
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารรับส่งนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้คู่ธรรมะใน
พุทธมณฑล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ จ้างเหมารถยนต์โดยสารรับส่งนักเรียนไปทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้คู่ธรรมะในพุทธมณฑล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่ง คณาจารย์ และนักเรียนไปพุทธมณฑล อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
ด้วยรถโดยสารพัดลม ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ จ านวน ๕ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คุณสมพงค์ 
จ ากัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

  
 

  

  

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารรับส่งนักเรียนชั้น ม.๕ เดินทางไปทัศนศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ จ้างเหมารถยนต์โดยสารรับส่งนักเรียนชั้น ม.๕ 
เดินทางไปทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างเหมารถยนต์โดยสารรับนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน เดินทางไปทัศนศึกษาจังหวัด
เพชรบุรี ด้วยรถโดยสารปรับอากาศ จ านวน ๗ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คุณสมพงค์ จ ากัด 
(ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
    

  

 
(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทีวีสี ขนาด ๕๕ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อทีวีสี ขนาด ๕๕ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โทรทัศน์ ขนาด ๕๕ นิ้ว ระบบสมาร์ททีวีพร้อมสาย DHMI จ านวน ๓ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ร้านอุนทรงกิจการไฟฟ้า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    
    

  

 

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ีนั่งพนักพิงเปลือกโพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ีนั่งพนักพิงเปลือก
โพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ีนั่งพนักพิงเปลือกโพลี จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อินเทค
เฟอร์นิเจอร์ (ขายส่ง,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙,๔๖๒.๗๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบสองบาท
เจ็ดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  

 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  

  
 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ครุภัณฑ์ ๒ รายการดังเอกสารแนบท้าย จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อุนทรงกิจการไฟฟ้า 
(นายอ านวย อาจณรงค์ฤทธิ์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๙๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
    

  

 

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด ๔๕X๑๒๐X๗๕ ซ.ม. จ านวน ๒๐ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชัน
ณรงค์ กุลวงศ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๗๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

  
 

  

  

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อปากกาเพื่อสุขภาพสีแดง , สีน้ าเงิน , หมึกเติมสีแดง , หมึกเติมสีน้ า
เงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อปากกาเพ่ือสุขภาพสีแดง , สีน้ าเงิน , 
หมึกเติมสีแดง , หมึกเติมสีน้ าเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ปากกาเพ่ือสุขภาพสีแดง , สีน้ าเงิน , หมึกเติมสีแดง , หมึกเติมสีน้ าเงิน จ านวน ๔ รายการ (ตามเอกสารที่
แนบ) จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เฉลิม คอนเนคชั่น จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๓๗๐.๐๐ บาท (แปดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

  
 

  

  
(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ และไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ และไมโครโฟน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เครื่องโปรเจคเตอร์และไมโครโฟน จ านวน ๒ รายการ จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน
อภินันท์ ซาวด์ แอนท์ เทคโนโลย ีโดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

  
 
 

  

  

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าคลุมเก้าอ้ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อผ้าคลุมเก้าอ้ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ผ้าคลุมเก้าอ้ี ๒ รายการตามเอกสารแนบท้าย จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ จิราวรรณ์การค้า 
(ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

  
 

  

  

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงงานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม จ านวน ๓๘ รายการ จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ นางสาวลลิตกร กาญจนแสนส่ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๗๖๑.๖๕ บาท (สี่หมื่นเจ็ดร้อย
หกสิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

  
 
 

  

  

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

  
  

 

 


