
 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

................................................................................................................................................................................... 

 ตามท่ี โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ไดม้ีโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงห้องสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนรัษฎานุ
ประดิษฐ์อนุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          จ้างเหมาปรับปรุงห้องสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จ านวน 1 ห้อง ผู้ไดรับการคัดเลือก 
ได้แก่ นายวิโรจน์ จันทร์ทิพย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเก็บของ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงห้องเก็บของ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์
อนุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          จ้างปรับปรุงห้องเก็บของ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  จ านวน 1 งาน ผู้ ไดรับการคัดเลือก ได้แก่       
นายวิโรจน์ จันทร์ทิพย์  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมบอร์ดประชาสัมพันธ์งานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมบอร์ดประชาสัมพันธ์งาน
วิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมบอร์ดประชาสัมพันธ์งานวิชาการ  จ านวน 1 งาน ผู้ ได รับการคัดเลือก ได้แก่            
นายภานุวัฒน์ แก้วสงขลา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารประกอบโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารประกอบโรงเรียน
รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารประกอบโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  จ านวน 1 งาน ผู้ไดรับการ
คัดเลือก ได้แก่ นายจรวย แสงแจ้ว โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจโควิด ATK ส าหรับคณะครู บุคลากร และนักเรียน  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ ซื้อชุดตรวจโควิด ATK ส าหรับคณะครู บุคลากร และ
นักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          ชุดตรวจโควิด ATK จ านวน 70 ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านหมอยา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 
10,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจสอดจมูก (HIP Biotech) ส าหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ ซื้อชุดตรวจสอดจมูก (HIP Biotech) ส าหรับนักเรียน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          ชุดตรวจสอดจมูก (HIP Biotech) จ านวน 100 ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ก้องกิจเภสัช 1992 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 10,700.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          วัสดุป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จ านวน 1 ชุด ผู้ไดรับการ
คัดเลือก ได้แก่ กันต์เองเภสัช โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 48,620.00 บาท (สี่หมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ส าหรับห้องสมาคมศิษย์เก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามท่ี โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ไดม้ีโครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศ ส าหรับห้องสมาคมศิษย์เก่า โดย
วิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          เครื่องปรับอากาศ ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 18,500 บีทียู พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ จ านวน 2 เครื่อง ผู้ได
รับการคัดเลือก ได้แก่ ภูมิภักดร์การไฟฟ้า แอร์ แอนด์ เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 45,000.00 บาท (สี่
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม ส าหรับห้องสมาคมศิษย์เก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม ส าหรับห้องสมาคมศิษย์เก่า 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม จ านวน 1 ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ได้แก่ พรพิศาล ส านักงานใหญ่ โดยเสนอราคา เป็น
เงินทั้งสิ้น 11,050.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ ส าหรับอาคารเรียน ๒ - ๔ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ ซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ ส าหรับ
อาคารเรียน ๒ - ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          กล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โปรซีเคียว เรนเจอร์ 
จ ากัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพัน
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งชุดผ้าม่าน ส าหรับห้องสมาคมศิษย์เก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ จ้างติดตั้งชุดผ้าม่าน ส าหรับห้องสมาคมศิษย์เก่า โดย
วิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          จ้างติดตั้งชุดผ้าม่าน จ านวน 1 งาน ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ ธนากร (ส านักงานใหญ่) (ขายปลีก, ให้บริการ, 
ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรับโครงการ E-Smart Classroom 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  ได้ มีโครงการ ซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรับโครงการ E-Smart 
Classroom โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          คอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพ จ านวน 1 เครื่อง ผู้ไดรับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จีพียูทู จ ากัด โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๒๔๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียง ส าหรับโครงการ E-Smart Classroom 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ ซื้อชุดเครื่องเสียง ส าหรับโครงการ E-Smart 
Classroom โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          ชุดเครื่องเสียง จ านวน 1 ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญ พี.เอส. สเตอริโอ (ขายส่ง) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๔๘๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพ เสียง ออนไลน์ 
ส าหรับโครงการ E-Smart Classroom โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ ซื้อชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพ เสียง ออนไลน์ 
ส าหรับโครงการ E-Smart Classroom โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          ชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพ เสียง ออนไลน์ จ านวน 1 ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พาราโบล่า 
จ ากัด (ส่งออก, ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๑๕๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสาม
พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การบันทึกภาพและเสียง ส าหรับโครงการ E-Smart Classroom 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ ซื้ออุปกรณ์การบันทึกภาพและเสียง ส าหรับโครงการ 
E-Smart Classroom โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          อุปกรณ์การบันทึกภาพและเสียง จ านวน 1 ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อะควาโปร (ไทยแลนด์) 
จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องบันทึกวีดิโอ ส าหรับงานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ ซื้อกล้องบันทึกวีดิโอ ส าหรับงานประชาสัมพันธ์ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          กล้องบันทึกวีดิโอ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พาราโบล่า จ ากัด (ส่งออก, 
ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์และชุดเครื่องเสียง ส าหรับห้องสมาคมศิษย์เก่า 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ ซื้อโทรทัศน์และชุดเครื่องเสียง ส าหรับห้องสมาคม
ศิษย์เก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          โทรทัศน์และชุดเครื่องเสียง จ านวน 1 ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านไอทีไกด์ (ขายปลีก, ให้บริการ) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 32,500.00 บาท (สามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี ส าหรับห้องสมาคมศิษย์เก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามท่ี โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ไดม้ีโครงการ ซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี ส าหรับห้องสมาคมศิษย์เก่า โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงนั้น 

          โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 5 ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านไอทีไกด์ (ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น 44,940.00 บาท (สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามท่ี โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ไดม้ีโครงการ ซ้ืออุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จ านวน 1 ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านไอทีไกด์ 
(ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 49,890.00 บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ส าหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ ซื้อขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ส าหรับนักเรียน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงนั้น 

          ขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ จ านวน 78 โหล ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ ร้านวีนัส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 
๑๐,๙๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามท่ี โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ไดม้ีโครงการ ซ้ือวัสดุตกแต่งสถานท ี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          วัสดุตกแต่งสถานท ี่ จ านวน 1 ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ ร้านสิริรัตน์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 
๕,๓๙๔.๐๐ บาท (ห้าพันสามร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องวางโทรศัพท์ส าหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ ซื้อกล่องวางโทรศัพท์ส าหรับนักเรียน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงนั้น 

          กล่องวางโทรศัพท์ ความจุ 45 ช่อง จ านวน 27 กล่อง ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ ร้านอ่าวตงการพิมพ์      
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 16,2๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อพีวีซีและอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามท่ี โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ไดม้ีโครงการ ซ้ือท่อพีวีซีและอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นั้น 

 ท่อพีวีซีและอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 1 ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแมกเนติก (ขายส่ง, 
ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๒๔๙.๙๗ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทเก้าสิบ
เจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 

 
ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ ATK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามท่ี โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ไดม้ีโครงการ ซื้อชุดตรวจ ATK โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

 ชุดตรวจ ATK จ านวน 133 ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านกิ๊บแก้วประไพเภสัช โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๗,๙๘๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒7 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามท่ี โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ไดม้ีโครงการ ซ้ือวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตรังซัพพลาย (ขายส่ง, ขายปลีก, 
ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๔๘.๐๐ บาท (แปดพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค และชุดตรวจ ATK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ ซื้ออุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค และชุดตรวจ ATK โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงนั้น 

 อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค และชุดตรวจ ATK จ านวน 1 ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านวิทยาภัณฑ์ (ขายส่ง, 
ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๖,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 

 
ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูกระจกบานสวิง จ านวน ๔ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมประตูกระจกบานสวิง จ านวน ๔ บาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงนั้น 

          งานซ่อมประตูกระจกบานสวิง จ านวน ๔ บาน จ านวน ๑ งาน ผู้ ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ นายวิโรจน์      
จันทร์ทิพย ์โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้ มีโครงการ ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมติดตั้ง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงนั้น 

          คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมติดตั้ง จ านวน ๑ ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายคอมตรัง 
(ส านักงานใหญ่) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษมีูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. 2565 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษโรเนียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามท่ี โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ไดม้ีโครงการ ซ้ือกระดาษโรเนียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          กระดาษโรเนียว จ านวน 5 มัด ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตรังซัพพลาย (ขายส่ง, ขายปลีก, 
ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามท่ี โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ไดม้ีโครงการ ซ้ือป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโควิด-๑๙ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          ป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโควิด-๑๙ จ านวน 1 ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ ร้านอ่าวตงงานพิมพ์ 
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๓๔.๐๐ บาท (ห้าพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้กวาดดอกหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามท่ี โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ไดม้ีโครงการ ซ้ือไม้กวาดดอกหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          ไม้กวาดดอกหญ้า จ านวน 200 อัน ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ นางล ายอง มณีรัตน์ โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค และชุดตรวจ ATK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ ซื้ออุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค และชุดตรวจ ATK โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงนั้น 

 อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค และชุดตรวจ ATK จ านวน 1 ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านวิทยาภัณฑ์ (ขายส่ง, 
ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๖,๔๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 

 
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงนั้น 

          อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต จ านวน 1 ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มายคอม
ตรัง (ส านักงานใหญ่) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๑๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

................................................................................................................................................................................... 

 ตามท่ี โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ไดม้ีโครงการ เช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจ าเดือนธันวาคม 
๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          เช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จ านวน 1 โครงการ ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) (ส่งออก, ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๕,๙๕๙.๙๐ บาท (ห้าพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนางานธุรการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ ซ้ือเครื่องพิมพ์ เพ่ือใช้ในกิจกรรมพัฒนางานธุรการฯ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          เครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ ร้าน ไอ.ที.เอส.คอมพิวเตอร์ โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 5,0๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย   
อ่ืน ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ 
เพื่อใช้ในกิจกรรมจัดท าเอกสารงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ ซ้ือเครื่องพิมพ์ เพ่ือใช้ในกิจกรรมจัดท าเอกสารงาน
ประกันคุณภาพของสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          เครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ ร้าน ไอ.ที.เอส.คอมพิวเตอร์ โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 5,0๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย   
อ่ืน ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ ์เพื่อใช้ในกิจกรรมบริการสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ ซ้ือเครื่องพิมพ์ เพ่ือใช้ในกิจกรรมบริการสารสนเทศ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          เครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ ร้าน ไอ.ที.เอส.คอมพิวเตอร์ โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 5,0๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย   
อ่ืน ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศห้อง E-Smart Classroom โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ ซ้ือเครื่องปรับอากาศห้อง E-Smart Classroom โดย
วิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          เครื่องปรับอากาศ จ านวน 2 เครื่อง ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ ภูมิภักดร์การไฟฟ้า แอร์ แอน เซอร์วิส โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษโรเนียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามท่ี โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ไดม้ีโครงการ ซื้อกระดาษโรเนียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          กระดาษโรเนียว จ านวน 20 มัด ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตรังซัพพลาย (ขายส่ง, ขาย
ปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าห้อง E-Smart Classroom โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าห้อง E-Smart Classroom โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงนั้น 

          วัสดุไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ บริษัท พี.เค.เทคนิค จ ากัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) 
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๓๐.๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ LED ห้อง E-Smart Classroom โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ ซื้อโทรทัศน์ LED ห้อง E-Smart Classroom โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงนั้น 

          โทรทัศน์ LED จ านวน 1 เครื่อง ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ บริษัท เพาเวอร์บาย จ ากัด สาขาโรบินสันตรัง 
สาขาที่ 00117 (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๙๐.๐๐ บาท (เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษมีูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกบไสไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามท่ี โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ไดมี้โครงการ ซื้อกบไสไม ้โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          กบไสไม ้จ านวน 1 ตัว ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ ไทยรุ่งเรืองโลหะภัณฑ์ (ส านักงานใหญ่) โดยเสนอราคา เป็น
เงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ีส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามท่ี โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ไดม้ีโครงการ ซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ีส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          โต๊ะ-เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ บริษัท ตรังสิริทรัพย์เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด (ขายส่ง, 
ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,39๐.๐๐ บาท (ห้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษมีูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้ มีโครงการ ซื้อสายกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงนั้น 

          สายกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ บริษัท โปรซีเคียว เรนเจอร์ จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,14๐.๐๐ บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามท่ี โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ไดม้ีโครงการ ซ้ือยางนอกรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          ยางนอกรถยนต์ จ านวน 4 เส้น ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ บริษัท ศิรินทร์ยางยนต์ จ ากัด (ขายส่ง, ขายปลีก, 
ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นั้น 

          เครื่องถ่ายเอกสารส านักงาน จ านวน 1 ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมาร์ท โอเอ เซลส์
แอนด์เซอร์วิส (ขายส่ง, ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๐๗๙.๕๐ บาท (สามหมื่นสี่พันเจ็ดสิบเก้าบาทห้า
สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษโรเนียวและกระดาษการ์ดสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ ซื้อกระดาษโรเนียวและกระดาษการ์ดสี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงนั้น 

