
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 
 

 
 

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
ต าบลธรรมศาลา  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม



บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)   อ.เมืองนครปฐม   จ.นครปฐม 
ที่ ………………………………………….  วันที่   6  กันยายน  พ.ศ. 2565 
เรื่อง รายงานการประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 
 

ด้วยฝ่ายบริหารงานงบประมาณ งานพัสดุได้จัดท ารายงานการประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
2565  ที่ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 (รายละเอียดดังแนบ) ดังนี้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

ลงชื่อ ............................................ เจ้าหน้าที่ 
               (นางสาวศุภิสราย์  มั่นคง) 
                    ต าแหน่ง คร ู โรงเรียนวัดธรรมศาลาฯ 
 
 

ลงชื่อ ............................................ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
               (นางสาวภคณัท  เงินทองดี) 
                    ต าแหน่ง ครู โรงเรียนวัดธรรมศาลาฯ 
 

             ทราบ 
ลงชื่อ ............................................  

                 (นายสมบูรณ์  บุญธรรม) 
              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลาฯ 
 
 
 
 



ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอปุถัมภ์) 
ที ่ รายการ ประกาศ ณ วันที่ วิธีการจัดซ้ือ/จ้าง 
1 จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ก..ย.64 1 ตุลาคม 2564 เฉพาะเจาะจง 
2 จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อใช้ในกิจกรรมประชาสมัพันธ์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาภมูิทัศน์ อาคารสถานท่ี 1 ตุลาคม 2564 เฉพาะเจาะจง 

3 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารเรยีนประถมศึกษา และซ่อมแซมหลงัคาตึกอนุบาล 25 ตลุาคม 2564 เฉพาะเจาะจง 

4 จ้างเหมาตดิตั้งกล้องวงจรปดิภายในอาคารเรยีนภาวนากติติคณุ  25 ตลุาคม 2564 เฉพาะเจาะจง 

5 จ้างถ่ายเอกสารใบงานรูปแบบการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 1 พฤศจิกายน 2564 เฉพาะเจาะจง 

6 จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ต.ค.64 1 พฤศจิกายน 2564 เฉพาะเจาะจง 

7 จัดซื้อน้ ายาเคมีเติมถังเตมิถังดับเพลิงโรงเรยีนตามอาคารต่างๆ 1 พฤศจิกายน 2564 เฉพาะเจาะจง 

8 จ้างเหมาปรบัปรุงห้องฝ่ายบริหารงานงบประมาณและการเงิน 18 พฤศจิกายน 2564 เฉพาะเจาะจง 

9 จัดซื้อชุดไมค์เพื่อใช้ในห้องประชุม โครงการเงินบรจิาค 18 พฤศจิกายน 2564 เฉพาะเจาะจง 

10 จ้างเหมาท าท่อระบายน้ าห้องน้ าตกึอนุบาลอุดตันเนื่องจากห้องน้ าช ารุด 18 พฤศจิกายน 2564 เฉพาะเจาะจง 

11 จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการคดัแยกขยะตามหลัก 3Rs 18 พฤศจิกายน 2564 เฉพาะเจาะจง 

12 จ้างจัดซื้อผ้าม่านและอุปกรณ์ติดตัง้เพื่อใช้แทนของเก่าที่ช ารุด 30 พฤศจิกายน 2564 เฉพาะเจาะจง 

13 จัดซื้อวัสดุท าฉากกั้นโรงอาหารตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 30 พฤศจิกายน 2564 เฉพาะเจาะจง 

14 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นป้ายไวนิลและงานปรบัปรุงอาคารสถานท่ีตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 30 พฤศจิกายน 2564 เฉพาะเจาะจง 

15 จัดซื้อวัสดเุพื่อใช้ในกิจกรรมจดัหาวัสดุใช้บริหารงานวิชาการและบรหิารบุคคล โครงการพัฒนางานวิชาการ 30 พฤศจิกายน 2564 เฉพาะเจาะจง 

16 จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อใช้ในกิจกรรมประชาสมัพันธ์ โครงการสานสมัพนัธ์ บ้าน ชุมชน โรงเรียน 30 พฤศจิกายน 2564 เฉพาะเจาะจง 

17 จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของโรงเรียนวัดธรรมศาลาฯ ปีการศึกษา 2564 30 พฤศจิกายน 2564 เฉพาะเจาะจง 

18 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ห้องงบประมาณที่ช ารุด โครงการพัฒนางานงบประมาณและบริหารทั่วไป 30 พฤศจิกายน 2564 เฉพาะเจาะจง 

19 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรยีนที่ 2/2564 โครงการพัฒนางานวิชาการ 30 พฤศจิกายน 2564 เฉพาะเจาะจง 

20 จ้างถ่ายเอกสารแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ปพ.4และปพ.6 โครงการพัฒนางานวิชาการ 30 พฤศจิกายน 2564 เฉพาะเจาะจง 

21 จัดซื้อวัสดุอุปกรณต์่างๆ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-3 30 พฤศจิกายน 2564 เฉพาะเจาะจง 

22 จัดซื้อวัสดุท าฉากกั้นโรงอาหารส าหรับนักเรยีนรับประทานอาหารเพิม่เติม 30 พฤศจิกายน 2564 เฉพาะเจาะจง 

23 จ้างถ่ายเอกสารใบงานรูปแบบการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 30 พฤศจิกายน 2564 เฉพาะเจาะจง 

24 จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน พ.ย.64 30 พฤศจิกายน 2564 เฉพาะเจาะจง 

25 จัดซื้อวัสดุท าความสะอาดป้องกันโรคการแพร่ระบาดเชื้อโคโรน่า 2019 30 พฤศจิกายน 2564 เฉพาะเจาะจง 
 



ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอปุถัมภ์) 
ที ่ รายการ ประกาศ ณ วันที่ วิธีการจัดซ้ือ/จ้าง 

