
 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์การเกษตร  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านวิริยะ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ
,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,605.00 บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  2  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์การศึกษา  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท สำนักพิมพ์ พัฒนาวิชาการ 
(พว.) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,471.20 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
เอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  2  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 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 วันที่  23  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์การศึกษา  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านหจก.อักษรศีล (ขายส่ง,ขายปลีก,
ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,070.00 บาท (สามพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  26  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์การศึกษา  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพอใจเพ่ือนครู (ขายส่ง,ขายปลีก,
ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,781.00 บาท (หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  29  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท ไท่ซาน คอร์เปอร์เรท 
จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,247.00 บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบเจ็ด
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  25  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,096.00 บาท (หนึ่งพันเก้าสิบหกบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  25  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (ขาย
ส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,645.00 บาท (สองพันหกร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านอาร์ ซี ก้อปปี้ เซอร์วิส (ขายส่ง,
ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000.00 บาท (สี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  4  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์การเกษตร  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท สามยอดมอเตอร์ จำกัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 17,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  4  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนายบุญมา ทองพันธ์เตี้ย (ขายส่ง,ขาย
ปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,600.00 บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  7  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนายบุญมา ทองพันธ์เตี้ย 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 800.00 บาท (แปดร้อยบาทถว้น) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  14  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพัฒนาการชั่ง (ขายส่ง,ขาย
ปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,960.00 บาท (สี่พันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  14  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท สวนผึ้ง วีคอน จำกัด (ขายส่ง,
ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 15,030.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  21  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอกชัยค้าเหล็กและก่อสร้างจำกัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 13,499.20 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้า
บาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  21  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอกชัยค้าเหล็กและก่อสร้างจำกัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 18,139.52 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบ
เก้าบาทห้าสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  21  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2563  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านหจก.แม่ผาวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,
ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,423.00 บาท (เก้าพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  4  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์การศึกษา  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท บ้านคาศึกษาภัณฑ์ จำกัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,800.00 บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  4  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,990.00 บาท (เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  8  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท ไท่ซาน 
คอร์เปอร์เรท จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,258.15 บาท (สามพันสอง
ร้อยห้าสิบแปดบาทสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  15  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านหจก.แม่ผาวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,
ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 11,545.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  12  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท 
จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,710.00 บาท (สองพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  25  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท บ้านคาศึกษาภัณฑ์ จำกัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000.00 บาท (หกพันบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  26  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,356.00 บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบหก
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท ชัยศิริวัฒน์ สตีล จำกัด (ขาย
ส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,253.00 บาท (ห้าพันสองร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท ชัยศิริวัฒน์ สตีล จำกัด (ขาย
ส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,578.00 บาท (สี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  28  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านหจก.แม่ผาวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,
ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 20,144.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  10  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนายสวี เทพทอง (ขายส่ง,
ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,300.00 บาท (สามพันสามร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  10  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท กาญจนบุรีค้าส่ง 
จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,702.20 บาท (สามพันเจ็ดร้อยสองบาท
ยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  17  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์การศึกษา  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท สุพรรณบุ๊คสเตชั่นเนอรี่ 
จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 51,579.00 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ด
สิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  19  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์การศึกษา  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท สุพรรณบุ๊คสเตชั่นเนอรี่ 
จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 10,293.50 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยเก้าสิบ
สามบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  19  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์การศึกษา  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท สำนักพิมพ์ พัฒนาวิชาการ 
(พว.) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 30,573.00 บาท (สามหมื่นห้าร้อยเจ็ด
สิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  19  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์การศึกษา  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท บ้านคาศึกษาภัณฑ์ จำกัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  4  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์การศึกษา  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนายสุภีร์ สีพาย (ขายส่ง,ขายปลีก,
ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 800.00 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  8  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านอาร์ ซี ก้อปปี้ เซอร์วิส (ขายส่ง,
ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000.00 บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (ขาย
ส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,694.00 บาท (ห้าพันหกร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท ออฟฟิศ โปรเฟสชั่นแนล อิน
เทกกริตี้ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,679.50 บาท (หนึ่งหมื่นสองพัน
หกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้ง
ปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์การศึกษา  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท สำนักพิมพ์ พัฒนาวิชาการ 
(พว.) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,027.00 บาท (สามพันยี่สิบเจ็ดบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์การศึกษา  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท สำนักพิมพ์ พัฒนาวิชาการ 
(พว.) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 11,765.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ด
ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์การศึกษา  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท สุพรรณบุ๊คสเตชั่นเนอรี่ 
จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,126.95 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาท
เก้าสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
                 จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น  บาท () รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่    เดือน   พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านชาลีย์ (ขายส่ง,ขายปลีก,
ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,790.00 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  14  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,382.00 บาท (สองพันสามร้อยแปดสิบสองบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  15  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านกิตติศักดิ์
เฟอร์นิเจอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,490.00 บาท (เก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบ
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  15  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทวีทรัพย์พรชัย (ขายส่ง,ขายปลีก,
ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,865.00 บาท (สองพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  18  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทวีทรัพย์พรชัย (ขายส่ง,ขาย
ปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 390.00 บาท (สามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  18  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสหเวชภัณฑ์ (ขาย
ส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,250.00 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  18  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านที่นอนปราณ ี
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000.00 บาท (สี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  18  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท ศิลาไมโคร จำกัด (ขาย
ส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,975.50 บาท (สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบ
สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  21  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์การเกษตร  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท กิจโกศลบุ๊คเซนเตอร์ จำกัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 63,000.00 บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  13  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท กิจโกศลบุ๊
คเซนเตอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 126,000.00 บาท (หนึ่งแสนสอง
หมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  13  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์การศึกษา  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท อารีออฟฟิซแอนด์ซับพลาย 
จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,050.00 บาท (หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์การศึกษา  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท สำเพ็งโพธาราม จำกัด (ขาย
ส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,444.78 บาท (สี่พันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบแปด
สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์การศึกษา  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท สำเพ็งโพธาราม จำกัด (ขาย
ส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,542.15 บาท (สี่พันห้าร้อยสี่สิบสองบาทสิบห้าสตางค์) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์การศึกษา  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านไหลกุ่ยหลี (ขายส่ง,ขายปลีก,
ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,350.00 บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์การศึกษา  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบ้านคามินิมาร์เก๊ต (ขายส่ง,ขาย
ปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,088.00 บาท (หนึ่งพันแปดสิบแปดบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  29  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์การเกษตร  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท 
จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,510.00 บาท (สองพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  2  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์การเกษตร  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท 
จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 980.00 บาท (เก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์การเกษตร  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท 
จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,470.00 บาท (สี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  10  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์การเกษตร  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบริษัท ไท่ซาน คอร์เปอร์เรท 
จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,182.80 บาท (สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสอง
บาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  10  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุครุภัณฑ์การเกษตร  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านร้านจั่นเจา โมบาย (ขายส่ง,ขาย
ปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 18,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  20  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้มีโครงการ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านชาลีย์ (ขายส่ง,ขายปลีก,
ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,260.00 บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  31  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2564  

    

  
 

  

  

(นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

  
  

 

 


