
รจ 1/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่าย
บริหารงานวิชาการ(ปร้ินเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาส่ือและนวัตกรรม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ(ปริ้น
เตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาส่ือและนวัตกรรม 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ(ปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูนิต้ี ไอ
ที ซีสเต็ม จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0125360022747) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 3,990.-บาท( 
สามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  6 ตุลาคม  2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 2/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ(งาน
พัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ(งานพัสดุ) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณ(งานพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้้านบรรณศิลป์เลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี (3529900019261) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 390.-บาท( สามร้อยเก้าสิบบาท
ถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  6 ตุลาคม  2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 3/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป(พัฒนาหอ้งพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ี ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป(พัฒนา
ห้องพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ี 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป(พัฒนาห้องพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้้างหุ้นส่วน
จ ากัด ยากัตซิงห์ ล าปางเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0523562000796) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,640.-
บาท( สองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  6 ตุลาคม  2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 4/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป(ไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ี ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป(ไวนิล) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ี 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป(ไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอเคแอ็ดเวอร์ไทซิ่งล าปางเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (5233554001339) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
1,000.-บาท( หนึ่งพันบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  6 ตุลาคม  2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 5/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการจิตอาสาเราท าความดีด้วย
หัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเคแอ็ดเวอร์ไทซิ่งล าปาง
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (523554001339) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 360.-บาท( สามร้อยหกสิบบาท
ถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  6ตุลาคม  2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 6/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ(งาน
พัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ(งานพัสดุ) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณ(งานพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,608.-บาท( หนึ่ึึงพันหกร้อย
แปดบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  6 ตุลาคม  2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 7/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป(ไม้ดอกไม้ประดับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ี ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป(ไม้
ดอกไม้ประดับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ี 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป(ไม้ดอกไม้ประดับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน กนก
สวนเกษตร ไม้ดอกไม้ประดับเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0001453593999) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
4,020.-บาท( สี่พันยี่สิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  6 ตุลาคม  2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 8/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอเคแอ็ดเวอร์ไทซิ่งล าปางเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี (523554001339) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 150.-บาท( หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน 
)  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  8 ตุลาคม 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 9/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ี 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเคแอ็ดเวอร์ไทซิ่งล าปางเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี (523554001339) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 600.-บาท( หกร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  9 ตุลาคม  2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 10/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายศุภกิตต์ิ  การดีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3521300148462) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 650.-บาท( หกร้อยห้าสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  10 ตุลาคม 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 11/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยากัตซิงห์ ล าปางเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (523562000796) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 190.-บาท( หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  10 ตุลาคม 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 12/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเจียวพานิชเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(523560002180) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,830.-บาท( หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  10 ตุลาคม 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 13/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ฝ่าย
บริหารงบประมาณ -น้ ามันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ฝ่ายบริหารงบประมาณ -
น้ ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ -น้ ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์
การเกษตรเมืองล าปาง จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0994000443595) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
3,800.-บาท( สามพันแปดร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  2 ตุลาคม  2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 14/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทุ่งกว๋าววัสดุก่อสร้างเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3521300229454) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 816.00.-บาท( แปดร้อยสิบหกบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  13 ตุลาคม 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 15/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ/
ครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หสม.วีเอสคอมพิวเตอร์เลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี (0992001825899) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 3,800.00.-บาท( สามพันแปดร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  22 ตุลาคม 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 16/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายศุภชัย  นันต๊ะกูลเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(1529900064767) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 400.00.-บาท( สี่ร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  24 ตุลาคม 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 17/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการกิจกรรมวันส าคัญ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการกิจกรรมวันส าคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการกิจกรรมวันส าคัญ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ไ ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านดอกไม้ ลีลาวดี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3571000046401) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 500.00.-บาท( ห้าร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  24 ตุลาคม 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 18/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่(กิจกรมจิต
อาสา904) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี(กิจกรมจิตอาสา904) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี(กิจ
กรมจิตอาสา904) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แม่น้อยสังฆภัณฑ์เลขประจ าตัว
ผู้เสียภาษี (3529900124421) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 775.00.-บาท( เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  21 ตุลาคม 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 19/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่าย
บริหารงานวิชาการ(ถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาส่ือและนวัตกรรม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ(ถ่าย
เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาส่ือและนวัตกรรม 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ(ถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พี.เซ็นเตอร์
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (1473142877) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 4,914.00.-บาท( สี่พันเก้าร้อยสิบสี่
บาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  24 ตุลาคม 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 20/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ(งาน
พัฒนาส านักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ(งานพัฒนาส านักงาน) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณ(งานพัฒนาส านักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทชุมพลเท
รดด้ิงกรุ๊ปจ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0525560001568) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,800.00.-บาท
( สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  27 ตุลาคม 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 21/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ฝ่าย
บริหารงบประมาณ -น้ ามันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ฝ่ายบริหารงบประมาณ -
น้ ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ -น้ ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์
การเกษตรเมืองล าปาง จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0994000443595) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
800.00.-บาท( แปดร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  2 พฤศจิกายน 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 22/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (125560022747) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,040.00.-บาท( หนึ่งพันสี่สิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  2 พฤศจิกายน 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 23/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ี 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสนั่น  เค็มมากเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3521300225408) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 3,540.00.-บาท( สามพนัห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  10 พฤศจิกายน 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 24/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ี 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายทวีชัย  แก้วเปี้ยเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3521300171782) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 550.00.-บาท( ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  10 พฤศจิกายน 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 25/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาส านักงานผู้อ านวยการ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาส านักงานผู้อ านวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับ โครงการพัฒนาส านักงาน
ผู้อ านวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ปจ ากัดเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี (0525560001568) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 524.00.-บาท( ห้าร้อยยี่สิบสี่บาท
ถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  2 พฤศจิกายน 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 26/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการทุ่งกว๋าวร่วมใจ กิจกรรมพี่น าน้อง
รักษ์น้ า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการทุ่งกว๋าวร่วมใจ กิจกรรมพี่น าน้องรักษน์้ า โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการทุ่งกว๋าวร่วมใจ กิจกรรมพี่น า
น้องรักษ์น้ า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทสยามแม็คโครจ ากัด (มหาชน)
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0107537000521) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 369.25.-บาท( สามร้อยหกสิบ
เก้าบาทยี่สิบห้าสตางต์ )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  5 พฤศจิกายน 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 27/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับ0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มี0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับ0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ 
ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 0เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน -.-บาท( 0 )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  - 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 28/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการปรับปรุงทางขึ้นสนามกีฬาข้าง
อาคาร 3 (ฝ่ายบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการปรับปรุงทางขึ้นสนามกีฬาข้างอาคาร 3 (ฝ่ายบริหาร
ท่ัวไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการปรับปรุงทางขึ้นสนามกีฬา
ข้างอาคาร 3 (ฝ่ายบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สะสมก่อสร้างเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (523542000103) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 10,000.-บาท( 
หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน )  
รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  242,478 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 29/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ฝ่าย
บริหารงบประมาณ -น้ ามันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ฝ่ายบริหารงบประมาณ -
น้ ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ -น้ ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์
การเกษตรเมืองล าปาง จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0994000443595) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
1,000.00.-บาท( หนึ่งพันบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  30 พฤศจิกายน 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 30/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ(งาน
สารบรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ(งานสารบรรณ) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณ(งานสารบรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน SR คอมเซอร์วิส
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (3500900955350) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 300.00.-บาท( สามร้อยบาท
ถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  30 พฤศจิกายน 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 31/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นเลิศด้านกีฬา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพและความ
เป็นเลิศด้านกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทุ่งกว๋าววัสดุก่อสร้างเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี (3521300229454) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 750.00.-บาท( เจ็ดร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  30 พฤศจิกายน 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 32/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นเลิศด้านกีฬา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพและความ
เป็นเลิศด้านกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านคนเขียนป้ายเลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี (3520000508583) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 270.-บาท( สองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  30 พฤศจิกายน 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 33/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นเลิศด้านกีฬา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพและความ
เป็นเลิศด้านกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทสยามแม็คโครจ ากัด 
(มหาชน)เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0107537000521) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 900.00.-บาท( เก้า
ร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  30 พฤศจิกายน 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 34/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับงานปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีงานปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาไทย โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับงานปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม 
จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (125560022747) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 250.-บาท( สองร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  30 พฤศจิกายน 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 35/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นเลิศด้านกีฬา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพและความ
เป็นเลิศด้านกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทสยามแม็คโครจ ากัด 
(มหาชน)เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0107537000521) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,590.-บาท( หนึ่งพัน
ห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  2 ธันวาคม 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 36/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นเลิศด้านกีฬา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพและความ
เป็นเลิศด้านกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนพรัตน์พาณิชเลขประจ าตัว
ผู้เสียภาษี (3521200015096) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 470.-บาท( สี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  2 ธันวาคม 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 37/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นเลิศด้านกีฬา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพและความ
เป็นเลิศด้านกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านล าปางสปอร์ทเลขประจ าตัว
ผู้เสียภาษี (3509900334558) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,540.00.-บาท( หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาท
ถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  2 ธันวาคม 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 38/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นเลิศด้านกีฬา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพและความ
เป็นเลิศด้านกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาลิณี ต้ือยศเลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี (3520900153211) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 500.00.-บาท( ห้าร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  3 ธันวาคม 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 39/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ(งาน
สารบรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ(งานสารบรรณ) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณ(งานสารบรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ัน
เนอรีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,514.00.-บาท( สองพัน
ห้าร้อยสิบสี่บาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  3 ธันวาคม 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 40/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศกึษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ
น าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ 
ชุด  ผู้ ไ ด้ รั บการ คัด เ ลือก  ไ ด้ แก่  บิ๊ กซี  ซุ ป เบอร์ เซน เตอร์  บมจ . (ล าปาง ) เลขประจ า ตัว ผู้ เ สียภาษี 
(107536000633) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 700.-บาท( เจ็ดร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  242,491 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 41/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศกึษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ
น าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครง การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ 
ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทนครกิโลเซนเตอร์จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (525555000524) โดย
เสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,221.-บาท( หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  242,491 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 42/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศกึษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ
น าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ 
ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทนครกิโลเซนเตอร์จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (525555000524) โดย
เสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 170.-บาท( หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  242,491 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 43/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศกึษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ
น าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ 
ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทนครกิโลเซนเตอร์จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (525555000524) โดย
เสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 297.-บาท( สองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  242,491 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 44/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศกึษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ
น าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ 
ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านล าปางจอห์นเบเกอรี่เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (3529900279948) โดย
เสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,081.-บาท( หนึ่งพันแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  242,492 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 45/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศกึษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ
น าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ 
ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทนครกิโลเซนเตอร์จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (525555000524) โดย
เสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 150.-บาท( หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  242,492 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 46/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศกึษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ
น าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ 
ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทนครกิโลเซนเตอร์จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (525555000524) โดย
เสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 235.-บาท( สองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  242,492 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 47/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศกึษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ
น าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ 
ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เซนทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขาล าปางเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (105535134278) 
โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 90.-บาท( เก้าสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  242,492 
 
 
 

( นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 48/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศกึษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ
น าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ 
ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทสยามแม็คโครจ ากัด(มหาชน)เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (107537000521) 
โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 355.-บาท( สามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  242,492 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 49/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศกึษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ
น าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน 
๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรัตนาพันธ์เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (3529900350529) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินท้ังส้ิน 705.-บาท( เจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  242,492 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 50/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับเพื่อเหมาบริการรถรับ-ส่ง เข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศกึษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 

2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีเพื่อเหมาบริการรถรับ-ส่ง เข้าร่วมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ
น าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระหว่างวนัท่ี 7-10 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับเพื่อเหมาบริการรถรับ-ส่ง เข้าร่วม
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระหว่างวันท่ี 7 -10 ธันวาคม 
2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพชรพล การด่ืมเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (3521300022493) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 13,000.-บาท( หนึ่งหม่ืนสามพันบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  242,495 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 51/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับปรับปรุงซ่อมงานยานพาหนะ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีปรับปรุงซ่อมงานยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับปรับปรุงซ่อมงานยานพาหนะ ฝ่าย
บริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ช.กาศ การช่างเลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี (3521300230045) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 10,340.-บาท( หนึ่งม่ืนสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน 
)  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  242,500 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 52/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทุ่งกว๋าววัสดุก่อสร้างเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3521300229454) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 4,632.00.-บาท( สี่พันหกร้อยสามสิบสองบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  15 ธันวาคม 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 53/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทุ่งกว๋าววัสดุก่อสร้างเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3521300229454) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 4,630.00.-บาท( สี่พันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  19 ธันวาคม 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 54/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทุ่งกว๋าววัสดุก่อสร้างเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3521300229454) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,090.00.-บาท( สองพันเก้าสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  23 ธันวาคม 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 55/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเคแอ็ดเวอร์ไทซิ่งล าปางเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี (0523554001339) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 300.00.-บาท( สามร้อยบาทถ้วน 
)  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  16 ธันวาคม 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 56/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศวันคริ
สมาสต ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศวันคริสมาสต์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
วันคริสมาสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทสยามแม็คโครจ ากัด (มหาชน)
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0107537000521) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 3,466.00.-บาท( สามพันสี่
ร้อยหกสิบหกบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  16 ธันวาคม 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 57/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านล าปางสปอร์ทเลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี (3509900334558) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 866.00.-บาท( แปดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  19 ธันวาคม 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 58/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศวันคริ
สมาสต ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศวันคริสมาสต์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
วันคริสมาสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนิปกรณ์  น้อยปลูกเลขประจ าตัว
ผู้เสียภาษี (1529900324041) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,050.00.-บาท( สองพันห้าสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  22 ธันวาคม 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 59/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศวันคริ
สมาสต ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศวันคริสมาสต์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
วันคริสมาสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรีเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี (3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,990.-บาท( หนึ่งพันเก้าร้อยเก้า
สิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  22 ธันวาคม 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 60/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านคนเขียนป้ายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3520000508583) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 180.00.-บาท( หนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  22 ธันวาคม 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 61/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ปจ ากัดเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี (0525560001568) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 321.00.-บาท( สามร้อยยี่สิบเอ็ด
บาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  22 ธันวาคม 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 62/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการทุ่งกว๋าวร่วมใจจัดการตามตามแนว
พระราชด าร ิโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการทุ่งกว๋าวร่วมใจจัดการตามตามแนวพระราชด าริ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการทุ่งกว๋าวร่วมใจจัดการตาม
ตามแนวพระราชด าริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บิ๊กซี ซุปเบอร์เซนเตอร์ 
บมจ.(ล าปาง)เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (107536000633) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 559.-บาท( ห้าร้อย
ห้าสิบเก้าถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  25 ธันวาคม 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 63/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการงานพัฒนาอนามัยโรงเรียน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการงานพฒันาอนามัยโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการงานพัฒนาอนามัยโรงเรียน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทช.เภสัช จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(525560001011) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 4,200.-บาท( สี่พันสองร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  29 ธันวาคม 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 64/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการงานพัฒนาอนามัยโรงเรียน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการงานพฒันาอนามัยโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการงานพัฒนาอนามัยโรงเรียน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทแอลที เอเชีย โฮลด้ิงส์จ ากัดเลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี (0105540036777) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 635.-บาท( หกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  29 ธันวาคม 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 65/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศวันคริ
สมาสต ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศวันคริสมาสต์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
วันคริสมาสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยทอยส์ พีเพิล 
เอเอเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (523556001476) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 528.00.-บาท( ห้าร้อยยี่สิบ
แปดบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  28 ธันวาคม 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 66/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยทอยส์ พีเพิล เอเอเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี (523556001476) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 718.00.-บาท( เจ็ดร้อยสิบแปดบาท
ถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  28 ธันวาคม 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 67/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทริโก้ (ประเทศไทย)จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (0105513004762) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,500.00.-บาท( สองพันห้าร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษมีูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  4 มกราคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 68/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่าย
บริหารงานวิชาการ(ถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาส่ือและนวัตกรรม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ(ถ่าย
เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาส่ือและนวัตกรรม 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ(ถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พี.เซ็นเตอร์
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (1473142877) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 4,000.00.-บาท( สี่พันบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  24 ธันวาคม 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 69/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ฝ่าย
บริหารงบประมาณ -น้ ามันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ฝ่ายบริหารงบประมาณ -
น้ ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ -น้ ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์
การเกษตรเมืองล าปาง จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0994000443595) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
1,640.00.-บาท( หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  4 มกราคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 70/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ(งาน
สารบรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ(งานสารบรรณ) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณ(งานสารบรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซีส
เต็ม จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0125560022747) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 3,990.00.-บาท( 
สามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  4 มกราคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 71/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่าย
บริหารงานวิชาการ(ถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาส่ือและนวัตกรรม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ(ถ่าย
เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาส่ือและนวัตกรรม 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ(ถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พี.เซ็นเตอร์
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (1473142877) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 3,709.00.-บาท( สามพันเจ็ดร้อย
เก้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  8 มกราคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 72/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,075.-บาท( หนึ่งพันเจ็ดสิบ
ห้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  18 มกราคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 73/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การงานอาชีพ(คหกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ(คหก
รรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ(คหกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเจริญพานิช
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (3579900151127) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,095.-บาท( หนึ่งพันเก้าสิบ
ห้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  13 มกราคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 74/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การงานอาชีพ(คหกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ(คหก
รรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ(คหกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านล าปาง
จอห์นเบเกอรี่เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (3529900279948) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,090.-บาท( 
หนึ่งพันเก้าสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  13 มกราคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 75/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การงานอาชีพ(คหกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ(คหก
รรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ(คหกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บิ๊กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ บมจ.สาขาล าปางเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (107536000633) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 343.-
บาท( สามร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  18 มกราคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 76/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การงานอาชีพ(คหกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ(คหก
รรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ(คหกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ล าปาง
ชัยศิริเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (523526000307) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 200.00.-บาท( สองร้อย
บาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  19 มกราคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 77/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การงานอาชีพ(คหกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ(คหก
รรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ(คหกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสังวาลย์ 
เกตุมรรคเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (3521300057301) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 720.00.-บาท( เจ็ด
ร้อยยี่สิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  19 มกราคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 78/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(0107551000029) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 3,040.-บาท( สามพันสี่สิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  7 มกราคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 79/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทุ่งกว๋าววัสดุก่อสร้างเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3521300229454) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 4,046.00.-บาท( สี่พันสี่สิบหกบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  12 มกราคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 80/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทุ่งกว๋าววัสดุก่อสร้างเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3521300229454) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 4,500.00.-บาท( สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  15 มกราคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 81/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEMฝ่าย
บริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEMฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEM
ฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทอาดูโน่ไทย จ ากัดเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี (0905562002878) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,955.00.-บาท( สองพันเก้าร้อย
ห้าสิบห้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  18 มกราคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 82/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEMฝ่าย
บริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEMฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEM
ฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทกราวิเทคไทย(ไทย
แลนด์)จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0105556078725) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,543.39.-บาท( 
หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบเก้าสตางค์ )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  18 มกราคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 83/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEMฝ่าย
บริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEMฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEM
ฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านIOXhopเลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี (0994000817657) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 266.00.-บาท( สองร้อยหกสิบหกบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  18 มกราคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 84/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านกระดุม
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (3579900054733) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 738.-บาท( เจ็ดร้อยสามสิบ
แปดบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  22 มกราคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 85/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านดอกไม้
ลีลาวดเีลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (3571000046401) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,040.-บาท( สองพันสี่
สิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  26 มกราคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 86/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ(งาน
พัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ(งานพัสดุ) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณ(งานพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรีเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี (3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,275.00.-บาท( หนึ่งพันสองร้อย
เจ็ดสิบห้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  4 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 87/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรีเลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี (3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 3,623.00.-บาท( สามพันหกร้อยยี่สิบสาม
บาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  4 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 88/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEMฝ่าย
บริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEMฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEM
ฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ปจ ากัด
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0525560001568) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 128.40.-บาท( ร้อยยี่สิบแปด
บาทสี่สิบสตางค์ )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  25 มกราคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 89/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEMฝ่าย
บริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEMฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEM
ฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทอินโนเวดีฟ เอ็กเพอริ
เมนต์ จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0105540042483) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 867.00.-บาท( 
แปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  26 มกราคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 90/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEMฝ่าย
บริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEMฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEM
ฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทอินโนเวดีฟ เอ็กเพอริ
เมนต์ จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0105540042483) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 256.50.-บาท( 
สองร้อยห้าสิบหกบาทห้าสิบสตางค์ )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  29 มกราคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 91/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEMฝ่าย
บริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEMฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEM
ฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทกราวิเทคไทย(ไทย
แลนด์)จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0105556078725) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 809.00.-บาท( 
แปดร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  26 มกราคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 92/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEMฝ่าย
บริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEMฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEM
ฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านIOXhopเลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี (1200100686628) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 557.00.-บาท( ห้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  26 มกราคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 93/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEMฝ่าย
บริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEMฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEM
ฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอส.สมาร์ท
เทคซิสเต็มเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (403561005477) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 207.-บาท( สองร้อย
เจ็ดบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  28 มกราคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 94/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEMฝ่าย
บริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEMฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEM
ฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอส.สมาร์ท
เทคซิสเต็มเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (403561005477) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 210.00.-บาท( สอง
ร้อยสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  28 มกราคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 95/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEMฝ่าย
บริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEMฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEM
ฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขา
ล าปางเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0105535134278) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 696.-บาท( หกร้อยเก้า
สิบหกบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  12 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 96/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEMฝ่าย
บริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEMฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมSTEM
ฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.