26 จัดซื้อวัสดเุพื่อใช้ในการปรับปรุงซอ่มแซม อาคารสถานท่ีเตรียมพร้อมการเปดิภาคเรียนที่ 2/2564 30 พฤศจิกายน 2564 เฉพาะเจาะจง 

27 จัดซื้ออุปกรณ์ ATK ส าหรับนักเรยีน ตรวจหาเชื้อไวรัส Covid - 19  30 พฤศจิกายน 2564 เฉพาะเจาะจง 

28 จ้างถ่ายเอกสารท าแผนและคู่มือการเปิดเรียนแบบเรียนทีส่ถานศึกษา ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั Covid-19 8 ธันวาคม 2564 เฉพาะเจาะจง 

29 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในงานงบประมาณ และบริหารทั่วไป โครงการพัฒนางานงบประมาณ และบริหารทั่วไป 8 ธันวาคม 2564 เฉพาะเจาะจง 

30 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในการตกแต่งสถานท่ีการแสดงผลงานของนักเรียน 8 ธันวาคม 2564 เฉพาะเจาะจง 

31 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้จัดท าทะเบียนนักเรยีน และวดัผล โครงการพัฒนางานวิชาการ 8 ธันวาคม 2564 เฉพาะเจาะจง 

32 จัดท าป้ายไวนลิเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการอ่านเขียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 20 ธันวาคม 2564 เฉพาะเจาะจง 

33 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน-การเขียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 20 ธันวาคม 2564 เฉพาะเจาะจง 

34 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ทีช่ ารุด 20 ธันวาคม 2564 เฉพาะเจาะจง 

35 จ้างซ่อมแซมแป้นเสาตาข่ายสนามตะกร้อ 30 ธันวาคม 2564 เฉพาะเจาะจง 

36 จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ธ.ค.64 30 ธันวาคม 2564 เฉพาะเจาะจง 

37 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในการจัดท าสื่อ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โครงการงานพัฒนาวิชาการ 30 ธันวาคม 2564 เฉพาะเจาะจง 

38 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในการจัดท าสื่อ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา โครงการงานพัฒนาวิชาการ 30 ธันวาคม 2564 เฉพาะเจาะจง 

39 จ้างถ่ายเอกสารใบงาน/ใบกิจกรรม ช่วงการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอนบุาล 1 - 3 7 มกราคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

40 จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อใช้ในกิจกรรมวันส าคัญ/กิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวิตนักเรียน 7 มกราคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

41 จัดซื้ออุปกรณ์ ATK ส าหรับนักเรยีน ตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 โครงการป้องกันและควบคุมโรคโดยการคัดกรองเชิงรุกฯ 12 มกราคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

42 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในโครงการ ICT ระดับชั้นมัธยมศึกษาโครงการเรยีนรู้ ICT นักเรียน ม.1 - 3 6 มกราคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

43 จ้างซ่อมแซมสาย Internet ตึกประถมศึกษาท่ีขาด โครงการปรับปรงุซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี  17 มกราคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

44 จัดซื้อวัสดโุครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับก่อนประถมศึกษา โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดบัก่อนประถมศึกษา 17 มกราคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

45 จัดซื้อวัสดุอุปกรณต์่างๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 17 มกราคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

46 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในกิจกรรมโครงการจัดหาวัสดุสื่อระดับประถมศึกษา โครงการพัฒนางานวิชาการ 17 มกราคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

47 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในกิจกรรมโครงการจัดหาวัสดุสื่อระดับมัธยมศึกษา โครงการพัฒนางานวิชาการ 17 มกราคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

48 จ้างถ่ายเอกสารใบงาน/ใบกิจกรรม ช่วงการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการพัฒนาการเรยีนรู้เด็กพิเศษ 17 มกราคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

49 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโ์ครงการป้องกันและควบคมุการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 (Covid-19) 17 มกราคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

50 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในโครงการเกษรตรอินทรีย์วิถีพอเพียง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 17 มกราคม 2565 เฉพาะเจาะจง 
 



ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอปุถัมภ์) 
ที ่ รายการ ประกาศ ณ วันที่ วิธีการจัดซ้ือ/จ้าง 

51 จัดซื้อถุงมือยางในการตรวจอุปกรณ์ ATK และการป้องกันเช้ือโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19)  17 มกราคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

52 จัดซื้อเครื่องผสมใบไม้ กิ่งไมเ้พื่อท าปุ๋ยหมักในโครงการเกษตรอินทรยี์วิถีพอเพียง 26 มกราคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

53 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในบริการสารสนเทศ ICT ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3  27 มกราคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

54 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในกิจรรมงานบริหารทั่วไป โครงการพัฒนางานงบประมาณและบริหารทั่วไป 27 มกราคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

55 จัดซื้อเครื่องวัดอณุหภมูิอินฟราเรดเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019  3 กุมภาพันธ์ 2565 เฉพาะเจาะจง 

56 จัดซื้อชุด PPE ป้องกันเช้ือไวรัส เช้ือโรค และสารเคมีเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคมุโรคโดยการคัดกรองเชิงรุกฯ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เฉพาะเจาะจง 

57 จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ระดับช้ัน ป.1-ป.6 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน 27 มกราคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

58 จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ระดับช้ัน ม.1-ม.3 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน 27 มกราคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

59 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 27 มกราคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

60 จ้างก าจัดปลวกอาคารเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2565 เฉพาะเจาะจง 

61 จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ม.ค.65 8 กุมภาพันธ์ 2565 เฉพาะเจาะจง 

62 จ้างติดตั้งกล้องวงจรปดิเพิ่มเติมเนือ่งจากเป็นมุมอับ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เฉพาะเจาะจง 

63 จัดซื้ออุปกรณ์ ATK ส าหรับนักเรยีน ตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19  8 กุมภาพันธ์ 2565 เฉพาะเจาะจง 

64 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารสถานท่ีในโรงเรียน 8 กุมภาพันธ์ 2565 เฉพาะเจาะจง 

