสัดุ  ร้านเจริญรัตน์  12/62/013 13-ม.ค.-63

219
 04.14 พฒันาการบริการงาน
โสตทศันูปกรณ์  10 ม.ค. 2563  230/63  230/63

 ตะกร้าพลาสติกทรงเหล่ียม 
21x30x8.5ซม. 312  วสัดุ

 บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) สาขาที่ 00027

 LPAIF2001000
2701 13-ม.ค.-63

220
 04.14 พฒันาการบริการงาน
โสตทศันูปกรณ์  10 ม.ค. 2563  231/63  231/63  กุญแจล้ินตาย 355  วสัดุ  บริษทั นนทว์สัดุ พลัส จ ากัด  HS6300088 13-ม.ค.-63

221
 04.14 พฒันาการบริการงาน
โสตทศันูปกรณ์  10 ม.ค. 2563  232/63  232/63  กุญแจแขวน 420  วสัดุ  ร้านววิฒัน์พานิช  09/431 13-ม.ค.-63

222  04.04 พฒันางานอนามัยโรงเรียน  10 ม.ค. 2563  233/63  233/63  Neopain 250mg 600  วสัดุ  บริษทั ธรีะเวชภณัฑ์  INV-00-20-17 13-ม.ค.-63

223
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  10 ม.ค. 2563  234/63  234/63

 โซเดียม ไฮโปรคลอไรด์ 
คลอรีนน้ า 10% 4,300.00  วสัดุ

 บริษทั เวลิด์เคมีอุตสาหกรรม 
จ ากัด  IV4610055 14-ม.ค.-63

224
 06.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา  15 ม.ค. 2563  235/63  235/63  หมึก IBM CE285A 2,090.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200100085 17-ม.ค.-63

225
 12.05 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
คอมพวิเตอร์  10 ม.ค. 2563  236/63  236/63  NB-Shield - Black01 1,890.00  วสัดุ  ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง  062/3085-6 14-ม.ค.-63

226  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  10 ม.ค. 2563  237/63  237/63  หมึกอิงค์เจ็ท FW สีฟา้ 50,467.28  วสัดุ  บริษทั ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด  62120212 14-ม.ค.-63

227
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  10 ม.ค. 2563  238/63  238/63  ถุงมือยางสีส้ม M 1,344.00  วสัดุ  ร้าน เตียเฮ่งฮง  118/5875 14-ม.ค.-63

228
 04.14 พฒันาการบริการงาน
โสตทศันูปกรณ์  10 ม.ค. 2563  239/63  239/63  แจ็ค RCA ตัดแทน่ใหญ่ ด า 250  วสัดุ  ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง  062/3094-5 14-ม.ค.-63

229
 02.20 พฒันาคุณภาพหอ้งสมุด ประเทศ
ไทย 4.0  10 ม.ค. 2563  240/63  240/63

 เก้าอี้ส านักงาน ปรับสูงตัวโช๊ค
ขาเหล็กมีล้อเล่ือย 4,400.00  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด น้ าล้อมเคหะ
ภณัฑ์  509/25436 14-ม.ค.-63

230  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  10 ม.ค. 2563  241/63  241/63  เก้าอี้ส านักงาน 1,700.00  วสัดุ
 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด น้ าล้อมเคหะ
ภณัฑ์  509/25435 14-ม.ค.-63



231
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  10 ม.ค. 2563  242/63  242/63  กระบอกโช๊คไฮโดรลิก 500  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด น้ าล้อมเคหะ
ภณัฑ์  509/25437 14-ม.ค.-63

232
 02.20 พฒันาคุณภาพหอ้งสมุด ประเทศ
ไทย 4.0  10 ม.ค. 2563  243/63  243/63  กล้องฟจูิ X-A5 XC15-45M 18,500.00  วสัดุ  ร้านเลเซอร์  038/1863 14-ม.ค.-63

233
 09.05 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาภาษาเกาหลี  13 ม.ค. 2563  244/63  244/63

 หมึก INK Canon Black 
E410/PG-47 700  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200100064 15-ม.ค.-63

234
 11.01 พฒันาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระศิลปะสาระทศันศิลป์  13 ม.ค. 2563  245/63  245/63

 หมึก INKJET EPSON 
T664100 BOTTLE BK 500  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200100065 15-ม.ค.-63

235  04.04 พฒันางานอนามัยโรงเรียน  13 ม.ค. 2563  246/63  246/63
 Flash Drive 
Kingston100G3 16GB 3.0 450  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200100066 15-ม.ค.-63

236
 02.20 พฒันาคุณภาพหอ้งสมุด ประเทศ
ไทย 4.0  13 ม.ค. 2563  247/63  247/63  หมึก IBM Q2612A 1,990.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200100067 15-ม.ค.-63

237  13.03 พฒันากิจกรรมยุวกาชาด  15 ม.ค. 2563  249/63  249/63
 กระดาษถ่าย A4 80g 
Double A 204  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6300225 17-ม.ค.-63

238
 02.20 พฒันาคุณภาพหอ้งสมุด ประเทศ
ไทย 4.0  15 ม.ค. 2563  250/63  250/63  เทปลบค าผิด 468  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6300228 17-ม.ค.-63

239  13.01 พฒันาการจัดกิจกรรมนักเรียน  15 ม.ค. 2563  251/63  251/63  แฟม้กล่วงรายงาน A4 มีครุฑ 374  วสัดุ
 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เคท ีกรุ๊ป 
ล าปาง  IM6301040 17-ม.ค.-63

240  13.03 พฒันากิจกรรมยุวกาชาด  15 ม.ค. 2563  252/63  252/63  แปรงล้างหอ้งน้ าด้ามส้ัน 720  วสัดุ  ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย  63/01/02728 17-ม.ค.-63

241
 12.05 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
คอมพวิเตอร์  15 ม.ค. 2563  253/63  253/63  ตู้ไม้ 2 ล้ินชักมีล้อ 9,600.00  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด น้ าล้อมเคหะ
ภณัฑ์  509/25442 17-ม.ค.-63

242
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  15 ม.ค. 2563  254/63  254/63  ก๊อกน้ าผนัง 1,380.00  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  018/0872 17-ม.ค.-63

243  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  15 ม.ค. 2563  255/63  255/63  กระดาษค าตอบ ต2ก 260  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์
 IV6300064,227,
234 17-ม.ค.-63



244
 02.20 พฒันาคุณภาพหอ้งสมุด ประเทศ
ไทย 4.0  17 ม.ค. 2563  256/63  256/63

 อุษาคเนย์ ประวติัศาสตร์ 
อาเซียน ฉบบัประชาชน 650  วสัดุ

 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย

 631124190006
1 20-ม.ค.-63

245
 04.03 พฒันาพพิธิภณัฑ์เพื่อการศึกษา
โรงเรียนล าปางกัลยาณี  17 ม.ค. 2563  257/63  257/63  แอลกอฮอล์ 450 มล. 150  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เคท ีกรุ๊ป 
ล าปาง  IM6301046 20-ม.ค.-63

246  01.19 พฒันางานสิทธปิระโยชน์  17 ม.ค. 2563  258/63  258/63  ตะกร้าพลาสติก 12x16 นิ้ว 460  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6300244 20-ม.ค.-63

247  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  17 ม.ค. 2563  259/63  259/63  กล่องพลาสติก+ฝา 90ลิตร 1,215.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6300249 20-ม.ค.-63

248  04.08 พฒันางานสวสัดิการร้านค้า  17 ม.ค. 2563  260/63  260/63  ซองขาว 30  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6300247 20-ม.ค.-63

249
 04.12 พฒันาภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน  13 ธ.ค. 2562  261/63  261/63  พดุศุภโชค 5,400.00  วสัดุ  สวนลุงพจน์  20/2 17-ธ.ค.-62

250
 12.05 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
คอมพวิเตอร์  17 ม.ค. 2563  262/63  262/63  ไม้โครงสน 770  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  018/0874 21-ม.ค.-63

251
 09.05 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาภาษาเกาหลี  17 ม.ค. 2563  263/63  263/63  กล่องอาหาร safe&lock 102  วสัดุ  บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด

 ORVC630121C
50001 21-ม.ค.-63

252
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  17 ม.ค. 2563  264/63  264/63  สบู่กลีเธอรัน ออร์แกนิค 360  วสัดุ  อินเทรนด์  21/18 21-ม.ค.-63

253
 08.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาคณิตศาสตร์  20 ม.ค. 2563  265/63  265/63  กระดาษการ์ดขาว A4 180g 675  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เคท ีกรุ๊ป 
ล าปาง  IM6301054 22-ม.ค.-63

254
 01.11 พฒันางานบคุลากรและวางแผน
อัตราก าลัง  20 ม.ค. 2563  266/63  266/63  กรอบรูป A4 2,574.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6300295 22-ม.ค.-63

255
 11.04 พฒันาการเรียนการสอนวชิา
ดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง  20 ม.ค. 2563  267/63  267/63

 กระดาษถ่าย A4 80g 
Double A 135  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6300321 22-ม.ค.-63

256  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  21 ม.ค. 2563  268/63  268/63
 ปอ๊กกี้ รสสตรอเบอร์ร่ี 
ช็อกโกแลต 200  วสัดุ  บริษทั ล าปางเสรีกรุ๊ป จ ากัด

 DSA16301/000
021 23-ม.ค.-63

257  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  21 ม.ค. 2563  269/63  269/63  หมึก IBM Q2612A 1,990.00  วสัดุ
 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200100103 23-ม.ค.-63



258  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  21 ม.ค. 2563  270/63  270/63  เชือกขาว 60เส้น 150  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์
 IV6300371,294,
292,32 23-ม.ค.-63

259  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  21 ม.ค. 2563  271/63  271/63  เทปลบค าผิด 216  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  HS6300662 23-ม.ค.-63

260  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  22 ม.ค. 2563  272/63  272/63  สีสเปรย์เขียว 214 196  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์
 018/0873,0877
,0878,0 24-ม.ค.-63

261  13.04 พฒันากิจกรรมลูกเสือ  10 ม.ค. 2563  273/63  273/63  ไม้โครงใส 385  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  018/0871 13-ม.ค.-63

262

 02.15 หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 
ม.ปลาย  10 ม.ค. 2563  274/63  274/63  ถุงซิบใส 10x15 15  วสัดุ

 ร้าน เค ฟู้คส์ แอนด์ เบเกอร่ี 
(ตรงข้าม รร.บญุวาทย์)  01/009 13-ม.ค.-63

263

 02.15 หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 
ม.ปลาย  10 ม.ค. 2563  275/63  275/63  กระดาษถ่าย A4 Double A 112  วสัดุ  ร้านภราดร  257/12842 13-ม.ค.-63

264  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  13 ม.ค. 2563  276/63  276/63  กิ๊บตอกสาย 200  วสัดุ  ร้าน ล าปางคลังไฟฟา้  15/0742 15-ม.ค.-63

265
 11.01 พฒันาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระศิลปะสาระทศันศิลป์  15 ม.ค. 2563  277/63  277/63  ถังน้ าเล็ก PVC 192  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  018/0879 17-ม.ค.-63

266

 02.15 หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 
ม.ปลาย  17 ม.ค. 2563  278/63  278/63  อุปกรณ์การท าเคร่ืองเย็น 4,440.00  วสัดุ  ร้านแม่ดวงกมล ใจค าปนั  02/12 18-ม.ค.-63

267  04.08 พฒันางานสวสัดิการร้านค้า  17 ม.ค. 2563  279/63  279/63  บรรไดอย่าง 4 ขั้น อลู 820  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  018/0875 21-ม.ค.-63

268
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  17 ม.ค. 2563  280/63  280/63  ไม้กวาดทางมะพร้าวหนา 1,750.00  วสัดุ  ร้านจักรสานทางรถไฟ  24/18 21-ม.ค.-63

269  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  20 ม.ค. 2563  281/63  281/63  ไมค์วอเลต 1,800.00  วสัดุ  บริษทั ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป จ ากัด  14/0684 22-ม.ค.-63

270  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  21 ม.ค. 2563  282/63  282/63  หฟูงั 2,000.00  วสัดุ
 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไอแอมคอมพวิ
เตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ  071/3530 23-ม.ค.-63

271  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  21 ม.ค. 2563  283/63  283/63  ผ้าดิบ 160  วสัดุ  หา้งโซนี่บาร์  017/0836 23-ม.ค.-63



272  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  21 ม.ค. 2563  284/63  284/63  ขนม 637  วสัดุ  นายมานิตย์ มาตังครัตน์  909/45431 23-ม.ค.-63

273  13.01 พฒันาการจัดกิจกรรมนักเรียน  22 ม.ค. 2563  285/63  285/63  ผ้าดิบ 150  วสัดุ  หา้ง โซนี่บาร์ชาร์  017/0839 24-ม.ค.-63

274  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  24 ม.ค. 2563  287/63  287/63  เลย์ร็อคมันฝร่ังบาร์บคิีว 103  วสัดุ
 บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบวิชั่น ซิส
เทม จ ากัด  5504052404 26-ม.ค.-63

275  01.16 พฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  24 ม.ค. 2563  288/63  288/63  RAM Blackbery DDR2 2G 1,580.00  วสัดุ
 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200100120 27-ม.ค.-63

276  13.01 พฒันาการจัดกิจกรรมนักเรียน  22 ม.ค. 2563  289/63  289/63  ฟล์ิมยืดพนัพาเลท สีใส 495  วสัดุ
 บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) สาขาที่ 00027

 LPAIF2001000
34958 24-ม.ค.-63

277  01.23 งบค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  31 ม.ค. 2563  290/63  290/63  น้ ามันเบนซิน 95 1,000.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วนาการ
 2ลก-
001-000049 2-ก.พ.-63

278  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  6 ธ.ค. 2562  291/63  291/63  ถุงพพี ี9x7 99  วสัดุ  บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด
 ORVM621208C
40002 8-ธ.ค.-62

279

 02.15 หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 
ม.ปลาย  13 ม.ค. 2563  292/63  292/63  ข้าวแต๋นน้ าแตงโม 360  วสัดุ  ข้าวแต๋นน้ าแตงโม คุณมณี  4/38 15-ม.ค.-63

280
 12.04 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาสาระงานช่างอุตสาหกรรม  15 ม.ค. 2563  293/63  293/63  ปนูปลาสเตอร์ TA-90M 1,800.00  วสัดุ

 บริษทั เอ็น.วาย.เอช จ ากัด (น้าย่
งเฮง)  047/2337 17-ม.ค.-63

281  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  17 ม.ค. 2563  295/63  295/63  น้ าตาลทรายขาว 42  วสัดุ  บริษทั รุ่งกิจ 7777 จ ากัด  056/2795 19-ม.ค.-63

282  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  17 ม.ค. 2563  296/63  296/63  ขวดแก้ว 1ml จุกหว่ง 150  วสัดุ  ร้านพชัรกร มิลินทแพทย์  RE2020010008 20-ม.ค.-63

283  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  17 ม.ค. 2563  297/63  297/63  น้ ามันผ้ึง 123  วสัดุ
 ร้าน เค ฟู้คส์ แอนด์ เบเกอร่ี 
(ตรงข้าม รร.บญุวาทย์)  01/020 21-ม.ค.-63