(สาขาล าปาง)เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0107536000633) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,269.00.-บาท( 
หนึ่งพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  15 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 97/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ 
โดยวิธี เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรัตนพันธ์ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3529900350529) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 230.00.-บาท( สองร้อยสามสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  6 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 98/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ 
โดยวิธี เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ไ ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ พี . เซ็นเตอร์ เลขประจ าตัวผู้ เสียภาษี 
(1473142877) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,315.00.-บาท( หนึ่งพันสามร้อยสิบห้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  2 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 99/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ(งาน
สารบรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ(งานสารบรรณ) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณ(งานสารบรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซีส
เต็ม จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0125560022747) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 480.00.-บาท( สี่ร้อย
แปดสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  28 มกราคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 100/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซีสเต็ม จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (0125560022747) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 3,990.00.-บาท( สามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน 
)  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  28 มกราคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 101/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพัฒนะเคหะกิจเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3520100546927) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 3,486.00.-บาท( สามพันสี่ร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  2 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 102/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑  ชุด  ผู้ ไ ด้ รับการคัดเ ลือก ไ ด้แก่  ร้ านสวน จันดี เลขประจ า ตัว ผู้ เ สียภาษี 
(3520100421334) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 749.00.-บาท( เจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  3 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 103/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ไ ด้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านน้ า ผ้ึงพันธุ์ ไม้ เลขประจ าตัว ผู้เสียภาษี 
(3461300497336) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 500.-บาท( ห้าร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  3 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 104/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ไ ด้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านน้ า ผ้ึงพันธุ์ ไม้ เลขประจ าตัว ผู้เสียภาษี 
(0107551000029) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 4,080.00.-บาท( สี่พันแปดสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  29 มกราคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 105/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ไ ด้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านน้ า ผ้ึงพันธุ์ ไม้ เลขประจ าตัว ผู้ เสียภาษี 
(3461300497336) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 3,500.00.-บาท( สามพันห้าร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  2 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 106/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ ไ ด้รับการคัดเลือก ไ ด้แก่  ร้านสวนจันทร์ ดี เลขประจ าตัว ผู้เสียภาษี 
(3520100421334) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 4,900.00.-บาท( สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  2 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 107/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายจันทร์ดี  ลุขมาตย์ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3521300162201) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 900.00.-บาท( เก้าร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  9 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 108/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายมิตรชัย  ธรรมมิกชนเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3521300268433) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 4,900.00.-บาท( สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  9 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 109/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ ไ ด้รับการคัดเ ลือก ไ ด้แก่  สวนบารมียาย เลขประจ าตัว ผู้ เ สียภาษี 
(1529900214751) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,850.00.-บาท( สองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  9 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 110/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการ
เกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการเกษตร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทบีทูเอสจ ากัด(สาขาโรบินสัน
ล าปาง)เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0105538032743) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 465.00.-บาท( สี่ร้อย
หกสิบห้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  5 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 111/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการ
เกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการเกษตร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรัตนาพันธ์เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (3529900350529) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,320.-บาท( หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  9 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 112/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการ
เกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการเกษตร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสวนมนตรีเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (1473161007) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,965.00.-บาท( หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  9 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 113/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ฝ่าย
บริหารงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ฝ่ายบริหารงบประมาณ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิสเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0523548001276) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,040.00.-บาท
( หนึ่งพันสี่สิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  9 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 114/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการ
เกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการเกษตร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเพื่อนไม้การเกษตรเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี (1529900076064) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,660.00.-บาท( หนึ่งพันหกร้อย
หกสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  9 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 115/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านจรัญ กรอบรูปเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(0994000464891) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,820.00.-บาท( หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบบาท )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  9 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 116/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเคแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง
ล าปางเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0523554001339) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,400.00.-บาท( สอง
พันสี่ร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  9 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 117/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุติกา ใจจอมกุลเลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี (1529902223161) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 300.00.-บาท( สามร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  9 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 118/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนจัดซ้ือ
อุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านล าปางสปอร์ทเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี (3509900334558) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 20,000.00.-บาท( สองหม่ืนบาท
ถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  9 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 119/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาโรงอาหาร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาโรงอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาโรงอาหาร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสมบูรณ์  แสนค าวงค์เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3521200316193) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 400.00.-บาท( สี่ร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  9 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 120/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทแกมมาโก้(ประเทศ
ไทย)จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0105535004757) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,700.00.-บาท( 
หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  29 มกราคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 121/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะ เจาะจง   จ านวน ๑  ชุด  ผู้ ไ ด้ รั บการคัด เ ลือก ไ ด้แก่  ร้ าน จิวไถ่ อั ง เลขประจ า ตัว ผู้ เ สียภาษี 
(0994000817657) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,444.50.-บาท( หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสิบ
สตางค ์)  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  12 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 122/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาโรงอาหาร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาโรงอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาโรงอาหาร โดยวิธี
เฉพาะ เจาะจง   จ านวน ๑  ชุด  ผู้ ไ ด้ รั บการคัด เ ลือก ไ ด้แก่  ร้ าน จิวไถ่ อั ง เลขประจ า ตัว ผู้ เ สียภาษี 
(0994000817657) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 481.50.-บาท( สี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์ )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  17 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 123/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนงานคห
กรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนงานคหกรรม โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
งานคหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านอุดมธรรมสังฆภัณฑ์เลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี (3529900005821) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 630.00.-บาท( หกร้อยสามสิบ
บาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  29 มกราคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 124/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนงานคห
กรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนงานคหกรรม โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
งานคหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านตุ๊กตาดอกไม้สดเลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี (3660100962369) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,080.00.-บาท( หนึ่งพันแปดสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  29 มกราคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 125/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทุ่งกว๋าววัสดุก่อสร้างเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3521300229454) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,945.00.-บาท( สองพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  2 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 126/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทุ่งกว๋าววัสดุก่อสร้างเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3521300229454) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,695.00.-บาท( สองพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  9 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 127/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทแกมมาโก้ ประเทศ
ไทย จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0105535004757) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,700.00.-บาท( 
หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  11 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 128/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินถนน โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดิน
ถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทุ่งกว๋าววัสดุก่อสร้างเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (3521300229454) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 3,815.00.-บาท( สามพันแปดร้อยสิบห้าบาท
ถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  11 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 129/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินถนน โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดิน
ถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.รุ่งแจ้งไฟฟ้าเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(0523563001737) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 4,980.00.-บาท( สี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  12 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 130/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินถนน โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดิน
ถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.สะสมก่อสร้างเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(0523542000103) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 4,000.00.-บาท( สี่พันบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  12 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 131/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินถนน โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดิน
ถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นานาเคหะภัณฑ์เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(1472486507) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 385.00.-บาท( สามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  4 มีนาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 132/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลพระภูมิ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลพระภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลพระภูมิ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านมานะศิลป์สัฆภัณฑ์ ลูกสาวเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (3529900094654) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,780.00.-บาท( สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาท
ถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  12 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 133/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลพระภูมิ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลพระภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลพระภูมิ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านมานะศิลป์สัฆภัณฑ์ ลูกสาวเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (3529900094654) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,100.00.-บาท( หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  12 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 134/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลพระภูมิ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลพระภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลพระภูมิ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทุ่งกว๋าววัสดุก่อสร้างเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3521300229454) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 3,480.00.-บาท( สามพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  15 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 135/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลพระภูมิ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลพระภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลพระภูมิ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางอ าพร กิตินิรันดร์กูลเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3510100717641) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 3,240.00.-บาท( สามพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  15 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 136/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ
(ซ่อมแซมครุภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ(ซ่อมแซมครุภัณฑ์) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณ(ซ่อมแซมครุภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ไอแอมค
อมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิสเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0523548001276) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
890.00.-บาท( แปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  17 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 137/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาผู้เรียน(ทัศนศกึษา) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาผู้เรียน(ทัศนศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาผู้เรียน(ทัศนศึกษา) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทนิววิริยะยานยนต์ทัวร์เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (3511001665) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 26,000.00.-บาท( สองหม่ืนหกพันบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  19 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 138/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาผู้เรียน(ทัศนศกึษา) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาผู้เรียน(ทัศนศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาผู้เรียน(ทัศนศึกษา) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางนุจรา  แก้วนันไชยเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3520101273142) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 11,550.00.-บาท( หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  19 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 139/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาผู้เรียน(ทัศนศกึษา) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาผู้เรียน(ทัศนศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาผู้เรียน(ทัศนศึกษา) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทสยามแม็คโครจ ากัด (มหาชน)เลขประจ าตัว
ผู้เสียภาษี (0107537000521) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,880.00.-บาท( หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบ
บาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  16 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 140/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาผู้เรียน(ทัศนศกึษา) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาผู้เรียน(ทัศนศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาผู้เรียน(ทัศนศึกษา) 
โดยวิธี เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บี เจ พริ้นต้ิงเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(1529900119537) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 450.00.-บาท( สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  16 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 141/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรีเลขประจ าตัว
ผู้เสียภาษี (3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,945.00.-บาท( หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบห้า
บาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  15 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 142/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ(กิจกรรม
ชุมนุม) โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ(กิจกรรมชุมนุม) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ
(กิจกรรมชุมนุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรีเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี (3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 950.00.-บาท( เก้าร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  15 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 143/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ(งาน
ธุรการส านักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ(งานธุรการส านักงาน) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ
(งานธุรการส านักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรีเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี (3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,530.00.-บาท( สองพันห้าร้อย
สามสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  15 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 144/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ(กลุ่ม
สาระสุขศึกษาพลศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ(กลุ่มสาระสุขศึกษาพล
ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ
(กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทุ่งกว๋าววัสดุ
ก่อสร้างเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (3521300229454) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,468.00.-บาท( สอง
พันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  23 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 145/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ(ส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ(ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ
(ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแต๋ว
ดอกไม้สดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (3500300010702) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 960.00.-บาท( เก้า
ร้อยหกสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  25 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 146/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ฝ่าย
บริหารงบประมาณ -น้ ามันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ฝ่ายบริหารงบประมาณ -
น้ ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ -น้ ามันเช้ือเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์
การเกษตรเมืองล าปาง จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0994000443595) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
2,000.00.-บาท( สองพันบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  26 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 147/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาบุคลากร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับ โครงการพัฒนาบุคลากร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ไ ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านดอกไม้ ลีลาวดี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3571000046401) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,200.00.-บาท( หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  26 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 148/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ไ ด้รับการคัดเลือก ได้แก่  นายเดช  กองปิน เลขประจ าตัว ผู้เสียภาษี 
(5521390000555) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 500.00.-บาท( ห้าร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  26 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 149/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการบริหารงานทั่วไป โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการบริหารงานท่ัวไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการบริหารงานท่ัวไป โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์จ ากัดมหาชนเลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี (0107544000043) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 13,080.00.-บาท( หนึ่งหม่ืนสามพันแปดสิบ
บาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  1 มีนาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 150/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการบริหารงานทั่วไป โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการบริหารงานท่ัวไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการบริหารงานท่ัวไป โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์จ ากัดมหาชนเลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี (0107544000043) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 3,270.00.-บาท( สามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาท
ถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  1 มีนาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 151/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตร
นารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสินค้าไทยแฟร์เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3530800104072) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 145.00.-บาท( หนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  25 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 152/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตร
นารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายคล้าย เยียดยัดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3521300189053) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,500.00.-บาท( หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  1 มีนาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 153/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตร
นารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางธนัชญา บุญมาเทพเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (3321100009886) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,170.00.-บาท( หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท
ถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  1 มีนาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 154/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตร
นารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายไตรภพ  เช้ือชมภูเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3521300181524) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 6,000.00.-บาท( หกพันบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  1 มีนาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 155/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายทวีศักด์ิ  ลุขมาตย์เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3521300190698) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 300.-บาท( สามร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  4 มีนาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 156/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนวลเบเกอรี่ ล าปางเลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี (0505560003056) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 72.-บาท( เจ็ดสิบสองบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  5 มีนาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 157/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ล าปางเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี (0107536000633) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2291.50.-บาท( สองพันสองร้อย
เก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์ )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  5 มีนาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 158/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสวนเขลางค์ทองพันธุ์ไม้เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3521300047771) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 5,060.00.-บาท( ห้าพันหกสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  8 มีนาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 159/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพี.เซ็นเตอร์เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(1473142877) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,958.00.-บาท( หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  12 มีนาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 160/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ไ ด้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านนพรัตน์พาณิชเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(352120015) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,652.00.-บาท( สองพันหกร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  8 มีนาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 161/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ไ ด้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านนายแก้ว จุไร เลขประจ าตัว ผู้เสียภาษี 
(3521300055545) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,505.00.-บาท( หนึ่งพันห้าร้อยห้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  8 มีนาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 162/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ
(ซ่อมแซมครุภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ(ซ่อมแซมครุภัณฑ์) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณ(ซ่อมแซมครุภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทสยามโก
ลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0107551000029) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
5,160.00.-บาท( ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  8 มีนาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 163/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ
(ซ่อมแซมครุภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ(ซ่อมแซมครุภัณฑ์) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณ(ซ่อมแซมครุภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ล าปาง ล.
