
รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ชุดรับแขก งานวชิาการ 20,000.00     20,000.00    เฉพาะเจาะจง นางพรทพิย์ พรมนันตา 20,000.00    นางพรทพิย์ พรมนันตา ราคาต ่าสุด 3/2/2565

2 เครื องดนตรี 30,000.00     30,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านวอลลูมมิวสิค 30,000.00    ร้านวอลลูมมิวสิค ราคาต ่าสุด 3/2/2565

3 ชุดเครื องเสียงพร้อมล่าโพง 18,000.00     18,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านวอลลูมมิวสิค 18,000.00    ร้านวอลลูมมิวสิค ราคาต ่าสุด 3/2/2565

4 อุปกรณ์กีฬา 20,000.00     20,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านแซมสปอร์ต 20,000.00    ร้านแซมสปอร์ต ราคาต ่าสุด 8/2/2565

5 เครื องปร้ินเตอร์ EPSON (ต่างประเทศ) 4,990.00       4,990.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ 4,990.00      หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ ราคาต ่าสุด 10/2/2565

6 เครื องปร้ินทเ์ตอร์ EPSON (วิชาการ) 4,990.00       4,990.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ 4,990.00      หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ ราคาต ่าสุด 10/2/2565

7 ออกแบบไวนิลรับสมัคครนักฟตุบอล 270.00         270.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมีเดียปร้ินท์ 270.00        ร้านมีเดียปร้ินท์ ราคาต ่าสุด 15/2/2565

8 ปา้ยไวนิลรับสมัครนักเรียน 3,500.00       3,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐศิลป์ 3,500.00      ร้านประเสริฐศิลป์ ราคาต ่าสุด 21/2/2565

9 วสัดุอุปกรณ์งานพสัดุ 12,870.00     12,870.00    เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคุรุภณัฑ์ 12,870.00    ร้านบา้นคุรุภณัฑ์ ราคาต ่าสุด 17/2/2565

10 วสัดุงานพธิมีอบใบประกาศ 4,025.00       4,025.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคุรุภณัฑ์ 4,025.00      ร้านบา้นคุรุภณัฑ์ ราคาต ่าสุด 18/2/2565

11 อุปกรณ์งานโสตศึกษา 15,000.00     15,000.00    เฉพาะเจาะจง นายกลม ปนัอ่วม 15,000.00    นายกลม ปนัอ่วม ราคาต ่าสุด 24/2/2565

12 ตาข่ายฟตุบอล 1,800.00       1,800.00      เฉพาะเจาะจง วไิล พนัธพ์ชื 1,800.00      วไิล พนัธพ์ชื ราคาต ่าสุด 23/2/2565

13 วสัดุงานพสัดุ 500.00         500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคุรุภณัฑ์ 500.00        ร้านบา้นคุรุภณัฑ์ ราคาต ่าสุด 24/2/2565

14 วสัดุงานพสัดุ 600.00         600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นคุรุภณัฑ์ 600.00        ร้านบา้นคุรุภณัฑ์ ราคาต ่าสุด 25/2/2565

15 เครื องปร้ินทเ์ตอร์ (สังคมศึกษา) 8,000.00       8,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟดีช้อป 8,000.00      ร้านเอฟดีช้อป ราคาต ่าสุด 25/2/2565

16 ซ่อมบรุังเครื องปร้ินเตอร์ 3,695.00       3,695.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ 3,695.00      หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ ราคาต ่าสุด 25/2/2565

17 ปนูขาว (พลศึกษา) 1,625.00       1,625.00      เฉพาะเจาะจง ร้านชลิดาพาณิช 1,625.00      ร้านชลิดาพาณิช ราคาต ่าสุด 28/2/2565
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18 บอร์ดกระจกอลูมิเนียม 2 ด้าน 35,000.00     35,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บา้นตากอลูมิเนียม 35,000.00    หจก.บา้นตากอลูมิเนียม ราคาต ่าสุด 28/2/2565

19 วสัดุกิจกรรมวนัตรุษจีน 3,096.00       3,096.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรักจีนจีนนะ 3,096.00      ร้านรักจีนจีนนะ ราคาต ่าสุด 1/2/2565

20 การแสดง Cover จีน 500.00         500.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัชชา ชัยวเิศษ 500.00        น.ส.ณัชชา ชัยวเิศษ ราคาต ่าสุด 2/2/2565

21 การแสดงร่าพดัจีน 500.00         500.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.วชิญาพร ฤกษห์ร่าย 500.00        น.ส.วชิญาพร ฤกษห์ร่าย ราคาต ่าสุด 2/2/2565

22 รางวลัชนะเลิศ การจัดบอร์ดฯ 500.00         500.00        เฉพาะเจาะจง นายสุพสิน บตุรเสือ 500.00        นายสุพสิน บตุรเสือ ราคาต ่าสุด 2/2/2565

23 การแสดงเชิดสิงโต 500.00         500.00        เฉพาะเจาะจง นายพฒัพงษ ์จิตตรง 500.00        นายพฒัพงษ ์จิตตรง ราคาต ่าสุด 2/2/2565

24 จ้างเหมาตัดหญ้าหน้าโรงเรียน 3,550.00       3,550.00      เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์นาคมา 3,550.00      นายประสิทธิ ์นาคมา ราคาต ่าสุด 24/2/2565

25 จ้างเหมาร้ือถอนบา้นพกัครู 10,000.00     10,000.00    เฉพาะเจาะจง นายอนุพงศ์ อรรควงษ์ 10,000.00    นายอนุพงศ์ อรรควงษ์ ราคาต ่าสุด 28/2/2565
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