
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุงานยานพาหนะ(ค่าน้า้มัน) 7,840                 7,840              เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จ้ากัด พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 1/2564

2 จัดซ้ือวสัดุฝ่ายบริหารทั วไป 2,632                 2,632              เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงนาเฮง ร้านเฮงนาเฮง พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 2/2564

3 จัดซ้ือวสัดุฝ่ายบริหารทั วไป 1,140                 1,140              เฉพาะเจาะจง ร้านสวนเพิ มทรัพย์ ร้านสวนเพิ มทรัพย์ พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 3/2564

4 จัดซ้ือวสัดุฝ่ายบริหารทั วไป 914                    914                เฉพาะเจาะจง หจก. บี.เค.เม็ททอลชีท บุรีรัมย์ หจก. บี.เค.เม็ททอลชีท บุรีรัมย์ พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 4/2564

5 จัดซ้ือวสัดุฝ่ายบริหารทั วไป 800                    800                เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์ เค.เอส.เอ็นจิเนียริ ง หจก.บุรีรัมย์ เค.เอส.เอ็นจิเนียริ ง พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 5/2564

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุงานยานพาหนะ (ค่าน้า้มัน) 5,830                 5,830              เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ สหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 06/2564

2 จัดซ้ือวสัดุกิจกรรมบ้าเพญ็ประโยชน์ 600                    600                เฉพาะเจาะจง ร้านทองใบการค้า ร้านทองใบการค้า พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 07/2564

3 จัดซ้ือวสัดุฝ่ายบริหารทั วไป (งานโสตฯ) 2,035                 2,035              เฉพาะเจาะจง บริษัท สิริ บุรีรัมย์ (จี) จ้ากัด สนญ บริษัท สิริ บุรีรัมย์ (จี) จ้ากัด สนญ พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 08/2564

4 จัดซ้ือวสัดุกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 2,950                 2,950              เฉพาะเจาะจง บริษัท สิริ บุรีรัมย์ (จี) จ้ากัด สนญ บริษัท สิริ บุรีรัมย์ (จี) จ้ากัด สนญ พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 09/2564

5 จัดซ้ือพสัดุฝ่ายบริหารทั วไป (ผ้าม่าน) 3,000                 3,000              เฉพาะเจาะจง ร้านอรพฒัน์ผ้าม่าน ร้านอรพฒัน์ผ้าม่าน พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 10/2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ไม่เกิน 5000

ไม่เกิน 5000
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุกลุ่มสาระสังคมศึกษา 15,000                15,000            เฉพาะเจาะจง ร้านดีดีคอมพวิเทค ร้านดีดีคอมพวิเทค พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 1/2564

2 จัดซ้ือวสัดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ และฝ่ายวชิาการ 71,588                71,588            เฉพาะเจาะจง บ.ผลบุญ ออฟฟศิ อิควปิเม้นท์ บ.ผลบุญ ออฟฟศิ อิควปิเม้นท์ พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 2/2564

3 ซ้ือวสัดุกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ 11,934                11,934            เฉพาะเจาะจง บ.ผลบุญ ออฟฟศิ อิควปิเม้นท์ บ.ผลบุญ ออฟฟศิ อิควปิเม้นท์ พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 3/2564

4 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต 17,280                17,280            เฉพาะเจาะจง ร้านดีดีคอมพวิเทค ร้านดีดีคอมพวิเทค พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 4/2564

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุงานยานพาหนะ (ค่าน้า้มัน) 1,010                 1,010              เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ สหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 11/2564

2 จัดซ้ือวสัดุกลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรี) 2,560                 2,560              เฉพาะเจาะจง บุรีรัมย์มิวสิคเซ็นเตอร์ บุรีรัมย์มิวสิคเซ็นเตอร์ พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 12/2564

3 จัดซ้ือวสัดุกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา 3,040                 3,040              เฉพาะเจาะจง ชัยรุ่งเจริญ ชัยรุ่งเจริญ พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 13/2564

4 จัดซ้ือวสัดุฝ่ายบริหารทั วไป 1,050                 1,050              เฉพาะเจาะจง ร้านฮั วฮะการไฟฟา้บุรีรัมย์ ร้านฮั วฮะการไฟฟา้บุรีรัมย์ พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 14/2564