โลหะภัณฑ์เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0523524000130) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 182.00.-บาท( หนึ่ง
ร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  8 มีนาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 164/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางศรีเกษ ชาญสกุลเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (3521300047828) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,610.00.-บาท( หนึ่งพันหกร้อยสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  8 มีนาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 165/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0105536092641) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 199.00.-บาท( หนึ่งร้อย
เก้าสิบเก้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  8 มีนาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 166/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวแพร ใจปันเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (1529900797802) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 3,000.00.-บาท( สามพันบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  12 มีนาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 167/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน โดยวธิีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์
โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเคแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง
ล าปางเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0523554001339) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,100.00.-บาท( หนึ่ง
พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  12 มีนาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 168/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนางานโรงอาหาร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนางานโรงอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนางานโรงอาหาร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ปจ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(0525560001568) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 113.42.-บาท( หนึ่งร้อยสิบสามบาทสี่สิบสองสตางค์ )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  15 มีนาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 169/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทล าปางเสรีกรุ๊ป จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (0525556000251) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 87.00.-บาท( แปดสิบเจ็ดบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  17 มีนาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 170/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านที.บี.แสตมป์ เซ็นเตอร์เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(1509900307970) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 200.00.-บาท( สองร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  18 มีนาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 171/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพี.เซ็นเตอร์เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(1473142877) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,274.00.-บาท( สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  19 มีนาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 172/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพี.เซ็นเตอร์เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(1473142877) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,274.00.-บาท( สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  23 มีนาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 173/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายจันทร์ทิพย์ หวานเจริญเลขประจ าตัว
ผู้เสียภาษี (3521300142286) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,200.00.-บาท( หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน 
)  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  22 มีนาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 174/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสงวน การดีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3521300234741) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,200.00.-บาท( หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  22 มีนาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 175/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเคแอ็ดเวอร์ไทซิ่งล าปางเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี (0523554001339) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 3,000.00.-บาท( สามพันบาทถ้วน 
)  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  23 มีนาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 176/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเคแอ็ดเวอร์ไทซิ่งล าปางเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี (0523554001339) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 600.00.-บาท( หกร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  17 มีนาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 177/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเคแอ็ดเวอร์ไทซิ่งล าปางเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี (0523554001339) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 550.00.-บาท( ห้าร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  26 มีนาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 178/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพี.เซ็นเตอร์เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(1473142877) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 4,679.00.-บาท( สี่พันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  26 มีนาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 179/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพี.เซ็นเตอร์เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(1473142877) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 4,679.00.-บาท( สี่พันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  23 เมษายน 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 180/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบิ๊ก ฟลาวเวอร์ เลขประจ าตัว ผู้เสียภาษี 
(5521290002483) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 3,630.00.-บาท( สามพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  1 เมษายน 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 181/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ไ ด้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านป้าดาดอกไม้ เลขประจ าตัว ผู้เสียภาษี 
(3529900254511) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,200.00.-บาท( หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  1 เมษายน 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 182/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ไ ด้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านแต๋วดอกไม้สดเลขประจ าตัว ผู้เสียภาษี 
(3500300010702) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 980.00.-บาท( เก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  1 เมษายน 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 183/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาสาธารณูปโภค โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาสาธารณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาสาธารณูปโภค โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองล าปาง จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (0994000443595) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,000.00.-บาท( หนึ่งพันบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  23 เมษายน 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 184/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์จ ากัดมหาชนเลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี (0107544000043) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 30,774.00.-บาท( สามหม่ืนเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่
บาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  26 เมษายน 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 185/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทซีอาร์ซี ไทยวัสดุ จ ากัด ล าปางเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (0105555021215) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 5,040.00.-บาท( ห้าพันสี่สิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  26 เมษายน 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 186/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์จ ากัดมหาชนเลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี (0107544000043) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,437.00.-บาท( สองพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ด
บาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  10 พฤษภาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 187/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอนุวัตร ป้องสมเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3521300026499) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 15,000.00.-บาท( หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  18 พฤษภาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 188/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรี เลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี (3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 900.00.-บาท( เก้าร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  11 พฤษภาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 189/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการเปิดบ้านวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการเปิดบ้านวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการเปิดบ้านวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเคแอ็ดเวอร์ไทซิ่งล าปางเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี (0523554001339) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 360.00.-บาท( สามร้อยหกสิบ
บาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  18 พฤษภาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 190/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาสาธารณูปโภค โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาสาธารณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาสาธารณูปโภค โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองล าปาง จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (0994000443595) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,000.00.-บาท( หนึ่งพันบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  18 พฤษภาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 191/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาสาธารณูปโภค โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาสาธารณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาสาธารณูปโภค โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองล าปาง จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (0994000443595) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 3,000.00.-บาท( สามพันบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  4 มิถุนายน 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 192/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทริโก้ (ประเทศไทย)จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (0105513004762) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 5,000.00.-บาท( ห้าพันบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  18 มิถุนายน 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 193/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาทักษะการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 4,000.00.-บาท( สี่พันบาท
ถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  17 มิถุนายน 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 194/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
โดยวิธี เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพันธุ์ เจริญเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3529900099249) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 564.00.-บาท( ห้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  10 กรกฎาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 195/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
โดยวิธี เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพันธุ์ เจริญเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3529900099249) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,312.00.-บาท( สองพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน )  
รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  10 กรกฎาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 196/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการศิลปะ-ดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการศิลปะ-ดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการศิลปะ-ดนตรี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 7,400.00.-บาท( เจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  26 มิถุนายน 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 197/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรีเลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี (3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,007.00.-บาท( สองพันเจ็ดบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  2 กรกฎาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 198/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการนิเทศการศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการนิเทศการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับ โครงการนิเทศการศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,000.00.-บาท( สองพันบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  1 กรกฎาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 199/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับ โครงการประดิษฐ์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 3,524.00.-บาท( สามพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  1 กรกฎาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 200/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรีเลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี (3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 4,855.00.-บาท( สี่พันแปดร้อยห้าสิบห้าบาท
ถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  11 มิถุนายน 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 201/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(1472427258) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 67,456.00.-บาท( หกหม่ืนเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน 
)  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  2 เมษายน 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 202/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,380.00.-บาท( หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  2 เมษายน 2563 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 203/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรี เลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี (3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 900.00.-บาท( เก้าร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  10 พฤษภาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 204/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 5,220.00.-บาท( ห้าพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  17 มิถุนายน 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 205/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี () โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน .-บาท(  )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี   
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 206/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการฝ่ายสารสนเทศ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการฝ่ายสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการฝ่ายสารสนเทศ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,745.00.-บาท( หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 207/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 724.00.-บาท( เจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  1 กรกฎาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 208/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซีสเต็ม จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(0125560022747) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,775.00.-บาท( หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  1 กรกฎาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 209/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี () โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน .-บาท(  )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี   
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 210/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี () โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน .-บาท(  )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี   
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 211/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี () โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน .-บาท(  )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี   
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 212/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี () โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน .-บาท(  )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี   
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 213/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี () โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน .-บาท(  )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี   
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 214/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี () โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน .-บาท(  )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี   
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 215/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี () โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน .-บาท(  )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี   
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 216/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี () โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน .-บาท(  )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี   