284  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  17 ม.ค. 2563  298/63  298/63  ฟอร์เก็ต 2,500.00  วสัดุ  ร้านสวนสุขใจ  13/029 21-ม.ค.-63

285  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  21 ม.ค. 2563  299/63  299/63  มะนาว 10  วสัดุ
 บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบวิชั่น ซิส
เทม จ ากัด  5504052348 23-ม.ค.-63



286  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  21 ม.ค. 2563  300/63  300/63  ออมสินคละแบบ 125  วสัดุ  ร้านปา้น้อย  06/08 23-ม.ค.-63

287  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  21 ม.ค. 2563  301/63  301/63  ร่มผ้าเคลือบ 40นิ้ว+ขาต้ัง 2,100.00  วสัดุ  ร้านคุณเล็ก  12/17 23-ม.ค.-63

288  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  21 ม.ค. 2563  302/63  302/63  บานพบัสวมซ้าย12 ขาว12 552  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  018/0881 23-ม.ค.-63

289  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  21 ม.ค. 2563  303/63  303/63  ตุ๊กตาผ้า 1,000.00  วสัดุ  นางเกษมศรี เกลียวฝ้ัน 23-ม.ค.-63

290
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  21 ม.ค. 2563  304/63  304/63  หว่งก าไลพลาสติก 50  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนสามัญ เมืองชัยสวสัด์ิ  22/30 23-ม.ค.-63

291
 02.14 พฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน
หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ ม.ต้น  21 ม.ค. 2563  305/63  305/63  ดีโด้น้ าส้มสายน้ าผ้ึง 18  วสัดุ

 บริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)  052031047469 23-ม.ค.-63

292
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  21 ม.ค. 2563  306/63  306/63  ขนมปงักรอบรสชีส 225  วสัดุ  บริษทั ล าปางเสรีกรุ๊ป จ ากัด

 DSA16301/000
017 23-ม.ค.-63

293
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  21 ม.ค. 2563  307/63  307/63  เมจิบลัแกเรีย 78  วสัดุ

 ทอ๊ปส์ มาเก็ต เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล 
บจ.สาขาล าปาง

 001170120103
0803 23-ม.ค.-63

294
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  21 ม.ค. 2563  308/63  308/63  ถ้วย+ฝา 3OZ 208  วสัดุ  บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด

 ORVC630123C
50001 23-ม.ค.-63

295  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  21 ม.ค. 2563  309/63  309/63  แปง้ข้าวเหนียว 168  วสัดุ  นางอรทยั สุกใส 23-ม.ค.-63

296  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  22 ม.ค. 2563  310/63  310/63  ไข่ไก่ 120  วสัดุ  นายเสาร์ค า กาสาย 24-ม.ค.-63

297  13.01 พฒันาการจัดกิจกรรมนักเรียน  22 ม.ค. 2563  311/63  311/63  สีสเปรย์ 210 49  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  018/0882 24-ม.ค.-63

298
 02.14 พฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน
หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ ม.ต้น  22 ม.ค. 2563  312/63  312/63  กระดาษสีถ่าย A4 189  วสัดุ

 บริษทั ออฟฟซิ คลับ(ไทย) จ ากัด
 สาขาล าปาง

 000550120100
5786 24-ม.ค.-63

299
 02.14 พฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน
หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ ม.ต้น  22 ม.ค. 2563  313/63  313/63  แผ่นโฟม 1/2นิ้ว 47  วสัดุ

 บริษทั บทีเูอส จ ากัด สาขา โร
บนิสันล าปาง

 501060120102
55845 24-ม.ค.-63

300
 02.14 พฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน
หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ ม.ต้น  24 ม.ค. 2563  314/63  314/63  สีเขียว 4  วสัดุ

 ร้าน เค ฟู้คส์ แอนด์ เบเกอร่ี 
(ตรงข้าม รร.บญุวาทย์)  02/110 25-ม.ค.-63

301
 02.14 พฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน
หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ ม.ต้น  24 ม.ค. 2563  315/63  315/63  มิสเตอร์มัสเชิลขจัดทอ่ตัน 196  วสัดุ  บริษทั ล าปางเสรีกรุ๊ป จ ากัด  BIV6301/00201 25-ม.ค.-63



302  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  24 ม.ค. 2563  316/63  316/63  น้ าตาลทรายขาวมิตรผล 24  วสัดุ  บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด
 ORVC630125C
50001 25-ม.ค.-63

303
 02.14 พฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน
หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ ม.ต้น  24 ม.ค. 2563  317/63  317/63  ไส้ปนืกาว 420  วสัดุ  ร้านบรรณศิลป์

 454/22687,226
89 25-ม.ค.-63

304  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  24 ม.ค. 2563  318/63  318/63  ซิลด์เมโลนา 79  วสัดุ
 ทอ๊ปส์ มาเก็ต เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล 
บจ.สาขาล าปาง

 001170120103
0832 25-ม.ค.-63

305  09.07 แลกเปล่ียนกับสถานศึกษาต่างชาติ  24 ม.ค. 2563  319/63  319/63  เส้ือพื้นเมือง ของที่ระลึก 1,500.00  วสัดุ  ร้านปากน้ าโพ  001/126 26-ม.ค.-63

306  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  24 ม.ค. 2563  320/63  320/63  ลูกชิ้น+หมูยอ 84  วสัดุ  นายปฏญิญา ปอนสืบ 26-ม.ค.-63

307
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  24 ม.ค. 2563  321/63  321/63  สตรอเบอร์ร่ี 220  วสัดุ  นางศรีทอน ปิ๋วอ้าย  1/25 26-ม.ค.-63

308
 02.14 พฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน
หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ ม.ต้น  24 ม.ค. 2563  322/63  322/63  เกลือเม็ด 100  วสัดุ  Strawberry Club

 270/163192,16
3199 26-ม.ค.-63

309  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  24 ม.ค. 2563  323/63  323/63  เชือก 253  วสัดุ  หา้ง โซนี่บาร์ชาร์  024/1161 26-ม.ค.-63

310  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  24 ม.ค. 2563  324/63  324/63  กล่องเคร่ืองเขียน 589  วสัดุ
 บริษทั บทีเูอส จ ากัด สาขา โร
บนิสันล าปาง

 501060120102
5876 26-ม.ค.-63

311  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  24 ม.ค. 2563  325/63  325/63  ฟโูด้ เลเยอร์เค้กสอดไส้-เนย 59  วสัดุ  บริษทั ล าปางเสรีกรุ๊ป จ ากัด  LIV6301/00026 26-ม.ค.-63

312  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  24 ม.ค. 2563  326/63  326/63  กล่องใส EPP-40 32  วสัดุ  นายศิรธนัย์ ต้นกิตติรัตนากุล 27-ม.ค.-63

313  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  24 ม.ค. 2563  327/63  327/63  แผ่นปอเปี้ย 300  วสัดุ  นางปญุชรัสมิ์ ฐิติกรญาณวรุตม์ 27-ม.ค.-63

314  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  24 ม.ค. 2563  328/63  328/63  ถ้วยรางวลั เบอร์ 2 250  วสัดุ  ร้านจิรชัยสปอร์ต  046/2263 27-ม.ค.-63

315  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  24 ม.ค. 2563  329/63  329/63  ตรายาง 1,500.00  วสัดุ
 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไอแอมคอมพวิ
เตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ  088/4361 27-ม.ค.-63

316  04.08 พฒันางานสวสัดิการร้านค้า  24 ม.ค. 2563  330/63  330/63
 Scanner Barcode Zebra 
LS2208 BK 1,890.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200100121 27-ม.ค.-63



317
 12.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาเกษตรกรรม  24 ม.ค. 2563  331/63  331/63  ขวดยาดม 5 มล.+ฝา 364  วสัดุ  บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด

 ORVC630127C
50001 27-ม.ค.-63

318
 12.05 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
คอมพวิเตอร์  27 ม.ค. 2563  332/63  332/63

 เคร่ืองตัดไฟเบอร์ Boss 
GC0220-1 3,900.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจียวพานิช  071/3505 29-ม.ค.-63

319  04.08 พฒันางานสวสัดิการร้านค้า  27 ม.ค. 2563  333/63  333/63  พดัลมติดผนัง ฮาตาริ W16M4 970  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจียวพานิช  071/3507 29-ม.ค.-63

320
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  27 ม.ค. 2563  334/63  334/63  ถุงขยะด า 36x45 49  วสัดุ  บริษทั ล าปางเสรีกรุ๊ป จ ากัด

 DSA16301/000
026 29-ม.ค.-63

321
 04.14 พฒันาการบริการงาน
โสตทศันูปกรณ์  28 ม.ค. 2563  335/63  335/63  สีสเปรย์สะทอ้นแสง F2 75  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  018/0883 30-ม.ค.-63

322
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  28 ม.ค. 2563  336/63  336/63  มือจับประตูอลูมิเนียม 700  วสัดุ  ร้าน กิจรุ่งเรือง  004/0176 30-ม.ค.-63

323
 08.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาคณิตศาสตร์  28 ม.ค. 2563  337/63  337/63  กรอบใบประกาศต้ังโต๊ะ 2,100.00  วสัดุ  ร้านดีวนั  08/146 30-ม.ค.-63

324
 02.11 โครงการค่ายวชิาการและทศัน
ศึกษา 2563 ม.ปลาย  28 ม.ค. 2563  338/63  338/63  แฟม้โชว ์3 หว่งช้าง 105  วสัดุ

 บริษทั ออฟฟซิ คลับ(ไทย) จ ากัด
 สาขาล าปาง

 000550120100
5849 30-ม.ค.-63

325  01.16 พฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  27 ม.ค. 2563  339/63  339/63
 เคร่ืองอ่านบตัรประชาชน รุ่น 
TRK 2700RB 7,050.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200100130 29-ม.ค.-63

326
 02.11 โครงการค่ายวชิาการและทศัน
ศึกษา 2563 ม.ปลาย  29 ม.ค. 2563  340/63  340/63  ถุงขยะ 30x40 นิ้ว 94  วสัดุ

 ทอ๊ปส์ มาเก็ต เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล 
บจ.สาขาล าปาง

 001170125010
30904 31-ม.ค.-63

327  04.04 พฒันางานอนามัยโรงเรียน  29 ม.ค. 2563  341/63  341/63  แอลกอฮอล์ สีฟา้ 800  วสัดุ  บริษทั ธรีะเวชภณัฑ์  INV-0020-76 31-ม.ค.-63

328
 04.12 พฒันาภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน  29 ม.ค. 2563  342/63  342/63  มูลววัแหง้ 3,000.00  วสัดุ  นางบวัแก้ว อินสม 31-ม.ค.-63

329
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  31 ม.ค. 2563  343/63  343/63  เข็มหมุดหวัมุกกล่องพลาสติก 50  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6300475 3-ก.พ.-63

330  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  24 ม.ค. 2563  344/63  344/63  ผ้า Cotton 262  วสัดุ  นางลัดดา พฒุมา 27-ม.ค.-63



331
 08.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาคณิตศาสตร์  31 ม.ค. 2563  345/63  345/63  กระดาษการ์ดขาว A4 180g 225  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6300474 3-ก.พ.-63

332  13.03 พฒันากิจกรรมยุวกาชาด  31 ม.ค. 2563  346/63  346/63  กระดาษบรุ๊ฟสร้างแบบ 140  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6300465,467 3-ก.พ.-63

333
 04.14 พฒันาการบริการงาน
โสตทศันูปกรณ์  31 ม.ค. 2563  347/63  347/63  กันกล้ิงไมค์สาย 18,900.00  วสัดุ  ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง  064/3184 3-ก.พ.-63

334
 04.11 รักษาความสะอาดอาคารเรียน
และอาคารประกอบ  31 ม.ค. 2563  348/63  348/63  สายไฟ 2x2.5 240  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจียวพานิช  071/3537 4-ก.พ.-63

335  13.04 พฒันากิจกรรมลูกเสือ  31 ม.ค. 2563  349/63  349/63  เล่ือยคันธนู 24นิ้ว 540  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เต๊กหมง  T6302006-7 4-ก.พ.-63

336
 04.11 รักษาความสะอาดอาคารเรียน
และอาคารประกอบ  31 ม.ค. 2563  350/63  350/63  น้ ายาเช็ดประจ าวนั 400  วสัดุ  ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย  63/02/02794 4-ก.พ.-63



ที่ โครงการ ว/ด/ป ร. จ. รายการซ้ือ จ านวนเงิน ประเภท ร้าน เลขที่ใบส่งของ ว/ด/ป จ่าย

26
 12.02 พฒันาการเรียนการสอนสาระค
หกรรม  4 พ.ย. 2562  26/63  26/63  ผ้าฝ้ายลายดอก 380  วสัดุ  ร้านกระดุม  96/4795-6 6-พ.ย.-62

27
 04.14 พฒันาการบริการงาน
โสตทศันูปกรณ์  5 พ.ย. 2562  27/63  27/63  ถ่าน AA ด า 1,080.00  วสัดุ  ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง  059/2942 7-พ.ย.-62

28
 09.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาภาษาอังกฤษ  5 พ.ย. 2562  28/63  28/63  ไมค์สาย 1,000.00  วสัดุ  ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง  058/2893 7-พ.ย.-62

29
 12.02 พฒันาการเรียนการสอนสาระค
หกรรม  5 พ.ย. 2562  29/63  29/63  ปล๊ักไฟฟา้ 2x4 สาย 5 เมตร 300  วสัดุ  ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง  058/2894 7-พ.ย.-62

30  01.06 พฒันางานยานพาหนะ  5 พ.ย. 2562  30/63  30/63  สเปรย์ดับกล่ิน เกลดอัลฟา่ 1,235.85  วสัดุ
 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มแอลพ ี
(ส านักงานใหญ)่  IV6211033 7-พ.ย.-62

31
 12.02 พฒันาการเรียนการสอนสาระค
หกรรม  4 พ.ย. 2562  31/63  31/63  ผ้าลายฉลุเข้ามุม 1,280.00  วสัดุ  ร้าน นานาเคหะภณัฑ์  2/15 7-พ.ย.-62

32
 12.02 พฒันาการเรียนการสอนสาระค
หกรรม  4 พ.ย. 2562  32/63  32/63  การะภู 930  วสัดุ  อินเทรนด์  23/A14 7-พ.ย.-62

33
 02.20 พฒันาคุณภาพหอ้งสมุด ประเทศ
ไทย 4.0  5 พ.ย. 2562  33/63  33/63  ไทยรัฐ 240  วสัดุ  ร้านเจริญรัตน์  10/62/012 8-พ.ย.-62

34
 09.08 พฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน
หอ้งเรียนพเิศษภาษาอังกฤษ MEP  5 พ.ย. 2562  34/63  34/63  จอดิจิทลั ฟลิปชาร์ท อัจฉริยะ 125,000.00  วสัดุ

