
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอัฒจันทร์กลางแจ้งมีหลังคา ๖ ชั้น ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างอัฒจันทร์กลางแจ้งมีหลังคา ๖ ชั้น ๓ 
หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               งานบริการก่อสร้างอาคารสนามกีฬา(๗๒.๑๔.๑๓.๐๑ ) จ านวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ นายยงยุทธ ชิตทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    
    

  

 

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาเปลี่ยนยางและล้อแม็กซ์รถโรงเรียน 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ เหมาเปลี่ยนยางและล้อแม็กซ์รถโรงเรียน  นั้น 
               จ้างเหมาเปลี่ยนยาง และล้อแม็กซ์ ยาง ๔ เส้น, ล้อแมกซ์ ๔ ล้อ รถยนต์หมายเลขทะเบียน นค ๓๙๘๕ 
นฐ. จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอนกการยาง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ง
หมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    
    

  

 

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารรับส่งนักเรียนระดับช้ัน ม.๒ ไปทัศนศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ จ้างเหมารถยนต์โดยสารรับส่งนักเรียนระดับชั้น 
ม.๒ ไปทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างเหมารถยนต์โดยสารรับส่งนักเรียนและคณาจารย์จากโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน เดินทางไป
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยรถโดยสารปรับอากาศในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๑๐ คัน ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คุณสมพงค์ จ ากัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  
 

  

  

 

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล ดังรายละเอียดแนบท้าย จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ อภินันท์ ซาวด์ แอนท์ เทคโนโลยี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๙๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  
 

  

 
  

 

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อปากกา Chalk Pen โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อปากกา Chalk Pen โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ชุดปากกาหรือดินสอ(๔๔.๑๒.๑๗.๐๒ ) จ านวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เฉลิม คอน
เนคชั่น จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    

  
 

  

  

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ลูกฆ้องไทยวงใหญ่ ตีขึ้นรูปด้วยมือ จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อนุชาดนตรี โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    
    

  

 

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกรองน้ า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุกรองน้ า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุกรองน้ า ๕ รายการ ตามเอกสารแนบท้าย จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ณัฐณิชา วอเตอร์ 
(ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    
    

  

 

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุก่อสร้าง ๒ รายการตามเอกสารแนบท้าย จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พี.พี.เม็ททอลชีท 
(สองพ่ีน้อง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๔๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    

  
 

  

  

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง และวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง และวัสดุอื่นๆ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุก่อสร้าง และวัสดุอื่นๆ ๒๗ รายการ ตามเอกสารแนบท้าย จ านวน ๑ ชดุ ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ร้านไชยหลี (อุปกรณ์ก่อสร้าง) ส านักงานใหญ่ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๒๑๘.๗๒ บาท (สองหมื่นสอง
ร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้ง
ปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    
    

   
(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๒ รายการ ตามเอกสารแนวท้าย โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๒ รายการ ตามเอกสาร
แนวท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุงานบ้านงานครัว ๒ รายการ ตามเอกสารแนบท้าย จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย
จาฤก ทองเพ็ชร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    
    

  

 

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุส านักงาน ๒ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ไร้ซ์เปเปอร์ กรุ๊ป (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๙๘,๙๗๕.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    
    

   

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

 

 