5 จัดซ้ือวสัดุฝ่ายบริหารทั วไป 4,874                 4,874              เฉพาะเจาะจง ร้านทองใบการเกษตร ร้านทองใบการเกษตร พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 15/2564

6 จัดซ้ือวสัดุกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์และกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 600                    600                เฉพาะเจาะจง ร้านทองใบการเกษตร ร้านทองใบการเกษตร พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 16/2564

7 จัดซ้ือวสัดุฝ่ายบริหารทั วไป 300                    300                เฉพาะเจาะจง บริษัท สวสัดี เอ็ดดูเคชั น เซ็นเตอร์ บริษัท สวสัดี เอ็ดดูเคชั น เซ็นเตอร์ พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 17/2564

8 จัดซ้ือวสัดุฝ่ายบริหารทั วไป 1,055                 1,055              เฉพาะเจาะจง ร้านฮะหลีวสัดุก่อสร้าง ร้านฮะหลีวสัดุก่อสร้าง พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 18/2564

วันที่ 1-31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม

ไม่เกิน 5000

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 ซ้ือล้าโพงเคลื อนที กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5,700                 5,700              เฉพาะเจาะจง บ.สิริบุรีรัมย(์จี) จ้ากัด บ.สิริบุรีรัมย(์จี) จ้ากัด พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 5/2564

2 ซ้ือวสัดุฝ่ายบริหารทั วไป 5,792                 5,792              เฉพาะเจาะจง ร้านทองใบการค้า ร้านทองใบการค้า พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 6/2564

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุงานยานพาหนะ(ค่าน้า้มัน) 3,750                 3,750              เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ สหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 19/2564

2 จัดซ้ือวสัดุฝ่ายบริหารทั วไป (ปอกแขนสภานักเรียน) 2,000                 2,000              เฉพาะเจาะจง ร้านหลูเครื องเขียน ร้านหลูเครื องเขียน พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 20/2563

3 จัดซ้ือวสัดุฝ่ายวชิาการ (งานสวนพฤษศาสตร์) 382                    382                เฉพาะเจาะจง โรงพมิพ ์มช โรงพมิพ ์มช พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 21/2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์วทิยาศาสตร์ 16,976                16,976            เฉพาะเจาะจง บริษัท แกมมาโก้ ประเทศไทย จ้ากัด บริษัท แกมมาโก้ ประเทศไทย จ้ากัด พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 07/2564

2 จัดซ้ือหมึกพมิพ ์ฝ่ายวชิาการ 66,340                66,340            เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ ประเทศไทย จ้ากัด บริษัท ริโซ่ ประเทศไทย จ้ากัด พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 08/2564

3 จัดซ้ือวสัฝ่ายบริหารทั วไป 17,346                17,346            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เรืองแสงไทย ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เรืองแสงไทย พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 09/2564

4 จัดซ้ือวสัดุสวนพฤกษศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพยีง 11,150                11,150            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เรืองแสงไทย ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เรืองแสงไทย พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 10/2564

5 จัดซ้ือเครื องดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 12,280                12,280            เฉพาะเจาะจง ร้านบุรีรัมย์มิวสิคเซ็นเตอร์ ร้านบุรีรัมย์มิวสิคเซ็นเตอร์ พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 11/2564

6 จัดซ้ือวสัดุงานวชิาการ กระดาษ 10,600                10,600            เฉพาะเจาะจง บ.ผลบุญ ออฟฟศิ อิควปิเม้นท์ บ.ผลบุญ ออฟฟศิ อิควปิเม้นท์ พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 12/2564

วันที่ 1-31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ไม่เกิน 5000
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม

วันที่ 1-28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

วันที่ 1-31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

โรงเรียนพระครูพิทยาคม



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุงานยานพาหนะ (ค่าน้า้มัน) 4,350                 4,350              เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ สหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 22/2564

2 จัดซ้ือวสัดุกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 4,360                 4,360              เฉพาะเจาะจง เรืองแสงไทย เรืองแสงไทย พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 23/2564

3 จัดซ้ือวสัดุกิจกรรมพฒันาผู้เรียน (ลูกเสือเนตรนารี) ม.3 4,981                 4,981              เฉพาะเจาะจง ผลบุญ ออฟฟศิ อิควปิเม้น ผลบุญ ออฟฟศิ อิควปิเม้น พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 24/2564