 บริษทั เอส.เค.โอ เอเซ็นเตอร์ 
จ ากัด  IM6201053 8-พ.ย.-62

35  01.21 งบส ารองจ่าย  5 พ.ย. 2562  35/63  35/63  จอดิจิทลั ฟลิปชาร์ท อัจฉริยะ 125,000.00  วสัดุ
 บริษทั เอส.เค.โอ เอเซ็นเตอร์ 
จ ากัด  IM6201054 8-พ.ย.-62

36
 12.02 พฒันาการเรียนการสอนสาระค
หกรรม  7 พ.ย. 2562  36/63  36/63  กระดาษชาร์ทสี 120 แกรม 160  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6205577 11-พ.ย.-62

37  01.05 พฒันางานพสัดุและครุภณัฑ์  7 พ.ย. 2562  37/63  37/63  สมุดมุมมัน 117  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6205579 11-พ.ย.-62

รายงานการจัดซ้ือตามรหสั โรงเรียนล าปางกัลยาณี ประจ าปงีบประมาณ 2563 (เดือนพฤศจิกายน 2562)



38
 09.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาภาษาอังกฤษ  7 พ.ย. 2562  38/63  38/63  ปล๊ักราง 1,100.00  วสัดุ  ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง  059/2944 11-พ.ย.-62

39
 04.14 พฒันาการบริการงาน
โสตทศันูปกรณ์  7 พ.ย. 2562  39/63  39/63  สายHDMI 680  วสัดุ  ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง  059/2945 11-พ.ย.-62

40
 04.14 พฒันาการบริการงาน
โสตทศันูปกรณ์  7 พ.ย. 2562  40/63  40/63  ขายึดทวีแีบบติดผนัง 1,670.00  วสัดุ

 บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด
 (มหาชน) สาขาล าปาง

 LGSA004IV-
621112-000 12-พ.ย.-62

41
 10.02 พฒันาส่งเสริมผู้มีความสามารถ
ทางด้านกีฬาและกรีฑา  29 ต.ค. 2562  41/63  41/63  เหล็กเส้นกลม 9 มม. 150  วสัดุ  ร้านขจรเกียรติ  042/2100 31-ต.ค.-62

42
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  8 พ.ย. 2562  42/63  42/63  น๊อตหวัเหล่ียมตีเย็น 1,794.00  วสัดุ

 บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด
 (มหาชน) สาขาล าปาง

 LGSA004IV-
621112-000 12-พ.ย.-62

43
 10.02 พฒันาส่งเสริมผู้มีความสามารถ
ทางด้านกีฬาและกรีฑา  1 พ.ย. 2562  43/63  43/63  แก๊ส 15 k 388  วสัดุ  ร้านชัยศิริ  051/2508 2-พ.ย.-62

44
 10.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา  1 พ.ย. 2562  44/63  44/63  ขนมปงัปิ้บใหญ่ 1,475.00  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ปญัญา
ซุปเปอร์ค้าส่ง (ส านักงานใหญ่)  045/2222-3 4-พ.ย.-62

45
 10.02 พฒันาส่งเสริมผู้มีความสามารถ
ทางด้านกีฬาและกรีฑา  1 พ.ย. 2562  45/63  45/63  น้ ามันก๊าด 60  วสัดุ  นางประทมุพร เครือสุวรรณ 4-พ.ย.-62

46
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  11 พ.ย. 2562  46/63  46/63  แก๊ส 774  วสัดุ  บริษทั ล าปางแอลพจีี จ ากัด  062/3073 12-พ.ย.-62

47
 12.04 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาสาระงานช่างอุตสาหกรรม  11 พ.ย. 2562  47/63  47/63  ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ บวัแดง 525  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เต๊กหมง  T6211007 13-พ.ย.-62

48
 12.02 พฒันาการเรียนการสอนสาระค
หกรรม  4 พ.ย. 2562  48/63  48/63  นมข้นหวาน 126  วสัดุ  บริษทั รุ่งกิจ 7777 จ ากัด  015/079-10 7-พ.ย.-62

49  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  7 พ.ย. 2562  49/63  49/63  คีมตัดต่อพวีซีี 850  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจียวพานิช  064/3181-2 11-พ.ย.-62

50  01.17 พฒันางานแผนงานและสารสนเทศ  11 พ.ย. 2562  51/63  51/63
 กระดาษถ่าย A4 70g IDEA 
MAX 1,700.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6205609 12-พ.ย.-62



51
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  11 พ.ย. 2562  52/63  52/63  เทปใส 1 นิ้ว 72 หลา 250  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6205612 12-พ.ย.-62

52
 04.18 พฒันางานสวสัดิการและชุมชน
สัมพนัธ์  11 พ.ย. 2562  53/63  53/63  น้ ายาลบค าผิด 130  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6205610 12-พ.ย.-62

53  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  11 พ.ย. 2562  54/63  54/63  เชือกขาวแดงใหญ่ 108  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์
 IV6206622,620
5624 13-พ.ย.-62

54
 12.05 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
คอมพวิเตอร์  11 พ.ย. 2562  56/63  56/63  ลวดเสียบ 90  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6205323 13-พ.ย.-62

55
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  11 พ.ย. 2562  57/63  57/63

 รองเทา้ยางบู้ททรงสูง 14นิ้ว 
เบอร์ 10.5 1,110.00  วสัดุ  ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย  62/11/02514 13-พ.ย.-62

56
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  11 พ.ย. 2562  58/63  58/63  ไม้เช็ดกระจก 500  วสัดุ  ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย  62/11/02515 13-พ.ย.-62

57
 04.11 รักษาความสะอาดอาคารเรียน
และอาคารประกอบ  11 พ.ย. 2562  59/63  59/63  น้ ายากัดสนิมทั่วไป 720  วสัดุ  ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย  62/11/02516 13-พ.ย.-62

58
 12.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาเกษตรกรรม  11 พ.ย. 2562  60/63  60/63  แก๊ส 15 กก. 387  วสัดุ  บริษทั ล าปางแอลพจีี จ ากัด  062/3074 13-พ.ย.-62

59
 12.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาเกษตรกรรม  11 พ.ย. 2562  61/63  61/63

 เตาชั้นคู่สแตนเลสอินฟาเรค+
หวัเตา 2,900.00  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนสามัญ เวยีงทองเตา
แก๊สอุปกรณ์  018/0862 13-พ.ย.-62

60
 12.02 พฒันาการเรียนการสอนสาระค
หกรรม  12 พ.ย. 2562  62/63  62/63  กระดาษสาหนา 390  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6205657 14-พ.ย.-62

61
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  12 พ.ย. 2562  63/63  63/63  ธงชาติ 60x90 ซม. 972  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6205655 14-พ.ย.-62

62
 04.12 พฒันาภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน  12 พ.ย. 2562  64/63  64/63  ดินดอยทอง 3,330.00  วสัดุ  ร้าน ส.การเกษตร  06/79 14-พ.ย.-62



63
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  12 พ.ย. 2562  65/63  65/63  ดอกอัญชัน 215  วสัดุ  บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด

 ORVC621114P
010001 14-พ.ย.-62

64
 12.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาเกษตรกรรม  12 พ.ย. 2562  66/63  66/63  ผ้าเช็ดมือแบบแขวน 126  วสัดุ  บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด

 ORVC621114C
50001-2 14-พ.ย.-62

65
 04.12 พฒันาภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน  12 พ.ย. 2562  67/63  67/63

 เคร่ืองตัดหญ้าสะพาย มากีต้า
 EBH340 U4 จังหวะ 9,350.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เต๊กหมง  T62110110 14-พ.ย.-62

66  01.06 พฒันางานยานพาหนะ  12 พ.ย. 2562  68/63  68/63  สปริงขาต้ัง 40  วสัดุ  ร้านไชยกิตติภณัฑ์  003/0113 14-พ.ย.-62

67
 09.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาภาษาอังกฤษ  12 พ.ย. 2562  69/63  69/63  ผ้าต่วนสีแดง 300  วสัดุ  ร้านกระดุม  97/4804 14-พ.ย.-62

68
 12.05 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
คอมพวิเตอร์  12 พ.ย. 2562  70/63  70/63  ปล๊ักราง 1,100.00  วสัดุ  ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง  060/2973 14-พ.ย.-62

69
 12.03 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาธรุกิจศึกษา  12 พ.ย. 2562  71/63  71/63  กล่องพลาสติกมีฝา 3,510.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6205645 14-พ.ย.-62

70
 04.14 พฒันาการบริการงาน
โสตทศันูปกรณ์  11 พ.ย. 2562  72/63  72/63  น๊อต 80  วสัดุ  ทวกีารช่าง  37/1810 14-พ.ย.-62

71
 03.05 พฒันางานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  11 พ.ย. 2562  73/63  73/63  เทปสันปกหนังสือ1นิ้ว 72  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เคท ีกรุ๊ป 
ล าปาง  IM0000512 14-พ.ย.-62

72
 06.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา  11 พ.ย. 2562  74/63  74/63  กระดาษถ่ายเอกสารA4 2,550.00  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เคท ีกรุ๊ป 
ล าปาง  IM0000513 14-พ.ย.-62

73  01.17 พฒันางานแผนงานและสารสนเทศ  11 พ.ย. 2562  75/63  75/63  Toner IBM CF255A 4,590.00  วสัดุ
 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20191100094 14-พ.ย.-62

74
 06.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา  11 พ.ย. 2562  77/63  77/63  Toner IBM CF285A 1,990.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20191100098 14-พ.ย.-62

75  03.01 พฒันางานฝ่ายกิจการนักเรียน  12 พ.ย. 2562  78/63  78/63  หมึก IBM CE278A 2,290.00  วสัดุ
 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20191100099 14-พ.ย.-62



76  13.01 พฒันาการจัดกิจกรรมนักเรียน  13 พ.ย. 2562  79/63  79/63  ไหมพรม 324  วสัดุ  ร้านกระดุม  97/4807 15-พ.ย.-62

77
 09.08 พฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน
หอ้งเรียนพเิศษภาษาอังกฤษ MEP  13 พ.ย. 2562  80/63  80/63  ครุภณัฑ์ตู้ล็อคเกอร์ 3 ประตู 2,500.00  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด น้ าล้อมเคหะ
ภณัฑ์  505/25240 15-พ.ย.-62

78
 02.05 ขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงสู่หอ้งเรียน  15 พ.ย. 2562  81/63  81/63

 กระดาษถ่าย A4 80g 
Double A 408  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6205714 19-พ.ย.-62

79
 04.11 รักษาความสะอาดอาคารเรียน
และอาคารประกอบ  15 พ.ย. 2562  82/63  82/63  ผ้าเช็คโต๊ะ 480  วสัดุ  ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย  62/11/02531 19-พ.ย.-62

80  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  15 พ.ย. 2562  83/63  83/63  หมึกอิงค์เจ็ท CCN สีด า 37,850.46  วสัดุ  บริษทั ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด  62080295 18-พ.ย.-62

81  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  18 พ.ย. 2562  84/63  84/63  ลูกสวทิย์รุ่นใหม่ 600  วสัดุ  ร้าน ล าปางคลังไฟฟา้  15/0716 20-พ.ย.-62

82
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  18 พ.ย. 2562  85/63  85/63

 ครุภณัฑ์เก้าอี้พลาสติก สีขาว 
ยี่หอ้ SUPER WARE 12,000.00  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด น้ าล้อมเคหะ
ภณัฑ์  506/25278 20-พ.ย.-62

83
 12.04 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาสาระงานช่างอุตสาหกรรม  18 พ.ย. 2562  86/63  86/63  รังถ่าน A4 2ก้อน 24  วสัดุ  บริษทั ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป จ ากัด  13/0639 20-พ.ย.-62

84
 12.06 พฒันางานส านักงานกลุ่มสาระ
การงานอาชีพฯ  11 ต.ค. 2562  87/63  87/63  ไม้สน 1,400.00  วสัดุ  บริษทั นนทไ์ม้เอก จ ากัด  001/25,91 15-ต.ค.-62

85
 12.05 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
คอมพวิเตอร์  15 พ.ย. 2562  88/63  88/63  หฟูงั 5,970.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20191100025 19-พ.ย.-62

86
 12.03 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาธรุกิจศึกษา  18 พ.ย. 2562  89/63  89/63  แทน่ตัดเทปใหญ่ 36  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6205731 20-พ.ย.-62

87
 09.08 พฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน
หอ้งเรียนพเิศษภาษาอังกฤษ MEP  18 พ.ย. 2562  90/63  90/63  ตุ๊กตาโดเรม่อน 150  วสัดุ  ร้านเล็กตุ๊กตา  01/012 20-พ.ย.-62

88
 09.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาภาษาอังกฤษ  18 พ.ย. 2562  91/63  91/63  กระดาษวาดเขียน100ปอนด์ 16  วสัดุ

 บริษทั ดีเค แคมปสัสโตร์ล าปาง 
จ ากัด

 V12031911-
02436 20-พ.ย.-62

89
 04.18 พฒันางานสวสัดิการและชุมชน
สัมพนัธ์  18 พ.ย. 2562  92/63  92/63  Flash Drive Kingston 250  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20191100132 20-พ.ย.-62



90  07.02 Marine aquarium  21 ต.ค. 2562  93/63  93/63  ปลาน้ าจืด 2,200.00  วสัดุ  ร้านศรีนวล กราฟฟคิเวลิค์  5/08,10 23-ต.ค.-62

91
 02.05 ขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงสู่หอ้งเรียน  18 พ.ย. 2562  94/63  94/63  printer inkjet Epson L3110 4,250.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20191100131 20-พ.ย.-62

92
 09.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาภาษาอังกฤษ  18 พ.ย. 2562  95/63  95/63  ดัชมิลค์ 588  วสัดุ  นายมานิตย์ มาตังครัตน์  877/43847-8 21-พ.ย.-62

93
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  19 พ.ย. 2562  96/63  96/63  ชุดล าโพงต้ังโต๊ะ 1,330.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20191100139 21-พ.ย.-62

94
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  19 พ.ย. 2562  97/63  97/63  ถุงมือทางการแพทย์ 258  วสัดุ  บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด

 ORVC621122C
50001 22-พ.ย.-62

95
 04.14 พฒันาการบริการงาน
โสตทศันูปกรณ์  19 พ.ย. 2562  98/63  98/63  Powermixer 6,200.00  วสัดุ  ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง  075/3740 22-พ.ย.-62

96
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  19 พ.ย. 2562  99/63  99/63  โซเดียมไฮโปรคลอไรด์ 4,300.00  วสัดุ

 บริษทั เวลิด์เคมีอุตสาหกรรม 
จ ากัด  IV4609911 22-พ.ย.-62

97
 12.04 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาสาระงานช่างอุตสาหกรรม  19 พ.ย. 2562  100/63  100/63  สายULไส้เงิน 140  วสัดุ  ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง  061/3017-8 22-พ.ย.-62

98  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  22 พ.ย. 2562  102/63  102/63  คอมเพรสเซอร์ 15,900.00  วสัดุ
 บริษทั สุขสวสัด์ิแอร์ซัพพลาย 
จ ากัด  030/1483 25-พ.ย.-62

99
 07.03 ส่งเสริมทกัษะชีวติทางด้าน
ชีววทิยาเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ  22 พ.ย. 2562  103/63  103/63  ถาดหลุม 200  วสัดุ  สวนลุงพจน์  20/1 25-พ.ย.-62

