
ประกาศโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               อุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินคา(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๑ โครงการ ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก บริษัท นภาพรรณคอมเพล็กซ จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๕๖,๙๑๑.๐๐ บาท (หาหมื่นหกพันเการอยสิบเอ็ดบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔

  

  

 

จิรพรรณ มุกดารัตน 

(นางจิรพรรณ มุกดารัตน)

ผูอํานวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

 

 



ประกาศโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ICT) 

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

               ตามท่ี โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ไดมีโครงการ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ICT)  นั้น 

               การจางงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จํานวน ๑ โครงการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก นาย วิชัย สุดประเสริฐ 

(ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๓,๒๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันสองรอยบาทถวน) 

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔

  

  

 

จิรพรรณ มุกดารัตน 

(นางจิรพรรณ มุกดารัตน)

ผูอํานวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

 

 



ประกาศโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางเหมาอาหารกลางวัน เคร่ืองดื่ม และอาหารวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ไดมีโครงการ จางเหมาอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และอาหารวาง โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน 

               การจางงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จํานวน ๑ งาน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก นางมนฑา บัวแกว โดยเสนอ

ราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันแปดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง 

คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

  

  

 

จิรพรรณ มุกดารัตน 

(นางจิรพรรณ มุกดารัตน)

ผูอํานวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

 

 



ประกาศโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียน 

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

               ตามท่ี โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ไดมีโครงการ จัดซื้อหนังสือเรียน  นั้น 

               หนังสือเรียนดานวิชาการหรือดานอาชีพ(๕๕.๑๐.๑๕.๐๙ ) จํานวน ๑ โครงการ ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก บริษัท บัณฑิตไทย จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๗๔,๔๒๘.๘๐ บาท (หนึ่ง

แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่รอยยี่สิบแปดบาทแปดสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคา

ใชจายอื่นๆ ท้ังปวง

 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

  

  

 

จิรพรรณ มุกดารัตน 

(นางจิรพรรณ มุกดารัตน)

ผูอํานวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

 

 



ประกาศโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อหองเรียนคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ไดมีโครงการ ซื้อหองเรียนคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด ๑๘ นิ้ว (๒๕.๑๗.๔๐.๐๑ -๐๐๐๐๐๒)[๑๘ นิ้ว,๓ ระดับ,ขนาด ๒๒๐ โวลต ๕๐ 

เฮิรตซ ฯลฯ] จํานวน ๓๖ ตัว ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก กิจจาการไฟฟา โดย นายกิจจา พงศศิวะสถิตย (ขาย

ปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๔๙,๓๒๐.๐๐ บาท (สี่หม่ืนเกาพันสามรอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

  

  

 

จิรพรรณ มุกดารัตน 

(นางจิรพรรณ มุกดารัตน)

ผูอํานวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

 

 



ประกาศโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ไดมีโครงการ จางขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถาน

ศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน 

               การจางงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จํานวน ๑ โครงการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก โอเพนอารต ดีไซน สตูดิโอ 

(ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๖,๗๐๐.๐๐ บาท (หกพันเจ็ดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

  

  

 

จิรพรรณ มุกดารัตน 

(นางจิรพรรณ มุกดารัตน)

ผูอํานวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

 

 



ประกาศโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางปรับปรุงซอมแซมเพดานและระบบสายไฟหองภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ไดมีโครงการ จางปรับปรุงซอมแซมเพดานและระบบสายไฟหอง

ภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน 

               การจางงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จํานวน ๑ โครงการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก นายสุทธิ เพ็งจันทร โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๔๓,๔๓๔.๐๐ บาท (ส่ีหม่ืนสามพันสี่รอยสามสิบส่ีบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น 

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

  

  

 

จิรพรรณ มุกดารัตน 

(นางจิรพรรณ มุกดารัตน)

ผูอํานวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

 

 


