
 
ประกาศโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิล และสติ๊กเกอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงเรียนวดัเขาวิเศษ ได้มีโครงการ จ้างทำไวนิล และสติ๊กเกอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างทำไวนิลและสติ๊กเกอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านโกเก้ีย 
อิงเจ็ต โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๘๓๔.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

    
(นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
 

 



 
ประกาศโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้วและถนนทางเข้าบ้านพักครู  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี โรงเรียนวดัเขาวิเศษ ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้วและถนนทางเข้าบ้านพักครู โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้วและถนนทางเข้าบ้านพักครู จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
นายวิทยา รองเมือง/เขาวิเศษ แอร์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๔๐๐.๐๐ บาท  
(สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
    

  

 

(นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อาคารเรียนประชารัฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนวดัเขาวิเศษ ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อาคารเรียนประชารัฐ) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อาคารเรียนประชารัฐ) จำนวน ๑ ห้อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวิทยา 
รองเมือง/เขาวิเศษ แอร์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสองพัน
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

   

(นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔  
(ประจำเดือนกรกฎาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนวดัเขาวิเศษ ได้มีโครงการ เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔ 
(ประจำเดือนกรกฎาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๔,๙๐๐.๖๐ บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

  ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    
    

   

(นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงเรียนวดัเขาวิเศษ ได้มีโครงการ เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตครั้งที่๒ ระยะเวลา๓เดือน (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๓ เดือน 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีโอท ีจำกัด(มหาชน) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๗๐๑.๘๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน  
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

    

    
(นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
 

 



 
ประกาศโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตระยะ๓เดือน  
(เมษายน-มิถุนายน๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนวดัเขาวิเศษ ได้มีโครงการ เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตระยะ๓เดือน (เมษายน-
มิถุนายน๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวน ๓ เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๔,๗๐๑.๘๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  
 

(นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
ประจำเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนวดัเขาวิเศษ ได้มีโครงการ เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตประจำเดือนสิงหาคม- 
เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวน ๒ เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก    ได้แก่  
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๙,๘๐๑.๒๐ บาท (เก้าพันแปดร้อยเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  
 

(นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนวดัเขาวิเศษ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ซ่อมแซมระบบประปา ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ จำนวน ๑ รายการ ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวิทยา รองเมือง/เขาวิเศษ แอร์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๔,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

   

(นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงเรียนวดัเขาวิเศษ ได้มีโครงการ ซื้อพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. เครื่องฉีดน้ำแรงสูง จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวิทยา รองเมือง/เขาวิเศษ แอร์ 
(ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่พันสามร้อยบาทถว้น) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๒. เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวิทยา รองเมือง/เขาวิเศษ แอร์ 
(ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

   

(นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

 

 



  
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อดรอปเอาท์ฟิวส์แรงสูงรวมกระบอกฟิวส์ (งบประจำ)                      

ตามโครงการค่าสาธารณูปโภคไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------               

 ตามท่ี โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้มีโครงการ ซื้อดรอปเอาท์ฟิวส์แรงสูงรวมกระบอกฟิวส์ (งบประจำ) ตาม
โครงการค่าสาธารณูปโภคไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
                ซื้อดรอปเอาท์ฟิวส์แรงสูงรวมกระบอกฟิวส์ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย
วิทยา รองเมือง/เขาวิเศษ แอร์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ง
หมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้ง
ปวง  ประกาศ ณ วันที ่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  
 
 
 
                                                                                             (นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า) 
                                                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
  

  
 



 
ประกาศโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะประชุมเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนวดัเขาวิเศษ ได้มีโครงการ ซื้อโต๊ะประชุมเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โต๊ะประชุมขนาดเล็ก  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายปพน ถุงแก้ว โดยเสนอราคา  
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  
 

(นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงเรียนวดัเขาวิเศษ ได้มีโครงการ ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ หลอด   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เลิศชัยออโตเมชั่น (ขายส่ง,ขาย
ปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
    