100  01.05 พฒันางานพสัดุและครุภณัฑ์  25 พ.ย. 2562  104/63  104/63  แสลม 810  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  018/0865 27-พ.ย.-62

101
 04.14 พฒันาการบริการงาน
โสตทศันูปกรณ์  25 พ.ย. 2562  105/63  105/63  อะไหล่ดอกล าโพง 500  วสัดุ  ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง  062/3058 28-พ.ย.-62

102
 04.14 พฒันาการบริการงาน
โสตทศันูปกรณ์  25 พ.ย. 2562  106/63  106/63  Network 1,170.00  วสัดุ  ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง  063/3101 28-พ.ย.-62



103
 08.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาคณิตศาสตร์  22 พ.ย. 2562  107/63  107/63  เคร่ืองเย็บ 10 504  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์

 IV6205794,620
5821,62 28-พ.ย.-62

104
 02.14 พฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน
หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ ม.ต้น  22 พ.ย. 2562  108/63  108/63  PPB ขนาด 130x245 ซม. 167  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  757/10 25-พ.ย.-62

105
 01.11 พฒันางานบคุลากรและวางแผน
อัตราก าลัง  22 พ.ย. 2562  109/63  109/63  ปากกาลูกล่ืน 60  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6205839 26-พ.ย.-62

106
 09.04 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระภาษาจีน  22 พ.ย. 2562  110/63  110/63  สีไม้ยาว 24 สี คลอลีน #787 1,030.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6205840 26-พ.ย.-62

107
 04.18 พฒันางานสวสัดิการและชุมชน
สัมพนัธ์  22 พ.ย. 2562  111/63  111/63  ธปูหอม 278  วสัดุ  ร้านแม่น้อยสังฆภณัฑ์  041/2022 26-พ.ย.-62

108  01.23 งบค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  29 พ.ย. 2562  112/63  112/63  น้ ามันเบนซิน 95 200  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วนาการ
 2ลก-
001-000047 1-ธ.ค.-62

109
 04.17 พฒันางานและกิจกรรมสมาคม
ผู้ปกครองและครูล าปางกัลยาณี  18 พ.ย. 2562  113/63  113/63  เคร่ืองปร้ินเตอร์ 11,290.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20191100130 20-พ.ย.-62

110
 12.06 พฒันางานส านักงานกลุ่มสาระ
การงานอาชีพฯ  25 พ.ย. 2562  114/63  114/63  ขวด 15 มล+จุกใจ+ฝาอลู 300  วสัดุ  บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด

 ORVM621127C
50001 27-พ.ย.-62

111
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  27 พ.ย. 2562  115/63  115/63  ตะกร้า PS กลม 372 780  วสัดุ  ร้าน เตียเฮ่งฮง  118/5872 29-พ.ย.-62

112
 04.14 พฒันาการบริการงาน
โสตทศันูปกรณ์  22 พ.ย. 2562  116/63  116/63

 ครุภณัฑ์ไมล์ลอยแบบปรับ
คล่ืนความถี่ 20,116.00  วสัดุ  ร้านสมพงษเ์ซนเตอร์  2/4 25-พ.ย.-62

113
 07.03 ส่งเสริมทกัษะชีวติทางด้าน
ชีววทิยาเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ  26 พ.ย. 2562  117/63  117/63  ผ้าขนหนูคละสี 182  วสัดุ  บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด

 ORVC621128P
010001 28-พ.ย.-62

114  01.16 พฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  27 พ.ย. 2562  118/63  118/63

 IP Camera Dahua 1/3นิ้ว 
4MP Dome H.256&H.264 
2.7-13.58mm 16,200.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20191100163,2
0191 29-พ.ย.-62



115
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  27 พ.ย. 2562  119/63  119/63  อุปกรณ์วดัความเค็ม 1,200.00  วสัดุ  บริษทั สตาร์ทอัพ ซัพพลาย จ ากัด  RIV-191112 29-พ.ย.-62

116
 02.20 พฒันาคุณภาพหอ้งสมุด ประเทศ
ไทย 4.0  27 พ.ย. 2562  120/63  120/63  ถ่านอัลคาไลน์ AA 82  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เคท ีกรุ๊ป 
ล าปาง  IM0000550 29-พ.ย.-62

117  01.19 พฒันางานสิทธปิระโยชน์  27 พ.ย. 2562  121/63  121/63
 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70g 
Idea max 450  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เคท ีกรุ๊ป 
ล าปาง  IM0000551 29-พ.ย.-62

118
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  27 พ.ย. 2562  122/63  122/63

 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g
 Double A 130  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เคท ีกรุ๊ป 
ล าปาง  IM000552 29-พ.ย.-62

119
 02.20 พฒันาคุณภาพหอ้งสมุด ประเทศ
ไทย 4.0  29 พ.ย. 2562  123/63  123/63  ถั่วรสไก่มารูโจ้ซอง 48  วสัดุ

 บริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)  052041669208 30-พ.ย.-62

120
 02.20 พฒันาคุณภาพหอ้งสมุด ประเทศ
ไทย 4.0  29 พ.ย. 2562  124/63  124/63  ตุ๊กตาไก่ 150  วสัดุ

 บริษทั โมชิ โมชิ เจแปน จ ากัด 
ส านักงานใหญ่  CLP62000165 1-ธ.ค.-62

121
 12.02 พฒันาการเรียนการสอนสาระค
หกรรม  29 พ.ย. 2562  125/63  125/63  ผ้าฝ้าย 390  วสัดุ  ร้านกระดุม  97/4840 2-ธ.ค.-62

122
 12.04 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาสาระงานช่างอุตสาหกรรม  29 พ.ย. 2562  126/63  126/63  5420 เขียวใบไม้ 500g 737  วสัดุ

 บริษทั เอ็น.วาย.เอช จ ากัด (น้าย่
งเฮง)  046/2300 2-ธ.ค.-62

123
 12.02 พฒันาการเรียนการสอนสาระค
หกรรม  29 พ.ย. 2562  127/63  127/63  กระติกน้ าแข็ง 798-2 1,065.00  วสัดุ  บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด

 ORVC621202C
50001 2-ธ.ค.-62

124
 04.12 พฒันาภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน  29 พ.ย. 2562  128/63  128/63  ปุ๋ยสูตร 46-0-0 กระต่าย 1,200.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บอมกิจเกษตร

 01-
BS6212030001 3-ธ.ค.-62

125
 12.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาเกษตรกรรม  29 พ.ย. 2562  129/63  129/63

 สวา่นคอนกรีต HP333DWYE
 12V 3,790.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เต๊กหมง  T6212007 3-ธ.ค.-62

126
 04.12 พฒันาภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน  29 พ.ย. 2562  130/63  130/63

 จานเอ็นเคร่ืองตัดหญ้าสะพาย
 H-10 3,000.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เต๊กหมง  T6212008 3-ธ.ค.-62



127
 11.01 พฒันาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระศิลปะสาระทศันศิลป์  29 พ.ย. 2562  131/63  131/63  ปากกาไวทบ์อร์ด สีน้ าเงิน 250  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6205906 2-ธ.ค.-62

128
 12.02 พฒันาการเรียนการสอนสาระค
หกรรม  29 พ.ย. 2562  132/63  132/63  ไหมพรม 70  วสัดุ  หา้งโซนี่บาร์  016/0780-1 3-ธ.ค.-62

129
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  29 พ.ย. 2562  133/63  133/63

 น้ ายาล้างจานซัลไลต์เลมอน
เทอร์โบ 2,632.00  วสัดุ  บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด

 ORVC621203C
50001 3-ธ.ค.-62

130
 12.02 พฒันาการเรียนการสอนสาระค
หกรรม  29 พ.ย. 2562  134/63  134/63  ถงพพี4ีx7นิ้ว 35  วสัดุ  บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด

 ORVC621203C
50002 4-ธ.ค.-62



ที่ โครงการ ว/ด/ป ร. จ. รายการซ้ือ จ านวนเงิน ประเภท ร้าน เลขที่ใบส่งของ ว/ด/ป จ่าย

487
 04.12 พฒันาภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน  1 พ.ค. 2563  501/63  501/63  HOSE SA สายแรงดันฉีดน้ า 565  วสัดุ  Black&Deckcr  1805203104 5-พ.ค.-63

488
 03.09 รักษาความปลอดภยัใน
สถานศึกษา  5 พ.ค. 2563  502/63  502/63  ชุดชาฟารี 4,950.00  วสัดุ  สูทเลอบาตอง  003/0112 7-พ.ค.-63

489
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  5 พ.ค. 2563  503/63  503/63  สีน้ า Super Cote นาโน 001 9,250.00  วสัดุ  ร้านล าปางโชคชัย  01/007 7-พ.ค.-63

490
 02.20 พฒันาคุณภาพหอ้งสมุด ประเทศ
ไทย 4.0  6 พ.ค. 2563  504/63  504/63  มติชนสุดสัปดาห์ 450  วสัดุ  ร้านเจริญรัตน์  4/63/010 8-พ.ค.-63

491
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  6 พ.ค. 2563  505/63  505/63

 อ่างซิงค์ MLS XL-811 1 
หลุมมีถาด สะดึอ B 5,200.00  วสัดุ  บริษทั สหภณัฑ์เคหะกิจ จ ากัด  IV000022712 8-พ.ค.-63

492
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  8 พ.ค. 2563  506/63  506/63  ก๊อกซิงค์ต้ังเซรามิควาล์ว 432  วสัดุ  บริษทั อิวหลีพาณิชย์ จ ากัด  212494-6 12-พ.ค.-63

493
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  8 พ.ค. 2563  507/63  507/63

 โซเดียม ไฮโปรคลอไรด์ (คลอ
รีน้ า 10%) 4,300.00  วสัดุ

 บริษทั เวลิด์เคมีอุตสาหกรรม 
จ ากัด  IV4610666 12-พ.ค.-63

494
 11.04 พฒันาการเรียนการสอนวชิา
ดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง  8 พ.ค. 2563  508/63  508/63

 อังกะลุงไม้ไผ่ลายรางไม้สัก 
เกรดประกวด 30,000.00  วสัดุ  นายสวติ ทบัทมิศรี  1/15 13-พ.ค.-63

495
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  12 พ.ค. 2563  509/63  509/63  ไม้กวาดทางมะพร้าวหนา 1,750.00  วสัดุ  ร้านจักรสานทางรถไฟ  5/15 14-พ.ค.-63

496
 04.11 รักษาความสะอาดอาคารเรียน
และอาคารประกอบ  12 พ.ค. 2563  510/63  510/63  น้ ายาเก็บฝุ่น สูตรน้ ามัน 2,000.00  วสัดุ  ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย  63/05/03181 14-พ.ค.-63

497
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  12 พ.ค. 2563  511/63  511/63  ทอ่ PVC ฟา้ เสือ 1/2นิ้ว 8.5 2,240.00  วสัดุ  บริษทั อิวหลีพาณิชย์ จ ากัด

 212543,21265
7 14-พ.ค.-63

รายงานการจัดซ้ือตามรหสั โรงเรียนล าปางกัลยาณี ประจ าปงีบประมาณ 2563 (เดือนพฤษภาคม 2563)



498
 12.06 พฒันางานส านักงานกลุ่มสาระ
การงานอาชีพฯ  13 พ.ค. 2563  512/63  512/63  เก้าอี้ส านักงาน 3,400.00  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด น้ าล้อมเคหะ
ภณัฑ์  517/25823 15-พ.ค.-63

499  01.16 พฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  18 ก.พ. 2563  513/63  513/63
 RAM PC Blackberry DDR3 
2GB 16Chip 7,080.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200200170 20-ก.พ.-63

500  01.03 พฒันางานสารบรรณ  13 พ.ค. 2563  514/63  514/63  กรรไกร 8นิ้ว 134  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6301712 15-พ.ค.-63

501
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  13 พ.ค. 2563  515/63  515/63  ธงชาติ 60x90 ซม. 540  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6301714 15-พ.ค.-63

502
 12.05 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
คอมพวิเตอร์  15 พ.ค. 2563  516/63  516/63

 Mouse Pen Wacom 
Intuos Pen Small 2,130.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200500111 19-พ.ค.-63

503  04.05 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  18 พ.ค. 2563  517/63  517/63  สบู่ล้างมือ 2,400.00  วสัดุ  ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย  63/05/03197 20-พ.ค.-63

504
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  19 พ.ค. 2563  518/63  518/63  กล่องดิจิตอลพร้อมเสา 720  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจียวพานิช  080/3977 21-พ.ค.-63

505
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  19 พ.ค. 2563  519/63  519/63  พลาสติกใสหนา 0.09 ม้วน 1,215.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6301798 21-พ.ค.-63

506
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  20 พ.ค. 2563  520/63  520/63  เหล็กกาวาไนท ์1x1 นิ้ว 1.2 2,400.00  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  019/0902 22-พ.ค.-63

507  01.16 พฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  19 พ.ค. 2563  521/63  521/63
 iPad 10.2 inch Wi-fi/128GB 
Gold 66,000.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200500127 21-พ.ค.-63

508
 12.05 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
คอมพวิเตอร์  20 พ.ค. 2563  522/63  522/63

 กล้องส าหรับการสอนออนไลส์
 Webcam Logitech QCAM 
B525 HD 1,800.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200500130 22-พ.ค.-63

509
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  22 พ.ค. 2563  523/63  523/63  ถุงมือยางสีขาว M 700  วสัดุ  บริษทั ธรีะเวชภณัฑ์  INV-00-20-309 26-พ.ค.-63

510  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  25 พ.ค. 2563  524/63  524/63  พดัลมเพดาน 48นิ้ว 1,500.00  วสัดุ  ร้าน ล าปางคลังไฟฟา้  016/0796 27-พ.ค.-63



511
 04.12 พฒันาภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน  25 พ.ค. 2563  525/63  525/63  พกุ PVC #7 40  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  019/0903 27-พ.ค.-63

512
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  22 พ.ค. 2563  526/63  526/63  โอโม ซันชายน์ 900 กรัม 390  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล าปางเสรี
สรรพสินค้า

 DSA16305/000
015 26-พ.ค.-63

513  03.01 พฒันางานฝ่ายกิจการนักเรียน  29 พ.ค. 2563  527/63  527/63  กล่องลวดเคลือบ 3 ช่อง 1,020.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6301901 1-มิ.ย.-63

514
 01.11 พฒันางานบคุลากรและวางแผน
อัตราก าลัง  29 พ.ค. 2563  528/63  528/63  ทะเบยีนหนังสือรับ 53  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6301902 1-มิ.ย.-63

515
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  29 พ.ค. 2563  529/63  529/63  ไส้แฟม้ A4 90  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6301903 1-มิ.ย.-63

516
 04.12 พฒันาภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน  29 พ.ค. 2563  530/63  530/63  อะไหล่เคร่ืองตัดหญ้า 1,000.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เต๊กหมง  T6306001 2-มิ.ย.-63

517  01.23 งบค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  29 พ.ค. 2563  531/63  531/63  น้ ามันเบนซิน 95 200  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วนาการ
 2]d-001-
000053 31-พ.ค.-63

