
 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท ออฟฟิศ โปรเฟสชั่นแนล 
อินเทกกริตี้ จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,679.50 บาท (หนึ่งหมื่นสอง
พันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลคา่เพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท บ้านคาศึกษาภัณฑ์ จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,130.00 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์การเกษตร  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านอู่ ช่างหนึ่ง (หน้าวัดโป่งเหาะ) 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,580.00 บาท (สองพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,395.00 บาท (หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลคา่เพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านจ.ส.อ. อร่าม อินทร์ฉาย (ขายส่ง,ขาย
ปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 28,000.00 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอกชัยค้าเหล็กและก่อสร้างจ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 43,014.04 บาท (สี่หมื่นสามพันสิบสี่บาทสี่สตางค์) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์อ่ืน ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์อ่ืน ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์อ่ืน ๆ  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านโชคอ านวยจักรยาน (ขายส่ง,ขายปลีก,
ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 680.00 บาท (หกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท มนัสวี คอนกรีต จ ากัด (ขาย
ส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 35,700.00 บาท (สามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,495.00 บาท (สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านหจก.แม่ผาวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,
ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 20,790.00 บาท (สองหมืน่เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,915.50 บาท (สามพันเก้าร้อยสิบห้าบาทห้าสิบ
สตางค์) รวมภาษีมูลคา่เพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2562  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนายธวัชชัย  สอดศรี (ขายส่ง,ขาย
ปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,555.00 บาท (สามพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอกชัยค้าเหล็กและก่อสร้างจ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 17,768.40 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบ
แปดบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท ฮ.เจริญค้า วัสดุ จ ากัด (ขาย
ส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 15,969.75 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาท
เจ็ดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลคา่เพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 02 มกราคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบ้านดินสอ (ขายส่ง,ขายปลีก,
ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 748.00 บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านหจก.แม่ผาวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,
ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,460.00 บาท (แปดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท ออฟฟิศ โปรเฟสชั่นแนล 
อินเทกกริตี้ จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,679.50 บาท (หนึ่งหมื่นสอง
พันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลคา่เพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านจ.ส.อ. อร่าม อินทร์ฉาย (ขายส่ง,ขาย
ปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 16,100.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,341.00 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแม่ทองเฮงการค้า (ขายส่ง,
ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 400.00 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอส แอนด์ ซี ทอยส์ (ขายส่ง,ขาย
ปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,850.00 บาท (สี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแสงอุทัยจุฬาภัณฑ ์(ขายส่ง,ขายปลีก,
ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,650.00 บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรุ่งการค้า (ขายส่ง,ขายปลีก,
ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,800.00 บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านหจก.อักษรศีล (ขายส่ง,ขายปลีก,
ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 40,279.00 บาท (สี่หมื่นสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรุ่งการค้า (ขายส่ง,ขายปลีก,
ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,900.00 บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 05 มีนาคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์การเกษตร  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านวัชรินทร์ คลังเกษตรและสวน 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรุ่งการค้า (ขายส่ง,ขายปลีก,
ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,700.00 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา REF! โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ REF! โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               REF!  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ REF! (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น    .00 บาท (REF!) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพอใจเพ่ือนครู (ขายส่ง,ขายปลีก,
ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 87,093.00 บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบสามบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท ส านักพิมพ์ พัฒนาวิชาการ 
(พว.) จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 18,892.00 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพัน
แปดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเจนบริการ (ขายส่ง,ขายปลีก,
ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,680.00 บาท (สี่พันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 3106  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท ไท่ซาน คอร์เปอร์เรท 
จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,520.75 บาท (สี่พันห้าร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบ
ห้าสตางค์) รวมภาษีมูลคา่เพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,431.00 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,431.00 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านอาร์ ซี ก้อปปี้ เซอร์วิส (ขายส่ง,
ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,602.00 บาท (สองพันหกร้อยสองบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์อ่ืน ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์อ่ืน ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์อ่ืน ๆ  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสุบิน อะไหล่ยนต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,
ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 320.00 บาท (สามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลคา่เพ่ิมและภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,028.00 บาท (สองพันยี่สิบแปดบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบ้านคามินิมาร์เก๊ต (ขายส่ง,
ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,430.00 บาท (สี่พันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์อ่ืน ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์อ่ืน ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์อ่ืน ๆ  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรุ่งการค้า (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ
,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,950.00 บาท (สี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลคา่เพ่ิมและภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์อ่ืน ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์อ่ืน ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์อ่ืน ๆ  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรุ่งการค้า (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ
,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,550.00 บาท (สี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลคา่เพ่ิมและภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านไหลกุ่ยหลี (ขายส่ง,ขายปลีก,
ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 22,000.00 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา REF! โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ REF! โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               REF!  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ REF! (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น    .00 บาท (REF!) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท ไท่ซาน คอร์เปอร์เรท 
จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,926.00 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลคา่เพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท 
จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,610.00 บาท (สองพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 07 สิงหาคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท ออฟฟิศ โปรเฟสชั่นแนล 
อินเทกกริตี้ จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,679.50 บาท (หนึ่งหมื่นสอง
พันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลคา่เพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 07 สิงหาคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านหจก.อักษรศีล (ขายส่ง,ขายปลีก,
ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 86,553.00 บาท (แปดหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท บ้านคาศึกษาภัณฑ์ จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 560.00 บาท (ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท 
จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,010.00 บาท (หนึ่งพันสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วัน ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 

 