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 217/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี () โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน .-บาท(  )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี   
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 218/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี () โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน .-บาท(  )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี   
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 219/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี () โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน .-บาท(  )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี   
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 220/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี () โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน .-บาท(  )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี   
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 221/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี () โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน .-บาท(  )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี   
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 222/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี () โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน .-บาท(  )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี   
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 223/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี () โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน .-บาท(  )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี   
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 224/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี () โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน .-บาท(  )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี   
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 225/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 265.00.-บาท( สองร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  1 กรกฎาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 226/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการกลุ่มสาระสังคมศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการกลุ่มสาระสังคมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการกลุ่มสาระสังคมศึกษา โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 5,416.00.-บาท( ห้าพันสี่ร้อยสิบหกบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  2 กรกฎาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 227/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการกลุ่มสาระสังคมศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการกลุ่มสาระสังคมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการกลุ่มสาระสังคมศึกษา โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,100.00.-บาท( สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  2 กรกฎาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 228/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมด้านงานเกษตร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการส่งเสริมด้านงานเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมด้านงานเกษตร โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,870.0.-บาท( หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  5 กรกฎาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 229/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัสดุโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัสดุโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับ โครงการพัสดุโรงเรียน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 912.00.-บาท( เก้าร้อยสิบสองบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  11 สิงหาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 230/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมชุมชนเพื่อการเรียนรู้ PLC 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการส่งเสริมชุมชนเพื่อการเรียนรู้ PLC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 
PLC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรีเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,230.00.-บาท( สองพันสองร้อยสามสิบบาท
ถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  19 สิงหาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 231/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมที่ดี โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมท่ีดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยม
ท่ีดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรีเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 840.00.-บาท( แปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  6 กันยายน 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 232/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสถานศึกษาพอเพียง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการสถานศึกษาพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการสถานศึกษาพอเพียง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,996.00.-บาท( หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  7 กันยายน 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 233/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 975.00.-บาท( เก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  24 สิงหาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 234/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการฝ่ายบริหารงบประมาณ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการฝ่ายบริหารงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการฝ่ายบริหารงบประมาณ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,850.00.-บาท( หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  26 สิงหาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 235/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาบุคลากร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับ โครงการพัฒนาบุคลากร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 370.00.-บาท( สามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  19 สิงหาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 236/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการฝ่ายบริหารงบประมาณ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการฝ่ายบริหารงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการฝ่ายบริหารงบประมาณ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,000.00.-บาท( สองพันบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  30 สิงหาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 237/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรีเลขประจ าตัว
ผู้เสียภาษี (3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,471.00.-บาท( สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
บาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  27 สิงหาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 238/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา
ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 4,713.00.-บาท( สี่พันเจ็ดร้อยสิบสามบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  20 สิงหาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 239/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการบริหารงานทั่วไป โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการบริหารงานท่ัวไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการบริหารงานท่ัวไป โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,670.00.-บาท( หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  17 สิงหาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 240/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรีเลขประจ าตัว
ผู้เสียภาษี (3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,980.00.-บาท( สองพันเก้าร้อยแปดสิบ
บาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  30 สิงหาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 241/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรีเลขประจ าตัว
ผู้เสียภาษี (3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,035.00.-บาท( หนึ่งพันสามสิบห้าบาท
ถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  30 สิงหาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 242/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรีเลขประจ าตัว
ผู้เสียภาษี (3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 4,000.00.-บาท( สี่พันบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  30 สิงหาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 243/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรีเลขประจ าตัว
ผู้เสียภาษี (3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 3,005.00.-บาท( สามพันห้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  30 สิงหาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 244/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรีเลขประจ าตัว
ผู้เสียภาษี (3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 3,290.00.-บาท( สามพันสองร้อยเก้าสิบ
บาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  3 กันยายน 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 245/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน BB ช็อป ทุกอย่าง 20-25 บาทเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (3521000541291) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 420.00.-บาท( สี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  28 พฤษภาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 246/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากัดเลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี (0105536092641) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 812.00.-บาท( แปดร้อยสิบสองบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  28 พฤษภาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 247/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที ่โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์จ ากัดมหาชนเลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี (0107544000043) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 905.00.-บาท( เก้าร้อยห้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  28 พฤษภาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 248/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์จ ากัดมหาชนเลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี (0107544000043) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 3,292.00.-บาท( สามพันสองร้อยเก้าสิบสอง
บาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  18 พฤษภาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 249/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทล าปางเสรีกรุ๊ป จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(0525556000251) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,901.00.-บาท( สองพันเก้าร้อยเอ็ดบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  8 มิถุนายน 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 250/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะ เจาะจง  จ านวน  ๑ ชุด ผู้ ไ ด้ รับการคัดเ ลือก ไ ด้แก่  นายแก้ ว  จุ ไ ร เลขประจ า ตัว ผู้ เ สียภาษี 
(3521300055545) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 3,500.00.-บาท( สามพันห้าร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  10 มิถุนายน 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 251/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ไ ด้รับการคัดเลือก ได้แก่  นางหล่ัน เค็มมากเลขประจ าตัว ผู้เสียภาษี 
(3521300055006) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 3,500.00.-บาท( สามพันห้าร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  10 มิถุนายน 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 252/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทุ่งกว๋าววัสดุก่อสร้างเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3521300229454) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 780.00.-บาท( เจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  18 มิถุนายน 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 253/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทุ่งกว๋าววัสดุก่อสร้างเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3521300229454) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,955.00.-บาท( หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  15 มิถุนายน 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 254/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทุ่งกว๋าววัสดุก่อสร้างเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3521300229454) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 4,025.00.-บาท( สี่พันยี่สิบห้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  10 มิถุนายน 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 255/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ ไ ด้รับการคัดเ ลือก ไ ด้แก่  ร้ าน เ ตียเฮ่ งฮง เลขประจ า ตัว ผู้ เ สียภาษี 
(3529900329341) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 900.00.-บาท( เก้าร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  24 มิถุนายน 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 256/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ ไ ด้รับการคัดเ ลือก ไ ด้แก่  ร้ าน เ ตียเฮ่ งฮง เลขประจ า ตัว ผู้ เ สียภาษี 
(3529900329341) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,400.00.-บาท( หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษมีูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  24 มิถุนายน 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 257/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (0523548001276) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,500.00.-บาท( หนึ่งพันห้า
ร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  15 มิถุนายน 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 258/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ICT โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาส่ือและนวัตกรรม ICT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาส่ือและนวัตกรรม ICT 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน S R คอมเซอร์วิสเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3500900955350) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,500.00.-บาท( หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  15 มิถุนายน 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 259/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ICT โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาส่ือและนวัตกรรม ICT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาส่ือและนวัตกรรม ICT 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (0125560022747) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 520.00.-บาท( ห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  18 มิถุนายน 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 260/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ICT โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาส่ือและนวัตกรรม ICT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาส่ือและนวัตกรรม ICT 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน S R คอมเซอร์วิสเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3500900955350) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 9,000.00.-บาท( เก้าพันบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  18 มิถุนายน 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 261/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการอนามัยโรงเรียน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการอนามัยโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการอนามัยโรงเรียน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทศิริเจริญทรัพย์ไพรวัลย์ จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (0105555138180) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,450.00.-บาท( หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  10 มิถุนายน 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 262/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านฅนเขียนป้ายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3520000518583) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 180.00.-บาท( หนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  15 มิถุนายน 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 263/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการบริหารวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการบริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการบริหารวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทริโก้ (ประเทศไทย)จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(0105513004762) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 5,000.-บาท( ห้าพันบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  8 กรกฎาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 264/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทุ่งกว๋าววัสดุก่อสร้างเลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี (3521300229454) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,480.00.-บาท( หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาท
ถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  25 กรกฎาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 265/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทุ่งกว๋าววัสดุก่อสร้างเลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี (3521300229454) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,871.-บาท( หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
บาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  29 กรกฎาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 266/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทุ่งกว๋าววัสดุก่อสร้างเลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี (3521300229454) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,010.00.-บาท( หนึ่งพันสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  1 กรกฎาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 267/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการวันสุนทรภู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการวันสุนทรภู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการวันสุนทรภู่  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเคแอ็ดเวอร์ไทซิ่งล าปางเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี (0523554001339) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 300.00.-บาท( สามร้อยบาทถ้วน 
