
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่ายพักแรม ส าหรับสมาชิกยุวกาชาดชั้น ม.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ จ้างเหมาค่ายพักแรม ส าหรับสมาชิกยุวกาชาดชั้น 
ม.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างเหมาค่ายพักแรมส าหรับสมาชิกยุวกาชาดชั้น ม.๓ ค่ายสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๗-๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๒๕๗ คน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ รังสิมัญชุ์ สิทธิสังข์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒๕,๗๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  

  

ประกาศ ณ วันที่  ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
  

 
  

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ จ้างเหมาค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.๓ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างเหมาค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ค่ายลูกเสือปิยมงคล จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๒๖๐ คน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ค่ายลูกเสือปิยมงคลแคมป์ (นางสมคิด บุญปลอด) โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๘๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    
    

  

 

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับช้ัน ม.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมาค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับชั้น ม.๒ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างเหมาค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับชั้น ม.๒ ค่ายลูกเสือบ้านเสธ์รีสอร์ท แอนด์ แคมป์ จังหวัดราชบุรี 
ระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๒๑๗ คน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ้านเสธ์รีสอร์ท แอนด์แคมป์ 
(ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๙๑๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    
    

  

 

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถตู้โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมารถตู้โดยสาร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างเหมารถตู้โดยสาร พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ ณ 
จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน ๓ ตัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุรศักดิ์ ศิริจ าปา โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๓,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    

  
 

  

  

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถตู้โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมารถตู้โดยสาร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างเหมารถตู้โดยสาร พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ ณ 
จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน ๓ ตัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุรศักดิ์ ศิริจ าปา โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๓,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    

  
 

  

  

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถแม็คโครและรถไถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมารถแม็คโครและรถไถ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างเหมารถแม็คโครและรถไถ จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางยุพา น้ าใจเพชร โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    

  
 

  

  

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โตยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ จ้างเหมารถยนต์โตยสาร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างเหมารถยนต์โดยสาร พานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ 
ณ จังหวัดสมุทรปราการ รถโดยสารปรับอากาศสองชั้น จ านวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คุณสมพงค์ 
ข ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    

  
 

  

  
(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ เช่าชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               บริการให้เช่าชุดการแสดง ละครคุณธรรม ละครประวัติศาสตร์ จ านวน ๔๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ นางสาวพิมชนก พุทธปฎิโมกข์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    

  
 

  

  

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารรับส่งนักเรียนระดับช้ันม.๒ เดินทางไปค่ายยุวกาชาด 
และทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ จ้างเหมารถยนต์โดยสารรับส่งนักเรียนระดับชั้นม.
๒ เดินทางไปค่ายยุวกาชาด และทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างเหมารถยนต์โดยสารรับส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จากโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
เดินทางไปค่ายยุวกาชาด บ้านเสธ์รีสอร์ทแอนด์แคมป์ ทัศนศึกษา ด้วยรถโดยสารพัดลม ระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ จ านวน ๔ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คุณสมพงค์ จ ากัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    
    

  

 

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารรับส่งนักเรียนระดับช้ันม.๓ เดินทางไปค่ายพักแรม 
ยุวกาชาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ จ้างเหมารถยนต์โดยสารรับส่งนักเรียนระดับชั้นม.
๓ เดินทางไปค่ายพักแรมยุวกาชาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างเหมารถยนต์โดยสารรับส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน
เดินทางไปค่ายสิทธิศึกษา ทัศนศึกษา จังหวัดกาญจนบุรีด้วยรถโดยสารพัดลม ระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
จ านวน ๕ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คุณสมพงค์ จ ากัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    
    

  

 

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารรับส่งนักเรียนระดับช้ันม.๓ ไปค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ จ้างเหมารถยนต์โดยสารรับส่งนักเรียนระดับชั้นม.
๓ ไปค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างเหมารถยนต์โดยสารรับส่งนักเรียนระดับชั้นม.๓ จากโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน เดินทางไป
ค่ายลูกเสือปิยมงคล ทัศนศึกษา ด้วยรถโดยสารพัดลม ระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๔ คัน ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คุณสมพงค์ จ ากัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่น
แปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    
    

  

 

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถสิบล้อขนของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ จ้างเหมารถสิบล้อขนของ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างเหมารถสิบล้อขนของเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ ณ จังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายกฤษณะ เนาว์สถาน โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    
    

  

  

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถหกล้อขนของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ จ้างเหมารถหกล้อขนของ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างเหมารถหกล้อขนของเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ ณ จังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวฐานิดา ศรีวงศ์ โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    

  
 

  

  

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ เช่าชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               บริการให้เช่าชุดการแสดง ละครคุณธรรม ละครประวัติศาสตร์ จ านวน ๔๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ นางสาวพิมชนก พุทธปฎิโมกข์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    

  
 

  

  
(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส านักงาน ๑๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุส านักงาน ๑๑๗ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุส านักงาน ๑๑๗ รายการ ตามเอกสารแนบท้าย จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ไร้ซ์เปเปอร์ กรุ๊ป (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔,๑๑๕.๖๐ บาท (เก้า
หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    

  
 

  

  

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อซื้อวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุส านักงาน ๒๒ รายการตามเอกสารแนบท้าย จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ไร้ซ์เปเปอร์ กรุ๊ป (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๐๓๓.๑๔ บาท (หนึ่ง
หมื่นสามพันสามสิบสามบาทสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    
    

  

 

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึกเครื่อง Printer รุ่นต่าง ๆ 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ หมึกเครื่อง Printer รุ่นต่าง ๆ  นั้น 
               หมึกเครื่อง Printer รุ่นต่าง ๆ จ านวน ๒๓ รายการ (ตามเอกสารที่แนบ) จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ร้านอภินันท์ ซาวด์ แอนท์ เทคโนโลยี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๘๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้า
พันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  
 

  
    

  

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 