65 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการอ่านของห้องสมุดโรงเรียน โครงการห้องสมุด 3 ดี 8 กุมภาพันธ์ 2565 เฉพาะเจาะจง 

66 จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อใช้ในกิจกรรมสานสมัพันธ์บ้าน ชุมชน โรงเรียน 15 กุมภาพันธ์ 2565 เฉพาะเจาะจง 

67 จ้างต่อท่อน้ าบริเวณภายในโรงเรียน โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565 เฉพาะเจาะจง 

68 จัดซื้อดินเพื่อปลูกพืชผักสวนครัว โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 23 กุมภาพันธ์ 2565 เฉพาะเจาะจง 

69 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในโครงการพัฒนางานงบประมาณและบรหิารทั่วไป 23 กุมภาพันธ์ 2565 เฉพาะเจาะจง 

70 จัดซื้อวัสดุอุปกรณต์่างๆ เพื่อใช้ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกัน 23 กุมภาพันธ์ 2565 เฉพาะเจาะจง 

71 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโ์ครงการส่งเสรมิการเรียนการสอนระดับปฐมวยั  23 กุมภาพันธ์ 2565 เฉพาะเจาะจง 

72 จัดซื้อจักรยานให้กับนักเรียน โดยใช้เงินบริจาคที่ฝากไว้ในเงินรายไดส้ถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนท่ีขาดแคลน ฯ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เฉพาะเจาะจง 

73 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในกิจกรรมโครงการเด็กดีมีวินัยใฝ่ธรรมะ รู้ประหยัดและพอเพียง ระดับก่อนประถมศึกษา 1 มีนาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

74 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในกิจกรรมโครงการส่งเสรมิสุขภาพ โครงการส่งเสริมสุขภาพ 1 มีนาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

75 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในกิจกรรมโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาภูมิทัศน์อาคารสถานท่ี 7 มีนาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 
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โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอปุถัมภ์) 
ที ่ รายการ ประกาศ ณ วันที่ วิธีการจัดซ้ือ/จ้าง 

76 จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ก.พ.65 7 มีนาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

77 จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนปลอดขยะ โครงการบรหิารรจดัการขยะโดยใช้หลัก 3Rs 11 มีนาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

78 จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 11 มีนาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

79 จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรูภ้ายนอกระดบัมัธยมศึกษา 11 มีนาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

80 จัดซื้อน้ าดื่มเพื่อใช้ในโครงการเสรมิสร้างคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรยีนสุจรติ) 11 มีนาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

81 จัดซื้อน้ าดื่มเพื่อใช้ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกระดับมัธยมศึกษา 11 มีนาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

82 จัดซื้ออาหารกลางวันเพ่ือใช้ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรูภ้ายนอกระดับมัธยมศึกษา 11 มีนาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

83 จ้างท าชุดอาหารว่างให้นักเรียนในการอบรมโครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 11 มีนาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

84 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในโครงการบริหารจัดการขยะโดยใช้หลัก 3Rs โครงการบริหารรจดัการขยะโดยใช้หลัก 3Rs 11 มีนาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

85 จัดซื้อชุดตรวจอุปกรณ์ ATK และการป้องกันเช้ือโรคไวรัสโคโนน่า (Covid-19)  11 มีนาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

86 จัดซื้อเครื่องทองน้อย เพื่อใช้ในพิธีถวายสักการะในกิจกรรมวันส าคญั/กิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวิตนักเรยีน 21 มีนาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

87 จ้างถ่ายรูปนักเรยีนพร้อมกรอบรูป ระดับช้ันอ.1-3 โครงการบัณฑิตน้อย 21 มีนาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

88 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในโครงการพัฒนางานงบประมาณและบรหิารทั่วไป 21 มีนาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

89 จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมน้ าดืม่กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามญั ระดับชั้น ป.4-ป.6 21 มีนาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

90 จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมน้ าดืม่นักเรียนกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ระดับชั้น ป.4-ป.6 21 มีนาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

91 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารสีามญั ระดับช้ัน ป.4-ป.6 21 มีนาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

92 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4-ป.6 21 มีนาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

93 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในโครงการให้บริการสารสนเทศ ICT นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 21 มีนาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

94 จัดซื้อวัสดุอุปกรณต์่างๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ สร้างธรรมะแต่เยาว์วัย โครงการเด็กดีมีวนิัย ใฝ่ธรรมะฯ 21 มีนาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

95 จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศจบการศึกษาภาคบังคับ โครงการพัฒนางานวิชาการ 21 มีนาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

96 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในกิจกรรมปัจฉิมนเิทศจบการศึกษาภาคบงัคับ โครงการพัฒนางานวิชาการ 21 มีนาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

97 จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ระดับช้ัน ป.1-ป.6 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน 1 เมษายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

98 จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ระดับช้ัน ม.1-ม.3 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน 1 เมษายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

99 จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน มี.ค.65 12 เมษายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

100 จ้างถ่ายเอกสารเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบายฯ 18 เมษายน 2565 เฉพาะเจาะจง 
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โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอปุถัมภ์) 
ที ่ รายการ ประกาศ ณ วันที่ วิธีการจัดซ้ือ/จ้าง 

101 จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อแสดงความยนิดีกับนักเรียนที่จบปีการศึกษา 2564 3 พฤษภาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

102 จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน เม.ย.65 3 พฤษภาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

103 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารสถานท่ีในโรงเรียน 5 พฤษภาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

104 จ้างเหมาท าโรงเก็บวัสดุเพื่อผสมปุย๋หมัก โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เตรียมพัฒนาการเรียนการสอนใหแ้ก่ผู้เรยีน 5 พฤษภาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

105 จ้างเหมาขัดพื้นห้องเรียนช้ันล่างตกึประถม 5 พฤษภาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