518
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  29 พ.ค. 2563  532/63  532/63  เทปผ้า 1.5นิ้ว 900  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6301930 2-มิ.ย.-63

519  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  11 พ.ค. 2563  533/63  533/63

 เคร่ืองปรับอากาศไดกิ้น รุ่น 
FTM18PV2S/RM18PV2s 
พร้อมทอ่ 22,000.00  วสัดุ

 บริษทั สุขสวสัด์ิแอร์ซัพพลาย 
จ ากัด

 034-
5/1693/1719 26-พ.ค.-63

520  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  14 พ.ค. 2563  534/63  534/63
 หวัจ่ายผนัง 133 ซม.x17.5 
ซม. พน่ขาว 1,350.00  วสัดุ

 บริษทั สุขสวสัด์ิแอร์ซัพพลาย 
จ ากัด  035/1703 15-พ.ค.-63

521  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  26 พ.ค. 2563  535/63  535/63
 คอมเพรสเซอร์ LG COMP 
QP 407PMA 5,100.00  วสัดุ

 บริษทั สุขสวสัด์ิแอร์ซัพพลาย 
จ ากัด  035/1727 28-พ.ค.-63

522  07.02 Marine aquarium  22 พ.ค. 2563  536/63  536/63
 อาหารปลาทะเล Ocean 
Nutition Formula Two 200g 4,080.00  วสัดุ

 ร้าน Lampang Exotic Pets 
Shop  1/63/1/63 26-พ.ค.-63



ที่ โครงการ ว/ด/ป ร. จ. รายการซ้ือ จ านวนเงิน ประเภท ร้าน เลขที่ใบส่งของ ว/ด/ป จ่าย

131
 10.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา  2 ธ.ค. 2562  135/63  135/63  กระดาษถ่าย A4 70g 1,224.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6205978 4-ธ.ค.-62

132  01.19 พฒันางานสิทธปิระโยชน์  2 ธ.ค. 2562  136/63  136/63  Toner IBM CF285A 2,090.00  วสัดุ
 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20191200017 4-ธ.ค.-62

133
 02.20 พฒันาคุณภาพหอ้งสมุด ประเทศ
ไทย 4.0  2 ธ.ค. 2562  137/63  137/63  Toner IBM Q2612A 1,990.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20191200018 4-ธ.ค.-62

134
 10.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา  2 ธ.ค. 2562  138/63  138/63  Toner IBM Q2612A 3,980.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20191200020 4-ธ.ค.-62

135
 09.04 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระภาษาจีน  2 ธ.ค. 2562  139/63  139/63  เก้าอี้ส านักงาน 3,400.00  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด น้ าล้อมเคหะ
ภณัฑ์  507/25311 4-ธ.ค.-62

136  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  2 ธ.ค. 2562  140/63  140/63  เก้าอี้ส านักงาน 1,700.00  วสัดุ
 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด น้ าล้อมเคหะ
ภณัฑ์  507/25312 4-ธ.ค.-62

137
 04.11 รักษาความสะอาดอาคารเรียน
และอาคารประกอบ  2 ธ.ค. 2562  141/63  141/63  น้ ายาเก็บฝุ่น สูตรน้ ามัน 1,150.00  วสัดุ  ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย  62/12/02587 4-ธ.ค.-62

138
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  2 ธ.ค. 2562  142/63  142/63  ถุงมือไมโครโฟเบอร์ 498  วสัดุ

 บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด
 (มหาชน) สาขาล าปาง

 LGSA002IV-
621204-000 4-ธ.ค.-62

139
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  2 ธ.ค. 2562  143/63  143/63  ไม้โครงยางพารา 2,035.15  วสัดุ

 บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด
 (มหาชน) สาขาล าปาง

 LGSA003IV-
621204-000 4-ธ.ค.-62

140
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  3 ธ.ค. 2562  144/63  144/63  แอลกอฮอล์ 330  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  018/0866 5-ธ.ค.-62

141
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  3 ธ.ค. 2562  146/63  146/63  ลูกปดั 600  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนสามัญ เมืองชัยสวสัด์ิ  19/19 6-ธ.ค.-62

รายงานการจัดซ้ือตามรหสั โรงเรียนล าปางกัลยาณี ประจ าปงีบประมาณ 2563 (เดือนธนัวาคม 2562)



142
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  4 ธ.ค. 2562  147/63  147/63  อะแดปเตอร์ 250  วสัดุ  บริษทั ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป จ ากัด  13/0650 6-ธ.ค.-62

143  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  3 ธ.ค. 2562  148/63  148/63  Toner IBM CF280A 17,940.00  วสัดุ
 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20191200032 6-ธ.ค.-62

144
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  3 ธ.ค. 2562  149/63  149/63  ถังน้ าแข็ง 483  วสัดุ  บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด

 ORVC621206C
50002 6-ธ.ค.-62

145
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  4 ธ.ค. 2562  150/63  150/63  ผ้าขาวบาง 120  วสัดุ  ร้านกระดุม  97/4846 6-ธ.ค.-62

146
 12.02 พฒันาการเรียนการสอนสาระค
หกรรม  5 ธ.ค. 2562  151/63  151/63  กาวลาเทก็ซ์ 468  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6206039 9-ธ.ค.-62

147
 12.02 พฒันาการเรียนการสอนสาระค
หกรรม  5 ธ.ค. 2562  152/63  152/63  กาวแทง่ใหญ่ใส่ปนื 255  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6206040 9-ธ.ค.-62

148  03.01 พฒันางานฝ่ายกิจการนักเรียน  5 ธ.ค. 2562  153/63  153/63  กระดาษถ่ายเอกสาร A4 10  วสัดุ
 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เคท ีกรุ๊ป 
ล าปาง  IM0000569 9-ธ.ค.-62

149
 09.03 พฒันาการเรียนการสอนวชิา
ภาษาญี่ปุ่น  5 ธ.ค. 2562  154/63  154/63  กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1,530.00  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เคท ีกรุ๊ป 
ล าปาง  IM0000570 9-ธ.ค.-62

150
 12.02 พฒันาการเรียนการสอนสาระค
หกรรม  5 ธ.ค. 2562  156/63  156/63  โตกไม้ซ่ืสูง70ซม. 1,350.00  วสัดุ  ร้านคุณเล็ก  12/9 9-ธ.ค.-62

151
 12.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาเกษตรกรรม  5 ธ.ค. 2562  157/63  157/63  เก้าอี้พลาสติก 1,700.00  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด น้ าล้อมเคหะ
ภณัฑ์  507/25337 9-ธ.ค.-62

152  03.01 พฒันางานฝ่ายกิจการนักเรียน  5 ธ.ค. 2562  158/63  158/63  Toner IBM CF278A 2,290.00  วสัดุ
 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20191200048 9-ธ.ค.-62

153
 12.02 พฒันาการเรียนการสอนสาระค
หกรรม  5 ธ.ค. 2562  159/63  159/63  กระด่ิง 320  วสัดุ  อินเทรนด์  23/B1 9-ธ.ค.-62



154
 12.02 พฒันาการเรียนการสอนสาระค
หกรรม  5 ธ.ค. 2562  160/63  160/63  ดอกไม้แหง้ 280  วสัดุ

 ร้านบเีอม.พระบาทฟลาวเวอร์
ล าปาง  2/4 9-ธ.ค.-62

155  04.01 พฒันางานฝ่ายบริหารทั่วไป  5 ธ.ค. 2562  161/63  161/63  แฟม้2นิ้ว สีด า 408  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6206037 9-ธ.ค.-62

156
 01.11 พฒันางานบคุลากรและวางแผน
อัตราก าลัง  9 ธ.ค. 2562  162/63  162/63  ใบ กพ.7 800  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6206094 11-ธ.ค.-62

157
 08.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาคณิตศาสตร์  9 ธ.ค. 2562  163/63  163/63

 printer ink Original Tank 
Canon 4,350.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20191200059 11-ธ.ค.-62

158
 02.20 พฒันาคุณภาพหอ้งสมุด ประเทศ
ไทย 4.0  9 ธ.ค. 2562  165/63  165/63  ไทยรัฐ 120  วสัดุ  ร้านเจริญรัตน์  11/62/012 13-ธ.ค.-62

159
 04.14 พฒันาการบริการงาน
โสตทศันูปกรณ์  9 ธ.ค. 2562  166/63  166/63  แจ็ค MIC 48  วสัดุ  บริษทั ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป จ ากัด  14/0656 12-ธ.ค.-62

160
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  9 ธ.ค. 2562  167/63  167/63  ประตูน้ าทองเหลือง 580  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เต๊กหมง  T6212009 11-ธ.ค.-62

161  01.06 พฒันางานยานพาหนะ  10 ธ.ค. 2562  168/63  168/63  สเปรย์หล่อล่ืน 3 m 360  วสัดุ
 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แหม่มสติก
เกอร์ (ส านักงานใหญ)่  010/0476 12-ธ.ค.-62

162  01.23 งบค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  2 ม.ค. 2563  169/63  169/63  น้ ามันเบนซิน95 1,000.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วนาการ
 2ลก-
001-000048 30-ธ.ค.-62

163
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  10 ธ.ค. 2562  170/63  170/63  สกูรหวัเหล่ียม 280  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เต๊กหมง  T6212014 12-ธ.ค.-62

164
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  9 ธ.ค. 2562  171/63  171/63  ข้อต่อตรงขนาด32มม. 285  วสัดุ

 บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด
 (มหาชน) สาขาล าปาง

 LGSA003IV-
621212-000 12-ธ.ค.-62

165

 02.15 หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 
ม.ปลาย  10 ธ.ค. 2562  172/63  172/63  เส้ือแจ็คเก็ต พร้อมปกั 17,700.00  วสัดุ  ไอดูไอเดียล าปาง  22/08 12-ธ.ค.-62



166
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  9 ธ.ค. 2562  173/63  173/63  Canon Printhead CA91 1,350.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20191200019 12-ธ.ค.-62

167
 12.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาเกษตรกรรม  10 ธ.ค. 2562  174/63  174/63  Denatured alcohol 5,160.00  วสัดุ  บริษทั ยูเนี่ยน ซายน์ จ ากัด  IV62/54411 12-ธ.ค.-62

168  13.01 พฒันาการจัดกิจกรรมนักเรียน  9 ธ.ค. 2562  175/63  175/63  กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1,020.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6206118 12-ธ.ค.-62

169
 12.06 พฒันางานส านักงานกลุ่มสาระ
การงานอาชีพฯ  20 พ.ย. 2562  176/63  176/63  ไม้โครงไส 4 หน้า 690  วสัดุ  บริษทั นนทว์สัดุ พลัส จ ากัด  HS6203131 22-พ.ย.-62

170
 02.14 พฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน
หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ ม.ต้น  29 พ.ย. 2562  177/63  177/63  ขันน้ า 240  วสัดุ  นางสาวล้วน ปวนปนัวงค์ 2-ธ.ค.-62

171  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  2 ธ.ค. 2562  178/63  178/63  หมึกอิงเจ็ท สีด า 42,056.07  วสัดุ  บริษทั ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด
 6208031,6212
0092 6-ธ.ค.-62

172  01.16 พฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  5 ธ.ค. 2562  179/63  179/63  โปรเจคเตอร์ 82,500.00  วสัดุ
 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กันตินันท ์เน็ท
เวร์ิค (ส านักงานใหญ)่  IV2562-0219 9-ธ.ค.-62

173  01.16 พฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  5 ธ.ค. 2562  180/63  180/63   H็DMI Over Fiber 12,000.00  วสัดุ
 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กันตินันท ์เน็ท
เวร์ิค (ส านักงานใหญ)่  IV2562-0223 9-ธ.ค.-62

174  13.01 พฒันาการจัดกิจกรรมนักเรียน  11 ธ.ค. 2562  181/63  181/63  ไหมพรม 498  วสัดุ  ร้านกระดุม  98/4875 13-ธ.ค.-62

175
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  11 ธ.ค. 2563  182/63  182/63  Ethanol 1,400.00  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ศิริปญัญา เท
รดด้ิง  INV62000539 12-ม.ค.-63

176
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  11 ธ.ค. 2563  183/63  183/63  Ethanol ขนาด 20 L 1,400.00  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ศิริปญัญา เท
รดด้ิง  INV62000540 13-ม.ค.-63

177
 12.02 พฒันาการเรียนการสอนสาระค
หกรรม  14 ธ.ค. 2563  184/63  184/63  แก๊ส 2,709.00  วสัดุ  บริษทั ล าปางแอลพจีี จ ากัด  062/3085 16-ธ.ค.-62

178
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  14 ธ.ค. 2563  185/63  185/63  กล่องพลาสติกใส 720  วสัดุ  ร้าน เตียเฮ่งฮง  118/5873 16-ธ.ค.-62



179
 12.04 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาสาระงานช่างอุตสาหกรรม  14 ธ.ค. 2563  186/63  186/63

 ขดลวดทนไฟขนาด 2 มม ยาว
 80 ซม 5,800.00  วสัดุ  ร้านเคเอชเอ็น คอนสตัคทรีฟ 16-ธ.ค.-62

180
 08.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาคณิตศาสตร์  1 ธ.ค. 2563  187/63  187/63  กระดาษการ์ดขาว A4 450  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เคท ีกรุ๊ป 
ล าปาง  IM0000557 3-ธ.ค.-62

181  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  14 ธ.ค. 2563  188/63  188/63
 กระดาษถ่าย A4 70g IDEA 
MAX 42,500.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6206179 16-ธ.ค.-62

182
 04.14 พฒันาการบริการงาน
โสตทศันูปกรณ์  14 ธ.ค. 2563  189/63  189/63  เคร่ืองเปา่ลม 550  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจียวพานิช  067/3323 17-ธ.ค.-62

183
 04.14 พฒันาการบริการงาน
โสตทศันูปกรณ์  14 ธ.ค. 2563  190/63  190/63  สเปรย์กระปอ๋งฟา้ 180  วสัดุ  ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง  062/3071 17-ธ.ค.-62

184  02.21 ปลูกศิษย์รักเปน็นักอ่าน  15 ธ.ค. 2563  191/63  191/63  สีไม้ระบายน้ า 36 สี คลอลีน 52  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6206206 17-ธ.ค.-62

185  01.19 พฒันางานสิทธปิระโยชน์  14 ธ.ค. 2563  192/63  192/63
 กระดาษถ่าย A4 70g IDEA 
MAX 425  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6206205 17-ธ.ค.-62

186
 12.06 พฒันางานส านักงานกลุ่มสาระ
การงานอาชีพฯ  14 ธ.ค. 2563  194/63  194/63  กล่องกันน้ า 800  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจียวพานิช  067/3318 16-ธ.ค.-62

187  13.01 พฒันาการจัดกิจกรรมนักเรียน  17 ธ.ค. 2563  196/63  196/63  ตลับชาด 93  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6206243 19-ธ.ค.-62

188
 04.14 พฒันาการบริการงาน
โสตทศันูปกรณ์  21 ธ.ค. 2563  197/63  197/63  สาย RCA 2หวั 120  วสัดุ  ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง  063/3121 23-ธ.ค.-62