4 จัดซ้ือวสัดุฝ่ายวชิาการ งาน(IS) 4,800                 4,800              เฉพาะเจาะจง ผลบุญ ออฟฟศิ อิควปิเม้น ผลบุญ ออฟฟศิ อิควปิเม้น พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 25/2564

5 จัดซ้ือวสัดุกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 2,049                 2,049              เฉพาะเจาะจง ผลบุญ ออฟฟศิ อิควปิเม้น ผลบุญ ออฟฟศิ อิควปิเม้น พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 26/2564

6 จัดซ้ือวสัดุกลุ่มสาระศิลปะ 3,200                 3,200              เฉพาะเจาะจง นายรัฐพงษ์  ค้าแพง นายรัฐพงษ์  ค้าแพง พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 27/2564

7 จัดซ้ือวสัดุงานเศรษฐกิจพอเพยีง และกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 2,184                 2,184              เฉพาะเจาะจง ร้านฮะหลีวสัดุก่อสร้าง ร้านฮะหลีวสัดุก่อสร้าง พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 28/2564

8 จัดซ้ือวสัดุฝ่ายบริหารทั วไป (งานอนามัย) 1,775                 1,775              เฉพาะเจาะจง บริษัท ทิพนาเคิล ฟามาซี จ้ากดั (ร้านยา 24) บริษัท ทิพนาเคิล ฟามาซี จ้ากดั (ร้านยา 24) พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 29/2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือตู้ล้าโพง 12,870                12,870            เฉพาะเจาะจง ร้านอาทร อิเล็กทรอนิกส์ ร้านอาทร อิเล็กทรอนิกส์ พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 13/2564

2 จัดซ้ือปร้ินเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และฝ่ายวชิาการ24,400                24,400            เฉพาะเจาะจง ร้านดีดีคอมพวิเทค ร้านดีดีคอมพวิเทค พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 14/2564

3 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 9,770                 9,770              เฉพาะเจาะจง ร้านดีดีคอมพวิเทค ร้านดีดีคอมพวิเทค พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 15/2564

4 จัดซ้ือเครื องวดัอุณหภูมิแบบขาต้ัง 6,202                 6,202              เฉพาะเจาะจง ร้านสิริ บุรีรัมย์ (จี) จ้ากัด ร้านสิริ บุรีรัมย์ (จี) จ้ากัด พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 16/2564

5 จัดซ้ือเลื อยโซ่ 5,350                 5,350              เฉพาะเจาะจง ร้านทองใบการเกษตร ร้านทองใบการเกษตร พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 17/2564

6 จัดซ้ือวสัดุฝ่ายวชิาการ กระดาษ 50,604                50,604            เฉพาะเจาะจง บ.ผลบุญ ออฟฟศิ อิควปิเม้นท์ บ.ผลบุญ ออฟฟศิ อิควปิเม้นท์ พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 18/2564

7 จัดซ้ือวสัดุฝ่ายวชิาการ 11,158                11,158            เฉพาะเจาะจง บ.ผลบุญ ออฟฟศิ อิควปิเม้นท์ บ.ผลบุญ ออฟฟศิ อิควปิเม้นท์ พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 19/2564

8 จัดซ้ือวสัดุกลุ่มสาระศิลปะ 9,448                 9,448              เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่งนจ้ากัดเรืองแสงไทย ห้างหุ้นส่งนจ้ากัดเรืองแสงไทย พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 20/2564

ไม่เกิน 5000
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุงานยานพาหนะ (ค่าน้า้มัน) 5,450                 5,450              เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ สหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 30/2564

2 จัดซ้ือวสัดุฝ่ายบริหารทั วไป 4,914                 4,914              เฉพาะเจาะจง ร้านทองใบการเกษตร ร้านทองใบการเกษตร พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 31/2564

3 จัดซ้ือวสัดุฝ่ายวชิาการ (งานสวนพฤกษศาสตร์ ดาราศาสตร์) 1,620                 1,620              เฉพาะเจาะจง ท่อเซ่งหลี ท่อเซ่งหลี พจิารณาการเสนอราคาต ้าสุด 32/2564

ไม่เกิน 5000
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564