106 จ้างเหมาตดิตั้งเครื่องเก็บและกรองน้ าอาคารมัธยม เนื่องจากระบบน้ ามีการช ารดุและมีปัญหารั่วไหล 5 พฤษภาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

107 จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมน้ าดืม่ กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรยีน โครงการพัฒนางานวิชาการ 5 พฤษภาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

108 จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อกิจกรรมปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักเรยีน 5 พฤษภาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

109 จัดซื้อกระดาษเพื่อใช้ในกิจกรรมปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนกัเรียน โครงการพัฒนาวิชาการ 5 พฤษภาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

110 จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมน้ าดืม่ กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรยีน ระดับปฐมวัย 5 พฤษภาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

111 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในกิจกรรมปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย 5 พฤษภาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

112 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์กล้องวงจรปดิที่ช ารุด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 2 มิถุนายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

113 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในการจัดท าเอกสารชั้นเรียน โครงการพัฒนาวิชาการ 1 มิถุนายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

114 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะนักเรียนของโรงเรียน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาภูมทิัศน์ ฯ 1 มิถุนายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

115 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในคลุมบอร์ดห้องเรียนใหม้ีความเป็นระเบยีบเรียบร้อย โครงการพัฒนาวิชาการ 6 มิถุนายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

116 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 กิจกรรมจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 6 มิถุนายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

117 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR กิจกรรมจดัท าระบบประกันคุณภาพภายใน 13 มิถุนายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

118 จ้างถ่ายเอกสารเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและเสริมทักษะให้ผู้เรียน 13 มิถุนายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

119 จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อกิจกรรมวันส าคัญ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน 13 มิถุนายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

120 จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อกิจกรรมวันสบูบุหรี่โลก โครงการสถานศึกษาสีเขียว ปลอดยาเสพตดิและอบายมขุ 13 มิถุนายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

121 จัดซื้อสนามแข่งหุ่นยนต์ซโูม่ เพื่อใช้ในการแข่งขันหุ่นยนต์ โครงการส่งเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะดา้นเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 13 มิถุนายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

122 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันหุ่นยนต์ โครงการส่งเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะด้านเทคโนโลยหีุ่นยนต์ 13 มิถุนายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

123 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ปี 2565 โครงการส่งเสรมิพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะดา้นเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 13 มิถุนายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

124 จัดติดตั้งแผงก้ันแบบลวดเคลือบพลาสติก เพื่อป้องกันลิงบริเวณรอบตึก อาคาร 017  13 มิถุนายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

125 จ้างถ่ายใบงาน สอนเสรมิให้กับนักเรียน โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4-6 13 มิถุนายน 2565 เฉพาะเจาะจง 
 



ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอปุถัมภ์) 
ที ่ รายการ ประกาศ ณ วันที่ วิธีการจัดซ้ือ/จ้าง 

126 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า และสายไฟฟ้าท่ีช ารุด 13 มิถุนายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

127 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในโครงการ ICT ระดับชั้นมัธยมศึกษา โครงการเรียนรู้ ICT นักเรียน ม.1-3 13 มิถุนายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

128 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสารของงานงบประมาณ โครงการพัฒนางานงบประมาณและบริหารทั่วไป 13 มิถุนายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

129 จัดซื้อหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ Connon  13 มิถุนายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

130 จัดซื้อสาย HTMI ขนาดความยาว 5 เมตรเพื่อเชื่อมต่อกับทีวีแทนท่ีช ารุด 13 มิถุนายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

131 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา เหล็กประตรูั้ว ห้องน้ ามีน้ ารั่วหน้าต่างท่ีช ารุด 24 มิถุนายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

132 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ าอาคารเรยีนอนุบาล และซ่อมท่อน้ ารั่วมัธยม 24 มิถุนายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

133 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์อาคารสถานท่ี 24 มิถุนายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

134 จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการประกาศรับสมัครนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565 24 มิถุนายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

135 จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน พ.ค.65 24 มิถุนายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

136 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาดอาคารเรยีน โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาภูมิทัศน์อาคารสถานท่ี 24 มิถุนายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

137 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาการงานวันสุนทรภู่ โครงการประกวดแข่งขันวิชาการนักเรียนทุกระดับ 1 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

138 จัดซื้อผ้าต่วนเพื่อใช้ในการปรับปรงุห้องเรียนคุณภาพ ประจ าปีการศกึษา 2565 1 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

139 จัดท าป้ายไวนลิให้ความรู้แนวทางการป้องกันเช้ือโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19)  24 มิถุนายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

140 จัดซื้ออาหารว่างพร้อมน้ าดื่มเพื่อใช้ในอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันเช้ือโรคไวรัสโคโรนา่ (Covid-19) 24 มิถุนายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

141 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันเช้ือโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 24 มิถุนายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

142 จัดซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือการป้องกันเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019 โครงการป้องกันและควบคุมโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 24 มิถุนายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

143 จัดซื้อยาและเวชภณัฑส์ าหรับห้องพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรยีน  24 มิถุนายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

144 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ซ่อมแซมโต๊ะนักเรียนให้อยู่ในสถานท่ีสมบรูณ์ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 24 มิถุนายน 2565 เฉพาะเจาะจง 

145 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในการจัดท าสื่อ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โครงการงานพัฒนาวิชาการ 4 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

146 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในการจัดท าสื่อ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา โครงการงานพัฒนาวิชาการ 4 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

147 จ้างถ่ายเอกสารแบบทดสอบ การอ่าน-เขียน ครั้งท่ี 1 โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-3 18 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

150 จัดซื้อหมึกเติมเครื่องปริ้น Laser HP 12 A โครงการรพัฒนางานวชิาการ 25 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

151 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในโครงการจัดหาวสัดุบริหารงานวิชาการและบรหิารงานบุคคล 18 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 

    



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ก.ย.64 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ก.ย.64  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง นั้น  

การจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ก.ย.64 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,247 บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน      
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์  

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจา้งท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์ อาคาร

สถานที ่ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คอนเซ็ปอาร์ท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,970 บาท (สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง  

 
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนประถมศึกษา  

และซ่อมแซมหลังคาตึกอนุบาล 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนประถมศึกษา 

และซ่อมแซมหลังคาตึกอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนประถมศึกษา และซ่อมแซมหลังคาตึกอนุบาล ผู้ได้รับ การคัดเลือก 

ได้แก่ นายณรงค์  ห้วยหงษ์ทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 53,000 บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)  รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง  

 
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารเรียนภาวนากิตติคุณ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารเรียน
ภาวนากิตติคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

การจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารเรียนภาวนากิตติคุณ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.เอส.
ซี.เซอร์วิส  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 23,030 บาท (สองหมื่นสามพันสามสิบบาทถ้วน)  รวมภาษ ีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง  

 
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารใบงานรูปแบบการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา่-19  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

............................................................................... 
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างถ่ายเอกสารใบงานรูปแบบการเรียนการสอน 

ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างถ่ายเอกสารใบงานรูปแบบการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     

โคโรน่า-19  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน เอ็ม เอส พี ถ่ายเอกสาร  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 10,444 บาท 
(หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ทั้งปวง  

 
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ต.ค.64 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ต.ค.64  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง นั้น  

การจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ต.ค.64 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  
โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น 2,247 บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน     
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง  

 
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ ายาเคมีเติมถังเติมถังดับเพลิงโรงเรียนตามอาคารต่างๆ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อน้ ายาเคมีเติมถังเติมถังดับเพลิงโรงเรียนตาม
อาคารต่างๆ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

การจัดซื้อน้ ายาเคมีเติมถังเติมถังดับเพลิงโรงเรียนตามอาคารต่างๆ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว
ละเอียด  พุทธา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง  

 
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องฝ่ายบริหารงานงบประมาณและการเงิน 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างเหมาปรับปรุงห้องฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
และการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

การจ้างเหมาปรับปรุงห้องฝ่ายบริหารงานงบประมาณและการเงิน ผู้ได้รับ การคัดเลือก ได้แก่ นางสาววาสนา  
คงฟู โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 29,000 บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน       
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง  

 
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดไมค์เพื่อใช้ในห้องประชุม โครงการเงินบริจาค 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อชุดไมค์เพ่ือใช้ในห้องประชุม โครงการเงิน
บริจาคโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

การจัดซื้อชุดไมค์เพื่อใช้ในห้องประชุม โครงการเงินบริจาค ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.เอช.ซี.เซอร์วิส โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 21,500 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง  

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  
 

 
(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  

  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาท าท่อระบายน้ าห้องน้ าตึกอนุบาลอุดตันเนื่องจากห้องน้ าช ารุด 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างเหมาท าท่อระบายน้ าห้องน้ าตึกอนุบาลอุดตัน
เนื่องจากห้องน้ าช ารุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

การจ้างเหมาท าท่อระบายน้ าห้องน้ าตึกอนุบาลอุดตันเนื่องจากห้องน้ าช ารุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่    
นายนันทวัฒน์  สุขเข โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 15,364 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)     
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง  

                        ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการคัดแยก
ขยะตามหลัก 3Rs  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

การจ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่       
คอนเซ็ปอาร์ท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,830 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง  

      ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าม่านและอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อใช้แทนของเก่าที่ช ารุด 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อผ้าม่านและอุปกรณ์ติดตั้งเพ่ือใช้แทนของเก่าที่
ช ารุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

การจัดซื้อผ้าม่านและอุปกรณ์ติดตั้งเพ่ือใช้แทนของเก่าที่ช ารุด  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
99 ผ้าม่านนครสวรรค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 57,817.45 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทสี่สิบห้า
สตางค)์ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุท าฉากกั้นโรงอาหารตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุท าฉากก้ันโรงอาหารตามมาตรการการ
ป้องกันโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

การจัดซื้อวัสดุท าฉากกั้นโรงอาหารตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่      
บริษัทไทยเสรีบุ๊คส์ จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 11,012 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสิบสองบาทถ้วน)           
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นป้ายไวนิลและงานปรับปรุงอาคารสถานที่ 

ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นป้ายไวนิลและงาน

ปรับปรุงอาคารสถานที่ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นป้ายไวนิลและงานปรับปรุงอาคารสถานที่ตามมาตรการของกระทรวง

สาธารณสุข  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  คอนเซ็ปอาร์ท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 11,565 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่ง
พันห้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมจัดหาวัสดุใช้บริหารงานวิชาการ 

และบริหารบุคคล  โครงการพัฒนางานวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมจัดหาวัสดุใช้บริหารงานวิชาการ
และบริหารบุคคล  โครงการพัฒนางานวิชาการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

การจัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในกิจกรรมจัดหาวัสดุใช้บริหารงานวิชาการและบริหารบุคคล  โครงการพัฒนางาน
วิชาการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท วรวรรธน์ทักษิณ จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท  
(เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์  

โครงการสานสัมพันธ์ บ้าน ชุมชน โรงเรียน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์  

โครงการสานสัมพันธ์ บ้าน ชุมชน โรงเรียน  โดยวธิีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์  โครงการสานสัมพันธ์ บ้าน ชุมชน โรงเรียน  ผู้ได้รับ

การคัดเลือก ได้แก่  คอนเซ็ปอาร์ท  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,175 บาท (สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต่างๆ  

ของโรงเรียนวัดธรรมศาลาฯ ปีการศึกษา 2564 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของโรงเรียน  

วัดธรรศาลาฯ ปีการศึกษา 2564  โดยวธิีเฉพาะเจาะจง นั้น 
การจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของโรงเรียนวัดธรรศาลาฯ ปีการศึกษา 2564  ผู้ได้รับการ