189
 04.14 พฒันาการบริการงาน
โสตทศันูปกรณ์  21 ธ.ค. 2563  198/63  198/63  ข้อลด 24  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  018/0868 23-ธ.ค.-62

190
 04.14 พฒันาการบริการงาน
โสตทศันูปกรณ์  21 ธ.ค. 2563  199/63  199/63  เชือกลาก 594  วสัดุ

 บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) สาขาที่ 00027

 LPAIF1912000
1634 23-ธ.ค.-62

191  01.19 พฒันางานสิทธปิระโยชน์  22 ธ.ค. 2563  200/63  200/63  notebook Hp 1051TX 21,500.00  วสัดุ
 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20191200134 24-ธ.ค.-62



192  13.01 พฒันาการจัดกิจกรรมนักเรียน  21 ธ.ค. 2563  201/63  201/63  inkjet Cannon GI 790 BK 310  วสัดุ
 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20191200115 24-ธ.ค.-62

193
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  21 ธ.ค. 2563  202/63  202/63  หลอดฉีดยา 5 ซีซี 180  วสัดุ

 บริษทั แกมมาโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

 IG1912-
0088,0055,000 25-ธ.ค.-62



ที่ โครงการ ว/ด/ป ร. จ. รายการซ้ือ จ านวนเงิน ประเภท ร้าน เลขที่ใบส่งของ ว/ด/ป จ่าย

1
 04.11 รักษาความสะอาดอาคารเรียน
และอาคารประกอบ  25 ก.ย. 2562  1/63  1/63  กระดาษทชิชูจัมโบโ้รล 12,000.00  วสัดุ  ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย  62/09/02375 27-ก.ย.-62

2
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  25 ก.ย. 2562  2/63  2/63  ข้องอ พวีซีี 90 1นิ้ว 1,200.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บ.ีฟลิเตอร์  014/0661 27-ก.ย.-62

3
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  25 ก.ย. 2562  3/63  3/63

 โซเดียม ไฮโปรคลอไรด์ 
(คลอรีนน้ า 10%) 4,300.00  วสัดุ

 บริษทั เวลิด์เคมีอุตสาหกรรม 
จ ากัด  IV4609697 27-ก.ย.-62

4
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  7 ต.ค. 2562  4/63  4/63  ตะป ู3นิ้ว 100  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  018/0862 9-ต.ค.-62

5  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  8 ต.ค. 2562  5/63  5/63  หมึกอิงค์เจ็ท CCN สีด า 25,233.64  วสัดุ  บริษทั ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด  62080302 10-ต.ค.-62

6
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  25 ต.ค. 2562  6/63  6/63  ผ้าไฮเกรดสีขาว 3,262.00  วสัดุ  ร้านกระดุม  96/4791 29-ต.ค.-62

7  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  9 ต.ค. 2562  7/63  7/63
 คอมเพรสเซอร์ NH 41VXBT 
220V 6,950.00  วสัดุ

 บริษทั สุขสวสัด์ิแอร์ซัพพลาย 
จ ากัด  029/1426 11-ต.ค.-62

8  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  18 ต.ค. 2562  8/63  8/63  หลอดแสงจันทร์ 400w 750  วสัดุ  ร้าน ล าปางคลังไฟฟา้  15/0706 21-ต.ค.-62

9  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  25 ต.ค. 2562  9/63  9/63
 กระดาษถ่าย A4 70g IDEA 
MAX 41,500.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6205420 29-ต.ค.-62

10
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  18 ต.ค. 2562  10/63  10/63  ไส้กรอง PP 20 นิ้ว 5 ไมคร่อน 2,400.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บ.ีฟลิเตอร์  014/0664 21-ต.ค.-62

11
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  23 ต.ค. 2562  11/63  11/63  โซแน็กซ์ 140  วสัดุ  ร้าน ก.อะไหล่  038/1895 25-ต.ค.-62

12  01.23 งบค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  28 ต.ค. 2562  12/63  12/63  น้ ามันเบนซิล95 1,000.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วนาการ
 2ลก-
001-000046 31-ต.ค.-62

รายงานการจัดซ้ือตามรหสั โรงเรียนล าปางกัลยาณี ประจ าปงีบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562)



13
 12.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาเกษตรกรรม  25 ต.ค. 2562  13/63  13/63  เมล็ดพนัธุด์อกไม้ คละ 225  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บอมกิจเกษตร

 01-
BS6210280001 28-ต.ค.-62

14  04.04 พฒันางานอนามัยโรงเรียน  25 ต.ค. 2562  14/63  14/63  Air-x สีเขียว 300  วสัดุ  บริษทั ธรีะเวชภณัฑ์  INV-00-19-504 29-ต.ค.-62

15
 04.18 พฒันางานสวสัดิการและชุมชน
สัมพนัธ์  25 ต.ค. 2562  15/63  15/63  โคมพลาสติกถวายพระพร 525  วสัดุ  ร้านแม่น้อยสังฆภณัฑ์  001/0002 28-ต.ค.-62

16
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  25 ต.ค. 2562  16/63  16/63  ถุงหิ้วไฮโซ 12x20 ตราฮีโร่ 2,100.00  วสัดุ  บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด

 ORVC621028P
010001 28-ต.ค.-62

17  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  25 ต.ค. 2562  17/63  17/63
 เคร่ืองปรับอากาศฮิตาชิ แบบ
ติดผนัง รุ่น RAS-EJ10CJT 13,000.00  วสัดุ

 บริษทั สุขสวสัด์ิแอร์ซัพพลาย 
จ ากัด  029/1448 28-ต.ค.-62

18
 12.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาเกษตรกรรม  28 ต.ค. 2562  18/63  18/63  พทิเูนียสีขาวดอกใหญ่ 550  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัดจิบอังต๊ืงโอสถ  400/19988 30-ต.ค.-62

19
 10.02 พฒันาส่งเสริมผู้มีความสามารถ
ทางด้านกีฬาและกรีฑา  28 ต.ค. 2562  19/63  19/63  ถ้วยรางวลั 2,000.00  วสัดุ  ร้านจิรชัยสปอร์ต  082/4100 30-ต.ค.-62

20
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  28 ต.ค. 2562  20/63  20/63  น้ ายาล้างจานซันไลต์ 1,352.00  วสัดุ

 บริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)  052041607306 30-ต.ค.-62

21
 10.02 พฒันาส่งเสริมผู้มีความสามารถ
ทางด้านกีฬาและกรีฑา  30 ต.ค. 2562  21/63  21/63  ริบบิ้นฟาง 270  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6205449 1-พ.ย.-62

22
 10.02 พฒันาส่งเสริมผู้มีความสามารถ
ทางด้านกีฬาและกรีฑา  29 ต.ค. 2562  22/63  22/63  ปนูขาวพื้นเมือง 2,250.00  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  018/0863-4 1-พ.ย.-62

23
 12.05 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
คอมพวิเตอร์  25 ต.ค. 2562  23/63  23/63

 เคร่ืองปรับอากาศไดเกิ้น แบบ
แขวนใต้ฝ้า ขนาด 36170 BTU
 TNVERTER เบอร์ 5 100,000.00  วสัดุ

 บริษทั สุขสวสัด์ิแอร์ซัพพลาย 
จ ากัด  029/1446 28-ต.ค.-62

24  01.16 พฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  25 ต.ค. 2562  24/63  24/63

 เคร่ืองปรับอากาศไดเกิ้นแบบ
แขวนใต้ฝ้า ขนาด 36170 BTU
 INVERTER เบอร์ 5 100,000.00  วสัดุ

 บริษทั สุขสวสัด์ิแอร์ซัพพลาย 
จ ากัด  029/1447 28-ต.ค.-62



25  01.16 พฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  25 ต.ค. 2562  25/63  25/63

 ชุดควบคุมอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย Cisco 5520 
Wireless Controller 460,000.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20190700029 28-ต.ค.-62



ที่ โครงการ ว/ด/ป ร. จ. รายการซ้ือ จ านวนเงิน ประเภท ร้าน เลขที่ใบส่งของ ว/ด/ป จ่าย

337
 12.04 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาสาระงานช่างอุตสาหกรรม  3 ก.พ. 2563  351/63  351/63  ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ บวัแดง 525  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เต๊กหมง  T6302012 5-ก.พ.-63

338
 11.02 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิานาฏศิลป์  3 ก.พ. 2563  352/63  352/63  กรับพวงไม้ชิงชัน 7,200.00  วสัดุ  ร้านอนุรักษป์ระณีต 5-ก.พ.-63

339  03.01 พฒันางานฝ่ายกิจการนักเรียน  3 ก.พ. 2563  353/63  353/63  กระดาษชาร์ทสี 120g คละสี 128  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6300534 5-ก.พ.-63

340  13.04 พฒันากิจกรรมลูกเสือ  3 ก.พ. 2563  354/63  354/63  ไม้ไผ่ล าใหญ่ 1,750.00  วสัดุ  ร้าน กม.9 ค้าไม้  005/0248 5-ก.พ.-63

341  13.04 พฒันากิจกรรมลูกเสือ  3 ก.พ. 2563  355/63  355/63  กะละมังขนาดใหญ่ 900  วสัดุ  ร้าน เตียเฮ่งฮง  118/5876 5-ก.พ.-63

342  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  5 ก.พ. 2563  356/63  356/63
 กระดาษถ่าย A4 70g Idea 
Max 42,500.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6300576 7-ก.พ.-63

343  01.06 พฒันางานยานพาหนะ  5 ก.พ. 2563  357/63  357/63  หวัเชื้อน้ ามันเคร่ือง 350  วสัดุ  กลการออโต้คาร์  053/2601 7-ก.พ.-63

344  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  7 ก.พ. 2563  358/63  358/63  สาย 2x1.5 480  วสัดุ  ร้าน ล าปางคลังไฟฟา้  016/0754 11-ก.พ.-63

345
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  10 ก.พ. 2563  359/63  359/63  สายน้ าดีแก้ว 18นิ้ว 330  วสัดุ  บริษทั อิวหลีพาณิชย์ จ ากัด

 208940,20925
0 12-ก.พ.-63

346  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  24 ม.ค. 2563  360/63  360/63  หญ้า 1cm 1,725.00  วสัดุ
 บริษทั จักร เทคนิคอล จ ากัด 
(ส านักงานใหญ)่  63020 28-ม.ค.-63

347  13.03 พฒันากิจกรรมยุวกาชาด  3 ก.พ. 2563  361/63  361/63  ผักต่าง ๆ 180  วสัดุ  นางสาวกัญญารัตน์ มอญแก้ว 5-ก.พ.-63

348
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  5 ก.พ. 2563  362/63  362/63  ถุงขยะด า 30x40 2,200.00  วสัดุ  ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย  63/02/02808 7-ก.พ.-63

349
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  7 ก.พ. 2563  363/63  363/63  โอโม 252  วสัดุ  บริษทั ล าปางเสรีกรุ๊ป จ ากัด

 DSA16302/000
006 11-ก.พ.-63

350
 02.20 พฒันาคุณภาพหอ้งสมุด ประเทศ
ไทย 4.0  7 ก.พ. 2563  364/63  364/63  ไทยรัฐ (เดือน มกราคม 2563) 120  วสัดุ  ร้านเจริญรัตน์  1/63/2563 11-ก.พ.-63

รายงานการจัดซ้ือตามรหสั โรงเรียนล าปางกัลยาณี ประจ าปงีบประมาณ 2563 (เดือนกุมภาพนัธ ์2563)



351  01.16 พฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  10 ก.พ. 2563  365/63  365/63

 Hard Disk Drive Seagate 
Surveillance HDD 7200 
RPM 35,600.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200200053 12-ก.พ.-63

352
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  10 ก.พ. 2563  366/63  366/63  ปั้มลมโรตาล่ี 3HP 50L 6,650.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เต๊กหมง  T6302014 12-ก.พ.-63

353  13.03 พฒันากิจกรรมยุวกาชาด  30 ม.ค. 2563  367/63  367/63  ส าลี 138  วสัดุ  นายมานิตย์ มาตังครัตน์
 917,928/45836
,46392, 3-ก.พ.-63

354  13.03 พฒันากิจกรรมยุวกาชาด  29 ม.ค. 2563  368/63  368/63  สินค้า 20  วสัดุ
 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไทยทอยส์ พี
เพลิ เอเอ  7530 31-ม.ค.-63

355  13.03 พฒันากิจกรรมยุวกาชาด  31 ม.ค. 2563  369/63  369/63  ไม้กวาดก้านแข็ง 516  วสัดุ  บริษทั นนทว์สัดุ พลัส จ ากัด  HS6300299 3-ก.พ.-63

356  13.03 พฒันากิจกรรมยุวกาชาด  31 ม.ค. 2563  370/63  370/63  CADRAMINE-V 60ML 25  วสัดุ  ร้านช.เภสัช  TX002750 4-ก.พ.-63

357  13.03 พฒันากิจกรรมยุวกาชาด  3 ก.พ. 2563  371/63  371/63  ไม้กลองซ้อม 90  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนสามัญ สกุลไทย  รส00163/6 5-ก.พ.-63

358  13.03 พฒันากิจกรรมยุวกาชาด  4 ก.พ. 2563  372/63  372/63  ดอกไม้ 50  วสัดุ  นางจารุพรรณ เขียวยะ 6-ก.พ.-63

359
 11.01 พฒันาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระศิลปะสาระทศันศิลป์  10 ก.พ. 2563  373/63  373/63  สีโปสเตอร์ซากุระ 30cc 200  วสัดุ  ร้านบรรณศิลป์  061/3026 12-ก.พ.-63

360
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  11 ก.พ. 2563  374/63  374/63  สมุดบญัชีปกเคลือบ 2 144  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6300649 13-ก.พ.-63

361
 03.07 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข  11 ก.พ. 2563  375/63  375/63  กระดาษบรุ๊ฟสร้างแบบ 84  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6300660 13-ก.พ.-63

362  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  12 ก.พ. 2563  376/63  376/63  หมึกอิงค์เจ็ท FW สีด า 50,467.28  วสัดุ  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  62120236 14-ก.พ.-63

363
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  12 ก.พ. 2563  377/63  377/63  ถุงมือยาง L 1,200.00  วสัดุ  บริษทั ธรีะเวชภณัฑ์  INV-00-20-111 14-ก.พ.-63

364

 02.15 หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 
ม.ปลาย  12 ก.พ. 2563  378/63  378/63  ฟอสฟอริค แอซิค 85%450ซีซี. 390  วสัดุ

 บริษทั แกมมาโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  IG2002-0102 14-ก.พ.-63



365  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  22 ม.ค. 2563  379/63  379/63  แปง้วา่ว 68  วสัดุ  บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด
 ORVC630124C
50002 24-ม.ค.-63

366
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  27 ม.ค. 2563  380/63  380/63  ไฟ LED 150  วสัดุ  ร้านช้อปเพลิน  12/09 29-ม.ค.-63

367
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  27 ม.ค. 2563  381/63  381/63  ขนม 152  วสัดุ  ร้านเบตงมินิมาร์ท  024/1181 29-ม.ค.-63