    
(นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
 

 



 
ประกาศโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน (งบประจำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนวดัเขาวิเศษ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน (งบประจำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรังซัพพลาย (ขายส่ง,
ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๖๗.๐๐ บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
    

  
 

(นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เก็บกวาดทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงเรียนวดัเขาวิเศษ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์เก็บกวาดทำความสะอาด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. ไม้กวาดดอกหญ้า จำนวน ๑๐๐ ด้าม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ถูกใจพาณิชย์ โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒,๙๐๐.๐๐ บาท (สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๒. ไม้กวาดก้านมะพร้าว จำนวน ๕๐ ด้าม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ถูกใจพาณิชย์ โดยเสนอราคา เป็น
เงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๓. ถังดำมีฝาปิด จำนวน ๔๕ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ถูกใจพาณิชย์ โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๔. ที่โกยขยะ จำนวน ๓๐ ด้าม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ถูกใจพาณิชย์ โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๗๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๕. ขันน้ำ จำนวน ๒๐ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ถูกใจพาณิชย์ โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒๖๐.๐๐ บาท (สองร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
    

  

 

(นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงเรียนวดัเขาวิเศษ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ท้ังชุด จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จำกัด (มหาชน) (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๑๙๘.๐๐ บาท (หกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    

  
  

  
(นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
 

 



 
ประกาศโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัดและหนังสือเสริมประสบการณ์ ชั้นอนุบาล๑ ถึง
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี๖ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี โรงเรียนวดัเขาวิเศษ ได้มีโครงการ ซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัดและหนังสือเสริมประสบการณ์ ชั้น
อนุบาล๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๖ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               หนังสือเรียน แบบฝึกหัด และหนังสือเสริมประสบการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล๑ ถึง ชั้น
ประถมศึกษาปีที่๖ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำวิทยา (ขายส่ง,ขายปลีก) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๗,๘๗๔.๘๒ บาท (สามแสนเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทแปดสิบสองสตางค์) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
 ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  

(นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดชั้นอนุบาล๑-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี๖  
ประจำปีการศึกษา๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนวดัเขาวิเศษ ได้มีโครงการ ซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดชั้นอนุบาล๑-ชั้นประถมศึกษาปี
ที่๖ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดชั้นอนุบาล๑ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๖ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำวิทยา (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๕๗๖.๐๐ บาท (สองหมื่นสาม
พันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  
 

(นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

  
  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนวดัเขาวิเศษ ได้มีโครงการ ซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้าง
หุ้นส่วนจำกัด ตรังซัพพลาย (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่น
เก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

   

(นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำปพ.๕ ปพ.๖ชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๓ และปพ.๖ชั้นประถมศึกษาปีท่ี๔-๖ 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนวดัเขาวิเศษ ได้มีโครงการ ทำปพ.๕ ปพ.๖ชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๓ และปพ.๖ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่๔-๖  นั้น 
               จ้างจัดทำปพ.๕ ปพ.๖ชั้นประถมศึกษาปีที่๑ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๖ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ โรงพิมพ์กว้องว้า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๙๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที ่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  
 

(นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

  
  

 

 



  
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

ระยะเวลา ๓ เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
                         -------------------------------------------------------------------- 

  ตามท่ี โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้มีโครงการ เช่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ระยะเวลา ๓ เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวน ๓ เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีโอที 
จำกัด (มหาชน) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง   
                                                               ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
                                                                              (นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า) 
                                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
  
  
 



 
ประกาศโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษดับเบิ้ลเอ ขนาดA๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี โรงเรียนวดัเขาวิเศษ ได้มีโครงการ ซื้อกระดาษดับเบิ้ลเอ ขนาดA๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               กระดาษดับเบิ้ลA ขนาด A๔ จำนวน ๕๐ ลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำวิทยา  
(ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
    

   

(นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

 

 