          กระดาษโรเนียวและกระดาษการ์ดสี จ านวน 1 ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตรังซัพพลาย 
(ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) รวม
ภาษมีูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามท่ี โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ไดม้ีโครงการ ซ้ือวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          วัสดุส านักงาน จ านวน 1 ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตรังซัพพลาย (ขายส่ง, ขายปลีก, 
ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๖๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องท าน้ าเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามท่ี โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ไดม้ีโครงการ ซื้อเครื่องท าน้ าเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          เครื่องท าน้ าเย็น จ านวน 1 เครื่อง ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทักษิณพัฒนามาร์เก็ตติ้ง  
(ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๖๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ (ชุดทดสอบแอมเฟตามีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ (ชุดทดสอบแอมเฟตามีน) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงนั้น 

          เวชภัณฑ์ (ชุดทดสอบแอมเฟตามีน) จ านวน 1 ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ องค์การเภสัชกรรม (ส่งออก, 
ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๗๒๙.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
เก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบตู้ไฟ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้ มีโครงการ ซื้ออุปกรณ์ระบบตู้ ไฟ พร้อมติดตั้ง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงนั้น 

          อุปกรณ์ระบบตู้ไฟ พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ ร้านช่างยุทธิ์โทรทัศน์ (ขายส่ง,    
ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษโรเนียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามท่ี โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ไดม้ีโครงการ ซื้อกระดาษโรเนียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          กระดาษโรเนียว จ านวน 20 มัด ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตรังซัพพลาย (ขายส่ง, ขาย
ปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ส าเนาและกระดาษไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้ มีโครงการ ซื้อหมึกพิมพ์ส าเนาและกระดาษไข โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงนั้น 

          หมึกพิมพ์ส าเนาและกระดาษไข จ านวน 1 ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(ส่งออก, ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔,๕๗๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบ
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ าดื่ม เพื่อใช้ในกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ ซื้อน้ าดื่ม เพ่ือใช้ในกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงนั้น 

          น้ าดื่ม จ านวน ๑๕๐ แพ็ค ผู้ ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ ร้านน้ าดื่มสปาย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 
๕,๒๕๐.๐๐ บาท (ห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามท่ี โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ไดม้ีโครงการ ซ้ือวัสดุซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          วัสดุซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ ร้านรุ่งทรัพย์การไฟฟ้า (ขายปลีก) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๓๑๘.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันสามร้อยสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์และเข้าเล่มวารสารประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ จ้างพิมพ์และเข้าเล่มวารสารประชาสัมพันธ์             
ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          จ้างพิมพ์และเข้าเล่มวารสาร ปีการศึกษา 2565 จ านวน 250 เล่ม ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ โรงพิมพ์
เหรียญชัย (ส านักงานใหญ่) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๗๕๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบ ารุงรักษายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุบ ารุงรักษายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นั้น 

          วัสดุบ ารุงรักษายานพาหนะ จ านวน 1 ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ บริษัท ศิรินทร์ยางยนต์ จ ากัด (ขายส่ง, 
ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามท่ี โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ไดม้ีโครงการ ซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงนั้น 

          เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ ภูมิภักดร์การไฟฟ้า 
แอร์ แอนด์ เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้และวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มีโครงการ ซื้อต้นไม้และวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          ต้นไม้และวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ ร้านลานบิน ออคิด 
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๗๐.๐๐ บาท (เก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบรูปสื่อการสอนวิชาศิลปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามที่  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้ มีโครงการ ซื้อกรอบรูปสื่อการสอนวิชาศิลปะ  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงนั้น 

          กรอบรูปสื่อการสอนวิชาศิลปะ จ านวน 1 ชุด ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ ร้านออมศิลป์ โดยเสนอราคา เป็น
เงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

  



 
ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดบันทึกการอ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
................................................................................................................................................................................... 

 ตามท่ี โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ไดม้ีโครงการ ซื้อสมุดบันทึกการอ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

          สมุดบันทึกการอ่าน จ านวน ๑,๐๔๑ เล่ม ผู้ไดรับการคัดเลือก ไดแก่ บริษัท นานมี บุ๊คส์ จ ากัด (ขายส่ง,     
ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๖๑๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 

 
(นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 