368  01.03 พฒันางานสารบรรณ  12 ก.พ. 2563  382/63  382/63  พานโตก 20ซม. สีเงิน 578  วสัดุ  ร้านแม่น้อยสังฆภณัฑ์  043/2134 14-ก.พ.-63

369
 11.02 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิานาฏศิลป์  3 ก.พ. 2563  383/63  383/63  เข็มขัดไทยล้ือทอง 2,760.00  วสัดุ  ร้านอาถู่ เคร่ืองประดับเคร่ืองเงิน  20/15 5-ก.พ.-63

370
 11.02 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิานาฏศิลป์  3 ก.พ. 2563  384/63  384/63  ซีนจกต่อเอวสีชมพู 12,000.00  วสัดุ  นางดอกไม้ ศรีแสง 5-ก.พ.-63

371  01.16 พฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  14 ก.พ. 2563  385/63  385/63
 Notebook HP15s-
fq1012TU 17,990.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200200076 17-ก.พ.-63

372  01.23 งบค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  28 ก.พ. 2563  386/63  386/63  น้ ามันเบนซิน 95 200  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วนาการ
 2ลก-
001-000050 1-มี.ค.-63

373
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  27 ม.ค. 2563  387/63  387/63  สาหร่ายปรุงรสญี่ปุ่น 24  วสัดุ

 บริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)  052041058165 29-ม.ค.-63

374
 02.14 พฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน
หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ ม.ต้น  11 ก.พ. 2563  388/63  388/63  ข้าวแต๋นกล่อง 390  วสัดุ  ร้านข้าวแต๋น  082/4093 13-ก.พ.-63

375
 02.14 พฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน
หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ ม.ต้น  11 ก.พ. 2563  389/63  389/63  สีเมจิก 12 สี 310  วสัดุ  ร้านปา้น้อย  06/011 13-ก.พ.-63

376  01.05 พฒันางานพสัดุและครุภณัฑ์  14 ก.พ. 2563  390/63  390/63  ปากกาเขียนเหล็ก สีขาว 342  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6300706 17-ก.พ.-63

377  02.02 พฒันาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  14 ก.พ. 2563  391/63  391/63
 กระดาษถ่าย A4 70g IDEA 
MAX 1,275.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6300736 18-ก.พ.-63



378

 02.15 หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 
ม.ปลาย  14 ก.พ. 2563  392/63  392/63

 กระดาษถ่าย A4 70g Idea 
Max 2,040.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6300737 18-ก.พ.-63

379
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  17 ก.พ. 2563  393/63  393/63  กล่องล้อล่ืนด าฝาสี 55 ลิตร 89  วสัดุ

 บริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)  052061100777 19-ก.พ.-63

380  01.02 พฒันางานฝ่ายอ านวยการ  17 ก.พ. 2563  394/63  394/63
 หมึก Brother Black 
TN-2280 2,250.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200200101 19-ก.พ.-63

381  02.02 พฒันาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  17 ก.พ. 2563  395/63  395/63  หมึก HP 17A BK/CF217A 4,800.00  วสัดุ
 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200200102 19-ก.พ.-63

382
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  17 ก.พ. 2563  396/63  396/63  ปล๊ักสนาม 1,900.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจียวพานิช  163/8134 19-ก.พ.-63

383  01.19 พฒันางานสิทธปิระโยชน์  18 ก.พ. 2563  397/63  397/63
 Scanner Barcode Zebra 
LS2208 BK 6,500.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200200108 20-ก.พ.-63

384  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  18 ก.พ. 2563  398/63  398/63  กรรไกร 8นิ้ว 738  วสัดุ
 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เคท ีกรุ๊ป 
ล าปาง  IM6302043 20-ก.พ.-63

385  01.05 พฒันางานพสัดุและครุภณัฑ์  18 ก.พ. 2563  399/63  399/63  ปากกาลูกล่ืน TEX 818 120  วสัดุ
 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เคท ีกรุ๊ป 
ล าปาง  IM6302044 20-ก.พ.-63

386
 12.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาเกษตรกรรม  18 ก.พ. 2563  400/63  400/63  ปนูขาวพื้นเมือง 500  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  018/0884 20-ก.พ.-63

387
 04.14 พฒันาการบริการงาน
โสตทศันูปกรณ์  19 ก.พ. 2563  401/63  401/63  ถ่าน AA 1,425.00  วสัดุ  บริษทั ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป จ ากัด  15/0707 21-ก.พ.-63

388  13.01 พฒันาการจัดกิจกรรมนักเรียน  19 ก.พ. 2563  402/63  402/63
 กระดาษถ่าย A4 80g 
Double A 1,020.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6300782 21-ก.พ.-63

389  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  19 ก.พ. 2563  403/63  403/63  หมึก HP CE255A BK 11,000.00  วสัดุ
 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200200115 21-ก.พ.-63



390
 04.14 พฒันาการบริการงาน
โสตทศันูปกรณ์  21 ก.พ. 2563  404/63  404/63  ถ่านอัลคาไลท ์AA 420  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจียวพานิช  072/3599 24-ก.พ.-63

391  01.21 งบส ารองจ่าย  21 ก.พ. 2563  405/63  405/63
 กระดาษถ่าย A4 80g 
Double A 1,530.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6300827 25-ก.พ.-63

392
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  25 ก.พ. 2563  406/63  406/63  เซฟวนิ85 360  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บอมกิจเกษตร

 01-  ฆ
6302270003 27-ก.พ.-63

393  03.02 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  25 ก.พ. 2563  407/63  407/63  ปกใส่ใบเกียรติบตัร 28,980.00  วสัดุ  ร้านซันไชนิ  02/052 27-ก.พ.-63

394  03.02 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  25 ก.พ. 2563  408/63  408/63  สีน้ าภายนอก ขาว 214  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  018/0885 27-ก.พ.-63

395  03.02 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  25 ก.พ. 2563  409/63  409/63  โฟม 3/4นิ้ว 84  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6300858 27-ก.พ.-63

396  02.03 พฒันาระบบการนิเทศภายใน  25 ก.พ. 2563  410/63  410/63  เคร่ืองเย็บ-88 297  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6300859 27-ก.พ.-63

397  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  17 ม.ค. 2563  411/63  411/63
 เปลือกหอย 1 สีขาว ขนาด
ประมาณ 1cm. 25  วสัดุ

 บริษทั ปั้นฝัน ครีเอชั่น จ ากัด 
(ส านักงานใหญ)่ 21-ก.พ.-63

398
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  26 ก.พ. 2563  412/63  412/63  ไฟฉุกเฉิก LED 12w แสงขาว 3,300.00  วสัดุ  บริษทั เล่าจิ้นกวง จ ากัด  CR630200191 28-ก.พ.-63

399  01.03 พฒันางานสารบรรณ  26 ก.พ. 2563  413/63  413/63  ผ้ารองพาน 500  วสัดุ  นางมณฑาทพิย์ พงศ์พฤกษา 28-ก.พ.-63

400  03.02 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  26 ก.พ. 2563  414/63  414/63  ธปูหอมมหาลาก 40  วสัดุ  ร้านแม่น้อยสังฆภณัฑ์  004/0179 28-ก.พ.-63

401  03.02 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  26 ก.พ. 2563  415/63  415/63  ไม้รวก 100  วสัดุ  ร้านตองคูนค้าไม้  01/111 28-ก.พ.-63

402
 04.14 พฒันาการบริการงาน
โสตทศันูปกรณ์  26 ก.พ. 2563  416/63  416/63  อะไหล่เพาเวอร์มิกซ์เซอร์ 3,500.00  วสัดุ  ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง  065/3229 28-ก.พ.-63



403
 08.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาคณิตศาสตร์  28 ก.พ. 2563  417/63  417/63  กรอบรูป A4 6,000.00  วสัดุ  บา้นของขวญั  2/16

29 ก.พ. 
2563

404
 04.12 พฒันาภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน  28 ก.พ. 2563  418/63  418/63  โซ่ตัดไม้ 22นิ้ว 650  วสัดุ  ร้านล าปางโชคชัย  01/001 2-มี.ค.-63

405
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  28 ก.พ. 2563  419/63  419/63  หมึก IBM CB436A BK 3,980.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200300004 2-มี.ค.-63

406  02.03 พฒันาระบบการนิเทศภายใน  28 ก.พ. 2563  420/63  420/63  หมึก IBM Q2612A 3,980.00  วสัดุ
 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV2020030000
5 2-มี.ค.-63

407  03.02 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  28 ก.พ. 2563  421/63  421/63  ผ้าไหมลาย 1,350.00  วสัดุ  หา้งโซนี่บาร์  018/0890 2-มี.ค.-63



ที่ โครงการ ว/ด/ป ร. จ. รายการซ้ือ จ านวนเงิน ประเภท ร้าน เลขที่ใบส่งของ ว/ด/ป จ่าย

614  01.06 พฒันางานยานพาหนะ  1 ก.ค. 2563  628/63  628/63  เกลดอัลฟารีฟลิ 321  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม แอล พี  IV6307025 3-ก.ค.-63

615  01.17 พฒันางานแผนงานและสารสนเทศ  1 ก.ค. 2563  629/63  629/63
 กระดาษถ่าย A4 70g IDEA 
MAX 2,125.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302453 3-ก.ค.-63

616
 12.03 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาธรุกิจศึกษา  1 ก.ค. 2563  630/63  630/63

 กระดาษถ่าย A4 80g 
Double A 1,020.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302463 3-ก.ค.-63

617  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  1 ก.ค. 2563  631/63  631/63  โทรศัพท ์พานาโซนิค 5,000.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจียวพานิช  083/4149 3-ก.ค.-63

618
 13.02 พฒันาคุณภาพการจัดกิจกรรม
งานแนะแนว  1 ก.ค. 2563  632/63  632/63

 เก้าอี้ส านักงานชนิดปรับสูงต่ า 
โช๊คไฮโดรลิก 6,800.00  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด น้ าล้อมเคหะ
ภณัฑ์  521/26006 3-ก.ค.-63

619  01.17 พฒันางานแผนงานและสารสนเทศ  1 ก.ค. 2563  633/63  633/63  หมึก IBM CE255A 4,590.00  วสัดุ
 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200700020 3-ก.ค.-63

620
 11.01 พฒันาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระศิลปะสาระทศันศิลป์  3 ก.ค. 2563  634/63  634/63

 หมึก lnkjet Epson003 lnk 
Bottle BK L3110/L3150 290  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200700038 8-ก.ค.-63

621  01.16 พฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  6 ก.ค. 2563  636/63  636/63
 Access Point Cisco 
Aironet 1815i Series 48,150.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200700033 8-ก.ค.-63

622
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  1 ก.ค. 2563  637/63  637/63  รถเข็นใหญ่ ล้อใหญ่ 9,150.00  วสัดุ  บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด

 ORVC630703C
50002 3-ก.ค.-63

623
 12.04 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาสาระงานช่างอุตสาหกรรม  6 ก.ค. 2563  638/63  638/63  ตะกั่วบดักรี 3,900.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เต๊กหมง  T6307005 8-ก.ค.-63

624
 12.04 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาสาระงานช่างอุตสาหกรรม  6 ก.ค. 2563  639/63  639/63  ทรายก่อ 980  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  020/0951 8-ก.ค.-63

625
 04.12 พฒันาภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน  6 ก.ค. 2563  640/63  640/63  สายเอ็นตัดหญ้าสีขาว เหลือง 1,180.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เต๊กหมง  T6307004 8-ก.ค.-63

รายงานการจัดซ้ือตามรหสั โรงเรียนล าปางกัลยาณี ประจ าปงีบประมาณ 2563 (เดือนกรกฎาคม 2563)



626
 12.03 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาธรุกิจศึกษา  6 ก.ค. 2563  641/63  641/63  ไส้แฟม้ A4 64  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302018 8-มิ.ย.-63

627
 09.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาภาษาอังกฤษ  6 ก.ค. 2563  642/63  642/63  ไมค์สาย 1,000.00  วสัดุ  ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง  073/3611 9-ก.ค.-63

628
 13.02 พฒันาคุณภาพการจัดกิจกรรม
งานแนะแนว  29 มิ.ย. 2563  643/63  643/63  กระดาษถ่าย A4 2,550.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302404 1-ก.ค.-63

629
 03.05 พฒันางานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  6 ก.ค. 2563  644/63  644/63  ปากกาไวทบ์อร์ด 150  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302509 8-ก.ค.-63

630  13.01 พฒันาการจัดกิจกรรมนักเรียน  30 มิ.ย. 2563  646/63  646/63  ดอกดาวกระจาย 300  วสัดุ  ร้านกุลฟลาวเวอร์  010/101 2-ก.ค.-63

631
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  3 ก.ค. 2563  647/63  647/63  ลังใส่แก้ว 24 ช่อง 11,300.00  วสัดุ  บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด

 ORVC630707C
50001 7-ก.ค.-63

632
 02.20 พฒันาคุณภาพหอ้งสมุด ประเทศ
ไทย 4.0  7 ก.ค. 2563  648/63  648/63  มติชนสุดสัปดาห์ 120  วสัดุ  ร้านเจริญรัตน์  6/63/006 9-ก.ค.-63

633
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  8 ก.ค. 2563  649/63  649/63  ผ้าต่วนขาว 3,000.00  วสัดุ  ร้านกระดุม  005/0202 10-ก.ค.-63

634  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  8 ก.ค. 2563  650/63  650/63  ถ่าน AAA 390  วสัดุ  บริษทั ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป จ ากัด  16/0799 10-ก.ค.-63

635
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  8 ก.ค. 2563  651/63  651/63  กรรไกรตัดทอ่ 320  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  019/0910 10-ก.ค.-63

636
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  8 ก.ค. 2563  652/63  652/63  โซเดียมไฮโปรคลอไรด์ 4,300.00  วสัดุ

 บริษทั เวลิด์เคมีอุตสาหกรรม 
จ ากัด  IV4610876 10-ก.ค.-63

637
 11.01 พฒันาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระศิลปะสาระทศันศิลป์  8 ก.ค. 2563  653/63  653/63

 กระดาษถ่าย A4 70g IDEA 
MAX 552  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302555 10-ก.ค.-63

638
 01.11 พฒันางานบคุลากรและวางแผน
อัตราก าลัง  8 ก.ค. 2563  654/63  654/63  ปากกาเน้นค า 90  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302554 10-ก.ค.-63



639
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  8 ก.ค. 2563  655/63  655/63  ถุงขยะด า ขนาด 30x40 3,300.00  วสัดุ  ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย  63/07/03405 10-ก.ค.-63

640
 03.05 พฒันางานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  10 ก.ค. 2563  656/63  656/63  กรวยจราจร 1,320.00  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด น้ าล้อมเคหะ
ภณัฑ์  522/26056 13-ก.ค.-63

641  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  10 ก.ค. 2563  657/63  657/63
 กระดาษถ่าย A4 70g IDEA 
MAX 42,500.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302588 13-ก.ค.-63

642  03.02 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  10 ก.ค. 2563  658/63  658/63
 INKJET EPSON T664100 
BOTTLE BLACK 70ml 300  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200700066 13-ก.ค.-63

