
 
ประกาศโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ืออุปกรณการแขงขันกีฬาภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ไดมีโครงการ ซื้ออุปกรณการแขงขันกีฬาภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน 

               อุปกรณการชกมวย(๔๙.๑๗.๑๖.๐๐ ) จํานวน ๑ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก นันทกาเซ็นเตอร โดยเสนอราคา เปน

เงินท้ังสิ้น ๑๐,๘๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นแปดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ 

ท้ังปวง 

  

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    

    

  

 
(นางสาวศิรินาฏ เจาะจง) 

ผูอํานวยการโรงเรยีนแหลมรังวิทยาคม 

  

  
 

 



 
ประกาศโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ปรับปรุงอาคารเกียรติยศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ปรับปรุงอาคารเกียรติยศ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า(๓๙.๑๒.๑๗.๐๐ ) จ านวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามโก
ลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๘๖.๕๐ บาท (หกพันแปดสิบหกบาทห้าสิบ
สตางค)์ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    

  
 

  

  

(นางสาวศิรินาฏ เจาะจง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบอ่ืนๆ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ไดมีโครงการ จางปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

อ่ืนๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               อาคารเรยีน(๓๐.๒๒.๒๓.๐๔ ) จํานวน ๑ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก รานทรัพยรุงเรือง  โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหม่ืนหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

     ประกาศ ณ วันท่ี  ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    

    

  

 
 

(นางสาวศิรินาฏ เจาะจง) 

ผูอํานวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

  

  
 

 



 
ประกาศโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมแซมรถยนตสวนราชการ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ไดมีโครงการ จางซอมแซมรถยนตสวนราชการ โรงเรียนแหลมรัง

วิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               จางซอมแซมยานพาหนะหรือรถยนต จํานวน ๑ งาน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก นายทินพันธุ บุญ

ธรรม โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๐,๐๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน 

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    

    

  

(นางสาวศิรินาฏ เจาะจง) 

ผูอํานวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

  

  
 

 



 
ประกาศโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมแซมและติดตั้งระะบบกลองวงจรปด โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ไดมีโครงการ จางซอมแซมและติดตั้งระะบบกลองวงจรปด โรงเรียน

แหลมรังวิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ซอมแซมและติดตั้งระบบกลองวงจรปด จาํนวน ๑ งาน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก วัชระแอรเซอรวิส โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๕,๗๕๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนหาพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน 

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    

    

  

 
(นางสาวศิรินาฏ เจาะจง) 

ผูอํานวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

  

  
 

 



 
ประกาศโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือพัฒนาบรรยากาศอาคารเรียนรูและดูแลส่ิงแวดลอม กิจกรรมปรับปรุงภูมิ

ทัศน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ไดมีโครงการ ซ้ือพัฒนาบรรยากาศอาคารเรียนรูและดูแลสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               อุปกรณทําความสะอาด(๔๗.๑๒.๑๘.๐๐ ) จํานวน ๑ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก นาง เจริญ แทง

ทอง (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๙,๕๒๐.๐๐ บาท (เกาพันหารอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    

    

  

 
(นางสาวศิรินาฏ เจาะจง) 

ผูอํานวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

  

  
 

 



 
ประกาศโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุ - อุปกรณกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ไดมีโครงการ ซ้ือวัสดุ - อุปกรณกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               เครื่องเขียน(๔๔.๑๒.๑๗.๐๐ ) จํานวน ๑ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซุปเปอร ไทยทอย 

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๕,๐๔๐.๐๐ บาท (หาพันสี่สิบบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    

    

  

 
(นางสาวศิรินาฏ เจาะจง) 

ผูอํานวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

  

  
 

 



 
ประกาศโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือซ้ือหนังสือเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ไดมีโครงการ ซ้ือหนังสือเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               หนังสือเรียน (๕๕.๑๐.๑๕.๒๓ ) จํานวน ๑ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท แพรบุคสเอ็ด 

จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๘๕,๕๕๑.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนหาพันหารอยหาสิบเอ็ดบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    

   

  

  

(นางสาวศิรินาฏ เจาะจง) 

ผูอํานวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

  

  
 

 



 
ประกาศโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางเหมารถตูศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ไดมีโครงการ จางเหมารถตูศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               มินิแวนหรือรถตู(๒๕.๑๐.๑๕.๐๕ ) จํานวน ๑ งาน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก นายอภิชาญ บุญรักษ โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คา

จดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    

    

  

 
 

(นางสาวศิรินาฏ เจาะจง) 

ผูอํานวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 
 

 



 
ประกาศโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางเหมาคาเชาหองประชุมเพ่ือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปและพัฒนาหลักสูตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ไดมีโครงการ จางเหมาคาเชาหองประชุมเพ่ือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปและพัฒนาหลักสูตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               หองประชุม(๓๐.๒๐.๑๗.๐๘ ) จำนวน ๑ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการอุตสาหกรรมปาไม 
(สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) รวม
ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    

  
 

  

  

 

(นางสาวศิรินาฏ เจาะจง) 
ผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือหมึกเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ไดมีโครงการ ซ้ือหมึกเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               หมึกพิมพ(๔๔.๑๐.๓๑.๐๓ ) จํานวน ๑ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอส.เค.เซอรวิส โอ.เอ 

จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพัน

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    

    

  

 
(นางสาวศิรินาฏ เจาะจง) 

ผูอํานวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

  

  
 

 



 
ประกาศโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือพัฒนาบรรยากาศอาคารเรียนรูและดูแลส่ิงแวดลอม กิจกรรมปรับปรุงภูมิ

ทัศน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ไดมีโครงการ ซ้ือพัฒนาบรรยากาศอาคารเรียนรูและดูแลสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               อุปกรณทําความสะอาด(๔๗.๑๒.๑๘.๐๐ ) จํานวน ๑ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก นาง เจริญ แทง

ทอง (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๙,๕๒๐.๐๐ บาท (เกาพันหารอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    

    

  

 
(นางสาวศิรินาฏ เจาะจง) 

ผูอํานวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

  

  
 

 



 
ประกาศโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพล

ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ไดมีโครงการ ซ้ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (กลุมสาระการเรียนรู

สุขศึกษาและพลศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               เครื่องเขียน(๔๔.๑๒.๑๗.๐๐ ) จํานวน ๑ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก นันทกาเซ็นเตอร โดยเสนอ

ราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๕,๑๗๐.๐๐ บาท (หาพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คา

จดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    

  

 

 

  

  

 
(นางสาวศิรินาฏ เจาะจง) 

ผูอํานวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

 

 

-    

 

 

 

  

  
 

 


