
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖๐๐๐ บีทียู ยี่ห้อแคเรียพร้อมติดตั้ง จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ นายอ านวย อาจณรงค์ฤทธิ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
    

  

 
(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ , ไมโครโฟน , เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------               
 ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ , ไมโครโฟน ,  

เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เครื่องโปรเเจคเตอร์ , ไมโครโฟน , เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องปริ้นเตอร์ , หมึกพิมพ์ จ านวน ๖ 
รายการ ตามเอกสารที่แนบ จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านอภินันท์ ซาวด์ แอนท์ 
เทคโนโลยี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๒๔๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง   
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓    
 
 
 

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

 
 

 



 

 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะญี่ปุ่นหน้าขาวขาเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อโต๊ะญี่ปุ่นหน้าขาวขาเหล็ก โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โต๊ะญี่ปุ่นหน้าขาวขาเหล็ก จ านวน ๖ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อินเทคเฟอร์นิเจอร์ (ขายส่ง
,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๔๙๓.๓๒ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทสามสิบสองสตางค์) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 

  
    

  

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 
 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติ ขนาด ๔ X ๖ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามที่ โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ไดมี้โครงการ ซื้อธงชาติ ขนาด ๔ X ๖ เมตร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ธงชาติ ขนาด ๔ X ๖ เมตร จ านวน ๖ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายคฑาวุธ มากระจัน โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 
  

    

  

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 

 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอร์ด microbit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อบอร์ด microbit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ซื้อ microbit (ไมโครบิต) บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่งโดย 
อักษร เนกซ์ จ านวน ๔๐ อัน จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เพียงคิด จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก
,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๔๕๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

  
 

  

  
(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแส 
 

 
 



 
 

 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๑๖๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๑๖๒ รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุส านักงาน จ านวน ๑๖๒ รายการ จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ไรซ์เปเปอร์ 
กรุ๊ป โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๖,๕๘๑.๒๒ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสอง
สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

  
 

  

  

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวบัวอลูมิเนียมขัดเงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------                

          ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อหัวบัวอลูมิเนียมขัดเงา โดยวิธี 
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               หัวบัวอลูมิเนียมขัดเงา ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑๕๐ หัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนพดล อินธิ
ราวรนนท์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง   
 
           ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓    

 
 
 

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์กีฬา จ านวน ๑๑ รายการ จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดาราศิลป์
ซิวอิ้งเมชีนแอนด์สปอร์ต (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒๒,๑๓๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
    

  

 
(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
           --------------------------------------------------------------------                

             ตามที่ โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธี 
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๘ รายการ (ตามเอกสารที่แนบ) จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ร้านอภินันท์ ซาวด์ แอนท์ เทคโนโลยี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘,๙๕๐.๐๐ บาท (ห้า
หมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ทั้งปวง   
 

ประกาศ ณ วันที่  ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนหุ้มเบาะหนัง 
               --------------------------------------------------------------------                

                ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ เปลี่ยนหุ้มเบาะหนัง  นั้น 
                เปลี่ยนหนังหุ้มเบาะ จ านวน ๑๐ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุเทพ ทองบ้านโข้ง โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง   
 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 