)  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  25 กรกฎาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 268/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการวันสุนทรภู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการวันสุนทรภู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการวันสุนทรภู่  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 4,080.00.-บาท( สี่พันแปดสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  8 กรกฎาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 269/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการวันสุนทรภู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการวันสุนทรภู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการวันสุนทรภู่  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอรี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,650.00.-บาท( หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  18 มิถุนายน 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 270/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(0125560022747) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,755.00.-บาท( หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  30 ตุลาคม 2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 271/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการค่าสาธณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการค่าสาธณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับ โครงการค่าสาธณูปโภค โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองล าปาง จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (994000443595) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,000.00.-บาท( สองพันบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  28 มิ.ยพ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 272/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการค่าสาธณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการค่าสาธณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับ โครงการค่าสาธณูปโภค โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองล าปาง จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (994000443595) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,000.00.-บาท( สองพันบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  2 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 273/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนางานแนะแนว โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนางานแนะแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนางานแนะแนว โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(125560022747) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 3,990.00.-บาท( สามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  7 มิ.ยพ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 274/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเกษตรพานิชเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3520600170926) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,312.00.-บาท( สองพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  16 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 275/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
โดยวิธี เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ไ ด้รับการคัดเลือก ได้แก่  พันธุ์ เจริญเลขประจ าตัว ผู้เสียภาษี 
(3529900099249) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 564.00.-บาท( ห้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  16 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 276/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการรักษาความปลอดภัย โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการรักษาความปลอดภัย โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ SR คอมเซอร์วิสเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3500900955350) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,700.00.-บาท( สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  20 ส.คพ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 277/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการงานสาธณูปโภค โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการงานสาธณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการงานสาธณูปโภค โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองล าปาง จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (994000443595) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,500.00.-บาท( หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  3 เดือน กันยายน พ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 278/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการงานสาธณูปโภค โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการงานสาธณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการงานสาธณูปโภค โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองล าปาง จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (994000443595) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 300.00.-บาท( สามร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  3 เดือน กันยายน พ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 279/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการงานสาธณูปโภค โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการงานสาธณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการงานสาธณูปโภค โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองล าปาง จ ากัดเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (994000443595) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,500.00.-บาท( หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  26 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 280/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับ โครงการอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ไ ด้รับการคัดเลือก ได้แก่  นายเดช  กองปิน เลขประจ าตัว ผู้เสียภาษี 
(5521390000555) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,000.00.-บาท( หนึ่งพันบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  7 เดือน กันยายน พ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 281/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการงานอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการงานอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการงานอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นรงค์ชัย (ส านักงานใหญ่)เลขประจ าตัว
ผู้เสียภาษี (523496000011) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 15,000.00.-บาท( หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน 
)  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  20 เดือน กันยายน พ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 282/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับ โครงการอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทุ่งกว๋าววัสดุก่อสร้างเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3521300229454) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 3,258.00.-บาท( สามพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน 
)  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  8 เดือน กันยายน พ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 283/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการงานอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการงานอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการงานอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ไ ด้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านนพรัตน์พาณิชเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(352120015096) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 380.00.-บาท( สามร้อยแปดสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  8 เดือน กันยายน พ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 284/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
โดยวิธี เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ไ ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ พี . เซ็นเตอร์ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(1473142877) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 2,741.00.-บาท( สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  1 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 285/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนางานสอน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนางานสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนางานสอน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก. โรจนธนาพันธ์(ส านักงานใหญ่)เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (523563000897) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 6,460.00.-บาท( หกพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  26 ส.คพ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 286/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนางานสอน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนางานสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนางานสอน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทุ่งกว๋าววัสดุก่อสร้างเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3521300229454) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 3,520.00.-บาท( สามพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  26 ส.คพ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 287/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการงานอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการงานอาคารสถานท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการงานอาคารสถานท่ี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี .ซี สเตชันเนอรี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 835.00.-บาท( แปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  19 ส.คพ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 288/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเคแอ็ดเวอร์ไทซิ่งล าปางเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี (52355401339) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 4,520.00.-บาท( สี่พันห้าร้อยยี่สิบ
บาท )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  10 เดือน กันยายน พ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 289/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการงานอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการงานอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับ โครงการงานอนามัย โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางนงลักษณ์ สมภักดีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3450600564682) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 600.00.-บาท( หกร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  17 ส.คพ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 290/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคหกรรม 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคหกรรม โดยวิธเีฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนค
หกรรม โดยวิธี เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ กระดุมเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3579900054733) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 408.00.-บาท( สี่ร้อยแปดบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  30 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 291/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคหกรรม 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคหกรรม โดยวิธเีฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนค
หกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เจริญพานิชเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3579900151127) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 480.00.-บาท( สี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  30 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 292/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคหกรรม 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคหกรรม โดยวิธเีฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนค
หกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านดอกไม้ลีลาวดีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3571000046401) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 550.00.-บาท( ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  30 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 293/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคหกรรม 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคหกรรม โดยวิธเีฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนค
หกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน)เลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี (107537000521) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,389.00.-บาท( หนึ่งพันสามร้อย
แปดสิบเก้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  19 มิ.ยพ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 294/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคหกรรม 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคหกรรม โดยวิธเีฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนค
หกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัดเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี (525555000524) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 199.00.-บาท( หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้า
บาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  30 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 295/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคหกรรม 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคหกรรม โดยวิธเีฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนค
หกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช้อปเพลิน88เลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี (523560002198) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 130.00.-บาท( หนึ่งร้อยสามสิบบาท
ถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  30 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 296/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคหกรรม 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคหกรรม โดยวิธเีฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนค
หกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางยุพิน ส่ังสอนเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3520600044581) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 450.00.-บาท( สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  30 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 297/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคหกรรม 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคหกรรม โดยวิธเีฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนค
หกรรม โดยวิธี เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ กระดุมเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3579900054733) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 498.00.-บาท( สี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  30 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 298/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการงานบริหารงานท่ัวไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการงานบริหารงานท่ัวไป โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน)เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (107537000521) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,743.00.-บาท( หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาท
ถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  19 มิ.ยพ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 299/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการงานบริหารงานท่ัวไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการงานบริหารงานท่ัวไป โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ไ ด้รับการคัดเลือก ได้แก่  นางยุพิน ส่ังสอนเลขประจ าตัว ผู้ เสียภาษี 
(3520600044581) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 255.00.-บาท( สองร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  30 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 300/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการงานอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการงานอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับ โครงการงานอนามัย โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางนงลักษณ์ สมภักดีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3450600564682) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,125.00.-บาท( หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  16 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 301/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาจีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พี.เซ็นเตอร์เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(1473142877) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 904.00.-บาท( เก้าร้อยสี่บาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  3 เดือน กันยายน พ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 302/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการงานแนะแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการงานแนะแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการงานแนะแนว โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี .ซี สเตชันเนอรี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,500.00.-บาท( หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  15 เดือน กันยายน พ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 303/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการงานแนะแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการงานแนะแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการงานแนะแนว โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี .ซี สเตชันเนอรี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 1,487.00.-บาท( หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  15 เดือน กันยายน พ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 304/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.โอเอซิสคอมพิวเตอร์เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(903548001191) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 3,390.00.-บาท( สามพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  1 เดือน กันยายน พ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



รจ 305/2564 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาส านักงานบริหารงานบุคคล 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีโครงการพัฒนาส านักงานบริหารงานบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาส านักงานบริหารงาน
บุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(3529900019466) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 726.00.-บาท( เจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน )  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2564 
 
 
 

( นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

 


