
รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 เคร่ืองปร้ินเตร์ EPSON (แนะแนว) 4,990.00       4,990.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ 4,990.00      หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ ราคาต่่าสุด 7/3/2565

2 เคร่ืองปร้ินเตอร์ EPSON (อาเซียน) 4,990.00       4,990.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ 4,990.00      หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ ราคาต่่าสุด 8/3/2565

3 วสัดุงานซ่อมคอมฯ 1,295.00       1,295.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ 1,295.00      หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ ราคาต่่าสุด 9/3/2565

4 ตลับหมึก BROTHER 585.00         585.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ 585.00        หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ ราคาต่่าสุด 10/3/2565

5 วสัดุงานพสัดุ 520.00         520.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ 520.00        หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ ราคาต่่าสุด 7/3/2565

6 สต๊ิกเกอร์บอร์ดบา้นตากในอดีต 1,570.00       1,570.00      เฉพาะเจาะจง ร้านระพพีรรณาการพมิพ์ 1,570.00      ร้านระพพีรรณาการพมิพ์ ราคาต่่าสุด 7/3/2565

7 กรอบรูป A3 สีทอง 1,000.00       1,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายรูปมาลีรัตน์ 1,000.00      ร้านถ่ายรูปมาลีรัตน์ ราคาต่่าสุด 7/3/2565

8 วสัดุโครงการแหล่งเรียนรู้บา้นตาก 230.00         230.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสวสัด์ิ เคร่ืองเขียน 230.00        ร้านศรีสวสัด์ิ เคร่ืองเขียน ราคาต่่าสุด 7/3/2565

9 รางวลัวาดภาพบา้นตากฯ ที่1 500.00         500.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธดิา ค่าพว่ง 500.00        น.ส.ณัฐธดิา ค่าพว่ง ราคาต่่าสุด 7/3/2565

10 รางวลัวาดภาพบา้นตากฯ ที่2 400.00         400.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.กุสุมา เอี่ยมหมวก 400.00        น.ส.กุสุมา เอี่ยมหมวก ราคาต่่าสุด 7/3/2565

11 รางวลัวาดภาพบา้นตากฯ ที่3 300.00         300.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ดารารัตน์ มุ่ยแดง 300.00        น.ส.ดารารัตน์ มุ่ยแดง ราคาต่่าสุด 7/3/2565

12 ตลับหมึก(วชิาการ) 1,850.00       1,850.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ 1,850.00      หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ ราคาต่่าสุด 15/3/2565

13 เคร่ืองปร้ินเตอร์ EPSON (สภา) 4,990.00       4,990.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ 4,990.00      หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ ราคาต่่าสุด 16/3/2565

14 จ้างเหมาท่าอาหาร รับใบประกาศ 1,400.00       1,400.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ชัญญานุช สอนตา 1,400.00      น.ส.ชัญญานุช สอนตา ราคาต่่าสุด 22/3/2565

15 ตรายางประทบัตรา 380.00         380.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วสแตมปฯ์ 380.00        ร้านแก้วสแตมปฯ์ ราคาต่่าสุด 22/3/2565

16 วสุัดงานพธิมีอบใบประกาศ 1,600.00       1,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้ายบา้นคุรุภณัฑ์ 1,600.00      ร้ายบา้นคุรุภณัฑ์ ราคาต่่าสุด 22/3/2565

17 วสัดุอุปกรณ์ท่าความสะอาด 3,380.00       3,380.00      เฉพาะเจาะจง ร้านวนัไวท์ 3,380.00      ร้านวนัไวท์ ราคาต่่าสุด 22/3/2565
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18 ระเบยีนแกนกลาง ม.ต้น ม.ปลาย 5,600.00       5,600.00      เฉพาะเจาะจง สงน.ส่งเสริมสวสัดิการครู 5,600.00      สงน.ส่งเสริมสวสัดิการครู ราคาต่่าสุด 25/3/2565

19 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 419.00         419.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศิริถ่ายเอกสาร 419.00        ร้านศิริถ่ายเอกสาร ราคาต่่าสุด 28/3/2565

20 ตรายางประทบัตรา 140.00         140.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วสแตมปฯ์ 140.00        ร้านแก้วสแตมปฯ์ ราคาต่่าสุด 31/3/2565

21 เคลียร์ซับหมึก EPSON 275.00         275.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ 275.00        หจก.ก๊อปปี้ซิสเทม็ ราคาต่่าสุด 1/3/2565

22 รางวลัชนะเลิศตอบปญัหา 1,200.00       1,200.00      เฉพาะเจาะจง ด.ช.สิทธา มั่งเชียง 1,200.00      ด.ช.สิทธา มั่งเชียง ราคาต่่าสุด 25/3/2565

23 รางวลัตอบปญัหา ที่2 800.00         800.00        เฉพาะเจาะจง ด.ญ.นริศรา สิงสี 800.00        ด.ญ.นริศรา สิงสี ราคาต่่าสุด 25/3/2565

24 รางวลัตอบปญัหา ที่3 500.00         500.00        เฉพาะเจาะจง ด.ช.กลวชัร บญุเกิด 500.00        ด.ช.กลวชัร บญุเกิด ราคาต่่าสุด 25/3/2565

25 รางวลัตอบปญัหา ที่4 500.00         500.00        เฉพาะเจาะจง ด.ญ.กรณิศ บวัยิ้ม 500.00        ด.ญ.กรณิศ บวัยิ้ม ราคาต่่าสุด 25/3/2565
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