643
 06.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา  10 ก.ค. 2563  659/63  659/63  Toner IBM CF285A 4,180.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200700067 13-ก.ค.-63

644  01.17 พฒันางานแผนงานและสารสนเทศ  10 ก.ค. 2563  660/63  660/63  Toner IBM CF255A 4,590.00  วสัดุ
 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200700068 13-ก.ค.-63

645
 12.04 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาสาระงานช่างอุตสาหกรรม  10 ก.ค. 2563  661/63  661/63  ดิน PBA นวดนิ่มเหล่ียม 4,190.00  วสัดุ  บริษทั คอมพาวด์เคลย์ จ ากัด  ARIN-L6307020 14-ก.ค.-63

646
 12.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาเกษตรกรรม  10 ก.ค. 2563  662/63  662/63  ทรายสี 500  วสัดุ  ร้านศรีนวล กราฟฟคิเวลิค์  021/022 14-ก.ค.-63

647
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  10 ก.ค. 2563  663/63  663/63  แผ่นพลาสวดู 3 มิล 5,000.00  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)  63/218 14-ก.ค.-63

648
 01.11 พฒันางานบคุลากรและวางแผน
อัตราก าลัง  10 ก.ค. 2563  664/63  664/63

 INKJET Epson003 ink 
Bottle 1,450.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200700070 13-ก.ค.-63

649
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  13 ก.ค. 2563  665/63  665/63

 ถาดกลมก้นหอย 16นิ้ว สแตน
เลส 804  วสัดุ  บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด

 ORVC630715C
50005 15-ก.ค.-63

650  01.01 พฒันางานส านักงานผู้อ านวยการ  14 ก.ค. 2563  667/63  667/63  ปากกาเขียนแผ่นใส กันน้ า 192  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302700 16-ก.ค.-63

651
 12.04 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วชิาสาระงานช่างอุตสาหกรรม  14 ก.ค. 2563  668/63  668/63

 ขดลวดทนไฟ ขนาด 2mm 
ยาว 80cm 5,800.00  วสัดุ  ร้านเคเอชเอ็น คอนสตัคทรีฟ 16-ก.ค.-63



652  01.17 พฒันางานแผนงานและสารสนเทศ  14 ก.ค. 2563  669/63  669/63  ปล๊ักราง 3 ช่อง 5M 1,350.00  วสัดุ  ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง  073/3626 16-ก.ค.-63

653  04.01 พฒันางานฝ่ายบริหารทั่วไป  14 ก.ค. 2563  670/63  670/63  ปล๊ักราง 5 ช่อง 5M 1,100.00  วสัดุ  ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง  073/3627 16-ก.ค.-63

654
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  13 ก.ค. 2563  672/63  672/63  รถเข็นใหญ่ ล้อใหญ่ 6,100.00  วสัดุ  บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด

 ORVC630715C
50002 15-ก.ค.-63

655
 06.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา  13 ก.ค. 2563  673/63  673/63

 กระดาษถ่าย A4 80g 
Double A 2,550.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302661 15-ก.ค.-63

656  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  13 ก.ค. 2563  674/63  674/63  ลวดเย็บ 8 300  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302662 15-ก.ค.-63

657
 01.18 พฒันางานประกันคุณภาพ
การศึกษา  14 ก.ค. 2563  675/63  675/63

 กระดาษถ่าย A4 70g Idea 
Max 2,550.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302712 16-ก.ค.-63

658
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  14 ก.ค. 2563  676/63  676/63  ธงชาติ 60x90ซม. 1,080.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302679 16-ก.ค.-63

659
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  15 ก.ค. 2563  677/63  677/63

 เก้าอี้ส านักงานชนิดปรับสูงต่ า 
โช๊คไฮโดรลิก 1,700.00  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด น้ าล้อมเคหะ
ภณัฑ์

 522/26070,260
78 20-ก.ค.-63

660  01.03 พฒันางานสารบรรณ  17 ก.ค. 2563  678/63  678/63  ตรายางหมึกในตัว วนัที/่ไทย 126  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302753 20-ก.ค.-63

661
 02.20 พฒันาคุณภาพหอ้งสมุด ประเทศ
ไทย 4.0  17 ก.ค. 2563  679/63  679/63

 กระดาษถ่าย A4 80g 
Double A 560  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302755 20-ก.ค.-63

662  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  17 ก.ค. 2563  680/63  680/63  หมึก IBM CE255A 4,590.00  วสัดุ
 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200700111 20-ก.ค.-63

663  04.01 พฒันางานฝ่ายบริหารทั่วไป  17 ก.ค. 2563  681/63  681/63  หมึก HP Q5949A 300  วสัดุ
 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200700112 20-ก.ค.-63

664  01.02 พฒันางานฝ่ายอ านวยการ  17 ก.ค. 2563  682/63  682/63  หมึก HP 30A BK 2,350.00  วสัดุ
 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200700113 20-ก.ค.-63

665
 11.01 พฒันาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระศิลปะสาระทศันศิลป์  17 ก.ค. 2563  683/63  683/63

 Adapter Lenovo HDMI to 
VGA 1,700.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200700114 20-ก.ค.-63



666  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  17 ก.ค. 2563  684/63  684/63  สวทิย์อีเมอเจนซี 250  วสัดุ  ร้าน ล าปางคลังไฟฟา้  017/0833 20-ก.ค.-63

667  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  17 ก.ค. 2563  685/63  685/63  ผงหมึกสีด า MP401S 2,500.00  วสัดุ  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7707499 21-ก.ค.-63

668  01.21 งบส ารองจ่าย  17 ก.ค. 2563  686/63  686/63

 เก้าอี้ส านักงานชนิดปรับสูงต่ า 
โช๊คไฮโดรลิก ขาเหล็กชุบ มีล้อ
 CNR2019 3,800.00  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด น้ าล้อมเคหะ
ภณัฑ์  522/26076 21-ก.ค.-63

669
 09.08 พฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน
หอ้งเรียนพเิศษภาษาอังกฤษ MEP  17 ก.ค. 2563  687/63  687/63

 ตู้ล็อคเกอร์ 3 ประตู แบบมี
กุญแจ 6,050.00  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด น้ าล้อมเคหะ
ภณัฑ์  522/26077 21-ก.ค.-63

670
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  20 ก.ค. 2563  688/63  688/63

 สายน้ าดีแสตนเลส (เคร่ือง
บรรจุขวดน้ าด่ืม) 1,680.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บ.ีฟลิเตอร์  015/0716 22-ก.ค.-63

671
 04.14 พฒันาการบริการงาน
โสตทศันูปกรณ์  20 ก.ค. 2563  689/63  689/63  ตู้เหล็ก 5507 1,800.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจียวพานิช  085/4230 22-ก.ค.-63

672
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  20 ก.ค. 2563  690/63  690/63

 ทอ่น้ าทิ้งทองเหลืองชุบ
โครเมี่ยม DONMARK 2,900.00  วสัดุ  บริษทั อิวหลี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  IN6307-0229 22-ก.ค.-63

673
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  20 ก.ค. 2563  691/63  691/63  ตาข่ายกันนก หน้า 2 เมตร 2,600.00  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  019/0913 22-ก.ค.-63

674
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  20 ก.ค. 2563  692/63  692/63  ลวดอาบสังกะสี #20 650  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เต๊กหมง  T6307008 22-ก.ค.-63

675
 04.12 พฒันาภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน  20 ก.ค. 2563  693/63  693/63

 จอมจรเข้ 3 ดาวหเูหล่ียม #
4822 ปอนด์ 440  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เต๊กหมง  T6307009 22-ก.ค.-63

676
 04.12 พฒันาภมูิทศัน์และส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน  20 ก.ค. 2563  694/63  694/63  กระถางปนูกลม+จานรอง 450  วสัดุ  ร้านน้ าผ้ึงพนัธุไ์ม้  2/13 22-ก.ค.-63

677
 12.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาเกษตรกรรม  10 ก.ค. 2563  695/63  695/63

 มีเดีย POT-GROUND คลาส
แมน 70L 2,250.00  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บอมกิจเกษตร

 01-
BS6307140005 14-ก.ค.-63

678  01.16 พฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  14 ก.ค. 2563  696/63  696/63
 การ์ดรับ LINSN L202 พร้อม 
Set up ระบบ 6,500.00  วสัดุ

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กันตินันท ์เน็ท
เวร์ิค (ส านักงานใหญ)่  IV63-00109 16-ก.ค.-63



679
 11.01 พฒันาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระศิลปะสาระทศันศิลป์  17 ก.ค. 2563  697/63  697/63  สีโปสเตอร์ ซากุระ 30cc. 1,200.00  วสัดุ  ร้านบรรณศิลป์  065/3216 21-ก.ค.-63

680
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  20 ก.ค. 2563  698/63  698/63

 Printer Ink Origlnal Tank 
Canon 4 Colors A4 4,200.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200700128 22-ก.ค.-63

681
 11.01 พฒันาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระศิลปะสาระทศันศิลป์  21 ก.ค. 2563  699/63  699/63

 INKJET Epson003 Ink 
Bottle BK-L3110/L3150 
T00V100 290  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200700142 23-ก.ค.-63

682  01.06 พฒันางานยานพาหนะ  22 ก.ค. 2563  700/63  700/63  กระดาษทชิชูเช็ดหน้า 540  วสัดุ  ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย  63/07/03421 24-ก.ค.-63

683  01.16 พฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  22 ก.ค. 2563  701/63  701/63

 Network Switch Cisco 
SG350-10P 10-Port Gigabit 
PoE Managed SG350-10P-
K9-EU 40,800.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200700135,7
0015 24-ก.ค.-63

684
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  22 ก.ค. 2563  702/63  702/63  สีสเปรย์ Swan #200 2,160.00  วสัดุ  ร้านล าปางโชคชัย  01/012 24-ก.ค.-63

685
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  22 ก.ค. 2563  703/63  703/63  สต๊ิกเกอร์ A5 LAB 87  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302897 24-ก.ค.-63

686  04.13 กิจกรรม 5ส.  22 ก.ค. 2563  704/63  704/63  กระดาาการ์ดขาว A4 180g 225  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302903 24-ก.ค.-63

687  01.03 พฒันางานสารบรรณ  22 ก.ค. 2563  705/63  705/63
 กระดาษถ่าย A4 70g Idea 
Max 2,125.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302904 24-ก.ค.-63

688
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  22 ก.ค. 2563  706/63  706/63  แปรงลบกระดานไม้ #1 1,440.00  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302898 24-ก.ค.-63

689
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  22 ก.ค. 2563  707/63  707/63  หมึก IBM BK CE278A 2,290.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200700145 24-ก.ค.-63

690  01.23 งบค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  24 ก.ค. 2563  708/63  708/63  น้ ามันดีเซล 1,200.00  วสัดุ
 บริษทั ภาคเหนือชัยวฒันา จ ากัด
 สาขาที่ 1  382368 26-ก.ค.-63



691  01.23 งบค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  24 ก.ค. 2563  709/63  709/63  น้ ามันดีเซล 1,200.00  วสัดุ
 บริษทั สุขุมเซอร์วสิ จ ากัด สาขา
แม่ริม

 220263070151
4 26-ก.ค.-63

692
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  27 ก.ค. 2563  710/63  710/63  มาจิคลีน พื้น สีชมพู 275  วสัดุ  บริษทั ล าปางเสรีกรุ๊ป จ ากัด

 DSA16307/000
018 29-ก.ค.-63

693
 11.02 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิานาฏศิลป์  27 ก.ค. 2563  711/63  711/63  ต่างหเูงินระย้า 600  วสัดุ  ร้านอาถู่ เคร่ืองประดับเคร่ืองเงิน  101/147 29-ก.ค.-63

694  03.02 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  27 ก.ค. 2563  712/63  712/63  ด้ายสายสิญจน์ 300  วสัดุ  ร้านแม่น้อยสังฆภณัฑ์  045/2227 29-ก.ค.-63

695
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  27 ก.ค. 2563  713/63  713/63  เชือกแดงมีไส้ 520  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  019/0914 29-ก.ค.-63

696  04.04 พฒันางานอนามัยโรงเรียน  27 ก.ค. 2563  714/63  714/63
 เคร่ืองวดัอุณหภมูิ ชนิดยิง
หน้าผาก 10,000.00  วสัดุ  ร้านเจียรจินดา เภสัช  4/13 29-ก.ค.-63

697
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  27 ก.ค. 2563  715/63  715/63  สาย VCT 2x2.5 1,800.00  วสัดุ  ร้าน ล าปางคลังไฟฟา้  017/0840 29-ก.ค.-63

698  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  28 ก.ค. 2563  716/63  716/63  ปล๊ักกราวด์คู่ พานาโซนิก 7,800.00  วสัดุ  ร้าน ล าปางคลังไฟฟา้  017/0842 30-ก.ค.-63

699
 01.11 พฒันางานบคุลากรและวางแผน
อัตราก าลัง  28 ก.ค. 2563  717/63  717/63

 Notebook Lenovo 
ldeaPad Gaming 3i 
15IMH05 27,900.00  วสัดุ

 บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

 IV-
20200700166 30-ก.ค.-63

700
 04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการ
และโรงอาหาร  28 ก.ค. 2563  718/63  718/63  ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA 228  วสัดุ  ร้าน รัตนาพนัธ์  IV6302996 30-ก.ค.-63

701  01.23 งบค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  29 ก.ค. 2563  719/63  719/63  น้ ามันเบนซิน 95 200  วสัดุ  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วนาการ
 2ลก-
001-000055 31-ก.ค.-63

702
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  13 ก.ค. 2563  720/63  720/63  ทอ่น้ าทิ้งยาว 390  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  019/0912 15-ก.ค.-63



703  07.02 Marine aquarium  27 ก.ค. 2563  721/63  721/63  น้ าทะเลสังเคราะหส์ าเร็จรูป 5,500.00  วสัดุ
 ร้าน Lampang Exotic Pets 
Shop  1/63/4/63 29-ก.ค.-63

704
 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระวชิาวทิยาศาสตร์  27 ก.ค. 2563  722/63  722/63  ถุงมือยาง #S 579  วสัดุ  บริษทั ธรีะเวชภณัฑ์  INV-00-20-430 29-ก.ค.-63

705  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  29 ก.ค. 2563  723/63  723/63  มอเตอร์คุมฉ่ายใบพดัลม 550  วสัดุ  บริษทั ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป จ ากัด  17/0827 31-ก.ค.-63

706
 04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม  31 ก.ค. 2563  724/63  724/63  ผ้าต่วนสีฟา้ 4,500.00  วสัดุ  ร้านกระดุม  005/0243 4-ส.ค.-63

707  01.21 งบส ารองจ่าย  31 ก.ค. 2563  725/63  725/63  เจลล้างมือ 7,700.00  วสัดุ  NK.PRINTING  130/13 3-ส.ค.-63

708
 04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  31 ก.ค. 2563  726/63  726/63

 ดอกสวา่นโรตาร่ีเจาะคอนกรีต
 6.5 มิล 260  วสัดุ  ร้าน ล้ิมเกียรติไพรัตน์  019/0915 4-ส.ค.-63