คัดเลือก ได้แก่  บริษัท เบญจวรรณ พริ้นติ้ง จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,140 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ห้องงบประมาณที่ช ารุด  

โครงการพัฒนางานงบประมาณและบริหารทั่วไป 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

..................................................................... .......... 
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ห้องงบประมาณท่ีช ารุด โครงการ
พัฒนางานงบประมาณและบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

การจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ห้องงบประมาณที่ช ารุด โครงการพัฒนางานงบประมาณและบริหารทั่วไป  
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,300 บาท (สองพันสามร้อยบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

ภาคเรียนที่ 2/2564  โครงการพัฒนางานวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมประชุม

ผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2564 โครงการพัฒนางานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2564 โครงการพัฒนางาน

วิชาการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัดธรรมศาลาฯ  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,611 
บาท (เก้าพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้ง
ปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.4และปพ.6  

โครงการพัฒนางานวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างถ่ายเอกสารแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน ปพ.4และปพ.6 โครงการพัฒนางานวิชาการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างถ่ายเอกสารแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.4และปพ.6 โครงการพัฒนางานวิชาการ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้าน เอ็ม เอส พี ถ่ายเอกสาร  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,800 บาท (สองพันแปด
ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

.................................................................. ............. 
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในโครงการพัฒนา

ทักษะการอ่านและเขียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3   

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท ไทยเสรีบุ๊คส์ จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,700 บาท (สองพันเจ็ดร้อย
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุท าฉากกั้นโรงอาหารส าหรับนักเรียนรับประทานอาหารเพิ่มเติม 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุท าฉากก้ันโรงอาหารส าหรับนักเรียน
รับประทานอาหารเพ่ิมเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

การจัดซื้อวัสดุท าฉากกั้นโรงอาหารส าหรับนักเรียนรับประทานอาหารเพ่ิมเติม  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่      
นายนันทวัฒน์  สุขเข โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,108 บาท (สองพันหนึ่งร้อยแปดบาทถ้วน) รวมภาษี 
มูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารใบงานรูปแบบการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างถ่ายเอกสารใบงานรูปแบบการเรียนการสอน 

ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างถ่ายเอกสารใบงานรูปแบบการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19   
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้าน เอ็ม เอส พี ถ่ายเอกสาร  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,460 บาท (หกพันสี่ร้อยหก
สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อผ้าม่านและอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อใช้แทนของเก่าที่ช ารุด 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน พ.ย.64  โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง นั้น  

การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน พ.ย.64  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,873.74 บาท (สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุท าความสะอาดป้องกันโรคการแพร่ระบาดเชื้อโคโรน่า 2019 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุท าความสะอาดป้องกันโรคการแพร่ระบาด
เชื้อโคโรน่า 2019 โดยวธิีเฉพาะเจาะจง นั้น  

การจัดซื้อวัสดุท าความสะอาดป้องกันโรคการแพร่ระบาดเชื้อโคโรน่า 2019  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่      
บริษัท วรวรรธน์ทักษิณ จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,270 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานที่เตรียมพร้อม 

การเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร

สถานที่เตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานที่เตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564      

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท วรวรรธน์ทักษิณ จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 31,495 บาท (สามหมื่น
หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ       
ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ ATK ส าหรับนักเรียน ตรวจหาเชื้อไวรัส Covid - 19 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้ออุปกรณ์ ATK ส าหรับนักเรียน ตรวจหาเชื้อ
ไวรัส Covid - 19  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

การจัดซื้ออุปกรณ์ ATK ส าหรับนักเรียน ตรวจหาเชื้อไวรัส Covid - 19   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่        
ซิมเพิล เทรดดิ้ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารท าแผนและคู่มือการเปิดเรียนแบบเรียนที่สถานศึกษา  

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ไดจ้้างถ่ายเอกสารท าแผนและคู่มือการเปิดเรียน

แบบเรียนที่สถานศึกษา ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างถ่ายเอกสารท าแผนและคู่มือการเปิดเรียนแบบเรียนที่สถานศึกษา ตามมาตรการป้องกันการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้าน เอ็ม เอส พี ถ่ายเอกสาร  โดยเสนอราคา  เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 2,585 บาท (สองพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานงบประมาณ และบริหารทั่วไป  

โครงการพัฒนางานงบประมาณ และบริหารทั่วไป 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานงบประมาณ และ

บริหารทั่วไป โครงการพัฒนางานงบประมาณ และบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานงบประมาณ และบริหารทั่วไป โครงการพัฒนางานงบประมาณ และ

บริหารทั่วไป  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท ไทยเสรีบุ๊คส์ จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 17,600 บาท 
(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่การแสดงผลงาน 

ของนักเรียน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการตกแต่งสถานที่การ

แสดงผลงานของนักเรียน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการตกแต่งสถานที่การแสดงผลงานของนักเรียน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

บริษัท วรวรรธน์ทักษิณ จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,280 บาท (ห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้จัดท าทะเบียนนักเรียน และวัดผล  

โครงการพัฒนางานวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้จัดท าทะเบียนนักเรียน และ

วัดผล โครงการพัฒนางานวิชาการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้จัดท าทะเบียนนักเรียน และวัดผล โครงการพัฒนางานวิชาการ  ผู้ได้รับการ

คัดเลือก ได้แก่  บริษัท วรวรรธน์ทักษิณ จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,600 บาท (หกพันหกร้อยบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 8  ธันวาคม พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดท าป้ายไวนิลเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการอ่านเขียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการพัฒนา

ทักษะการอ่านเขียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการอ่านเขียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6     

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ศูนย์พิมพ์ป้าย ที. แม็กซ์ ดีไซด์  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 502.90 บาท (ห้าร้อยสอง
บาทเก้าสิบสตางค)์ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน-การเขียน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

.................................................................. ............. 
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการพัฒนาทักษะการ

อ่าน-การเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน-การเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6     

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัดธรรมศาลาฯ  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,570 บาท 
(สามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช ารุด 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช ารุด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง นั้น  

การจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช ารุด  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส               
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,950 บาท (สี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแป้นเสาตาข่ายสนามตะกร้อ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างซ่อมแซมแป้นเสาตาข่ายสนามตะกร้อ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง นั้น  

การจ้างซ่อมแซมแป้นเสาตาข่ายสนามตะกร้อ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนันทวัฒน์  สุขเข  โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,276 บาท (สามพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง    
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ ์ บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ธ.ค.64 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ธ.ค.64  โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง นั้น  

การจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ธ.ค.64  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,527.62 บาท (ห้าพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์) รวมภาษี มูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดท าสื่อ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ระดับประถมศึกษา โครงการงานพัฒนาวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดท าสื่อ และพัฒนา

สื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โครงการงานพัฒนาวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดท าสื่อ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โครงการ

งานพัฒนาวิชาการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท ไทยเสรีบุ๊คส์ จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 24,810 
บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย   
อ่ืน ๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดท าสื่อ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ระดับมัธยมศึกษา โครงการงานพัฒนาวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

............................................................................... 
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดท าสื่อ และพัฒนา

สื่อการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา โครงการงานพัฒนาวิชาการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดท าสื่อ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา โครงการงาน

พัฒนาวิชาการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท ไทยเสรีบุ๊คส์ จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 19,779 บาท 
(หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารใบงาน/ใบกิจกรรม ช่วงการเรียนการสอนออนไลน์  

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอนุบาล 1 - 3 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

............................................................. .................. 
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างถ่ายเอกสารใบงาน/ใบกิจกรรม ช่วงการเรียนการ

สอนออนไลน์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอนุบาล 1 – 3  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างถ่ายเอกสารใบงาน/ใบกิจกรรม ช่วงการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อนุบาล 1 - 3  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน เอ็ม เอส พี ถ่ายเอกสาร  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,380 บาท 
(หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อใช้ในกิจกรรมวันส าคัญ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตนักเรียน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในกิจกรรมวันส าคัญ/กิจกรรม

พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในกิจกรรมวันส าคัญ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน  ผู้ได้รับการคัดเลือก 

ได้แก่  คอนเซ็ปอาร์ท  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,010 บาท (หนึ่งพันสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ ATK ส าหรับนักเรียน ตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19  

โครงการป้องกันและควบคุมโรคโดยการคัดกรองเชิงรุกฯ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้ออุปกรณ์ ATK ส าหรับนักเรียน ตรวจหาเชื้อ

ไวรัส Covid-19 โครงการป้องกันและควบคุมโรคโดยการคัดกรองเชิงรุกฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้ออุปกรณ์ ATK ส าหรับนักเรียน ตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 โครงการป้องกันและควบคุมโรคโดย

การคัดกรองเชิงรุกฯ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่   องค์การเภสัชกรรม    โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 53,745 บาท  
(ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย  
อ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ ICT ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

โครงการเรียนรู้ ICT นักเรียน ม.1 - 3 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

............................................................................... 
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการ ICT ระดับชั้น

มัธยมศึกษาโครงการเรียนรู้ ICT นักเรียน ม.1 - 3  โดยวิธเีฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการ ICT ระดับชั้นมัธยมศึกษาโครงการเรียนรู้ ICT นักเรียน ม.1 – 3   

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.เอ ส.ซี.เซอร์วิส  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,950 บาท (เก้าพันเก้าร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม  พ.ศ.2564  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสาย Internet ตึกประถมศึกษาที่ขาด โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างซ่อมแซมสาย Internet ตึกประถมศึกษาที่ขาด 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างซ่อมแซมสาย Internet ตึกประถมศึกษาที่ขาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์ อาคาร

สถานที่  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้าน ที.เอส.ซี.เซอร์วิส  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,780 บาท (สามพัน   
เจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม  พ.ศ.2565 

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับก่อนประถมศึกษา  

โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับก่อนประถมศึกษา 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับก่อน

ประถมศึกษา โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับก่อนประถมศึกษา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับก่อนประถมศึกษา โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับ

ก่อนประถมศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัทไทยเสรีบุ๊คส์ จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,880 บาท 
(สองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ     
ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.  2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในกิจกรรมเปิดโลก

กว้างทางการเรียนรู้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัทไทยเสรีบุ๊คส์ จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,986 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อย
แปดสิบหกบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการจัดหาวัสดุสื่อ 

ระดับประถมศึกษา โครงการพัฒนางานวิชาการ   
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการจัดหา

วัสดุสื่อระดับประถมศึกษา โครงการพัฒนางานวิชาการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการจัดหาวัสดุสื่อระดับประถมศึกษา โครงการพัฒนางาน

วิชาการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านธนวัชร  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,390 บาท (สามพันสามร้อยเก้าสิบ
บาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการจัดหาวัสดุสื่อ 

ระดับมัธยมศึกษา โครงการพัฒนางานวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการจัดหา

วัสดุสื่อระดับมัธยมศึกษา โครงการพัฒนางานวิชาการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการจัดหาวัสดุสื่อระดับมัธยมศึกษา โครงการพัฒนางานวิชาการ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านธนวัชร  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารใบงาน/ใบกิจกรรม ช่วงการเรียนการสอนออนไลน์ 

 โครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็กพิเศษ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างถ่ายเอกสารใบงาน/ใบกิจกรรม ช่วงการเรียนการ

สอนออนไลน์ โครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็กพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างถ่ายเอกสารใบงาน/ใบกิจกรรม ช่วงการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็กพิเศษ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้าน เอ็ม.เอส.พี. ถ่ายเอกสาร  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,444 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อย
สี่สินสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมการระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-

19) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 13,205 บาท                 
(หนึ่งหมี่นสามพันสองร้อยห้าบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเกษรตรอินทรีย์วิถีพอเพียง  

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการเกษรตรอินทรีย์

วิถีพอเพียง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการเกษรตรอินทรีย์วิถีพอเพียง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ได้รับการ

คัดเลือก ได้แก่  โรงกลึงทรัพย์ส าราญสุรินทร์  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาท
ถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565 

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงมือยางในการตรวจอุปกรณ์ ATK  

และการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรนา่ (Covid-19) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อถุงมือยางในการตรวจอุปกรณ์ ATK และการ

ป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อถุงมือยางในการตรวจอุปกรณ์ ATK และการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ผู้ได้รับการ

คัดเลือก ได้แก่  องค์การเภสัชกรรม  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,280 บาท (ห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องผสมใบไม้ กิ่งไม้เพื่อท าปุ๋ยหมัก 

ในโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อเครื่องผสมใบไม้ กิ่งไม้เพ่ือท าปุ๋ยหมักใน

โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อเครื่องผสมใบไม้ กิ่งไม้เพ่ือท าปุ๋ยหมักในโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง  ผู้ได้รับการคัดเลือก 

ได้แก่  บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในบริการสารสนเทศ ICT  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในบริการสารสนเทศ ICT 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในบริการสารสนเทศ ICT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ผู้ได้รับการคัดเลือก 

ได้แก่  สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัดธรรมศาลา  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,920 บาท (สองพันเก้าร้อยยี่สิบบาท
ถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565 

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจรรมงานบริหารทั่วไป  

โครงการพัฒนางานงบประมาณและบริหารทั่วไป 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจรรมงานบริหารทั่วไป 

โครงการพัฒนางานงบประมาณและบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจรรมงานบริหารทั่วไป โครงการพัฒนางานงบประมาณและบริหารทั่วไป  ผู้

ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 16,119 บาท (หนึ่งหมี่นหก
พ้นหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565 

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดเพ่ือใช้ในโครงการ

ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดเพ่ือใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 

2019 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท แวค อินโฟเทค จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,988 บาท         
(แปดพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย       
อ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุด PPE ป้องกันเชื้อไวรัส เชื้อโรค และสารเคมีเพื่อใช้ในโครงการ

ป้องกันและควบคุมโรคโดยการคัดกรองเชิงรุกฯ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อชุด PPE ป้องกันเชื้อไวรัส เชื้อโรค และสารเคมี

เพ่ือใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคโดยการคัดกรองเชิงรุกฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อชุด PPE ป้องกันเชื้อไวรัส เชื้อโรค และสารเคมีเพ่ือใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคโดยการ 

คัดกรองเชิงรุกฯ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท แวค อินโฟเทค จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,200 
บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ระดับช้ัน ป.1-ป.6  

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6 

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

จัดการเรียนการสอน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านนันท์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท (หนึ่งหมื่น
แปดพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ระดับช้ัน ม.1-ม.3  

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.3 

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.3 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

จัดการเรียนการสอน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านมีฟ้านานาภัณฑ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 31,500 บาท 
(สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ    
ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้  ผู้ได้รับการ

คัดเลือก ได้แก่ บริษัทไทยเสรีบุ๊คส์ จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,430 บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)  
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565 

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก าจัดปลวกอาคารเรียน  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างก าจัดปลวกอาคารเรียน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
นั้น  

การจ้างก าจัดปลวกอาคารเรียน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นายสมชาย คล้อยสวาท  โดยเสนอราคา      
เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ม.ค.65 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ม.ค.65 โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง นั้น  

การจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ม.ค.65  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,936.45 บาท (สองพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบห้าสตางค์) รวมภาษ ี มูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมเนื่องจากเป็นมุมอับ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมเนื่องจากเป็นมุมอับ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

การจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ิมเติมเนื่องจากเป็นมุมอับ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส  
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 42,380 บาท (สี่หมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษี มูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ ATK ส าหรับนักเรียน ตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้ออุปกรณ์ ATK ส าหรับนักเรียน ตรวจหาเชื้อ
ไวรัส Covid-19  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

การจัดซื้ออุปกรณ์ ATK ส าหรับนักเรียน ตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่          
ชิมเพิล เทรดดิ้ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 25,500 บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษี มูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารสถานที่ในโรงเรยีน 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารสถานที่ในโรงเรียน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

การจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารสถานที่ในโรงเรียน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายณรงค์ ห้วยหงษ์ทอง 
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 44,950 บาท (สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน   
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ของห้องสมุดโรงเรียน โครงการห้องสมุด 3 ดี 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การอ่านของห้องสมุดโรงเรียน โครงการห้องสมุด 3 ดี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียน โครงการห้องสมุด 3 ดี  

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท ไทยเสรีบุ๊คส์ จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 20,600 บาท (สองหมื่นหก
ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อใช้ในกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้าน ชุมชน โรงเรียน 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้าน 
ชุมชน โรงเรียน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

การจ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้าน ชุมชน โรงเรียน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คอนเซ็ป
อาร์ท  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 675 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อท่อน้ าบริเวณภายในโรงเรียน  

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างต่อท่อน้ าบริเวณภายในโรงเรียน โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างต่อท่อน้ าบริเวณภายในโรงเรียน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่  ผู้ได้รับ

การคัดเลือก ได้แก่  นายนันทวัฒน์  สุขเข  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,535 บาท (สี่พันห้าร้อยสามสิบห้าบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดินเพื่อปลูกพืชผักสวนครัว โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อดินเพื่อปลูกพืชผักสวนครัว โครงการวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

การจัดซื้อดินเพื่อปลูกพืชผักสวนครัว โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  หนึ่ง
สมองสองมือ  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการพัฒนางานงบประมาณและ 

บริหารทั่วไป 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการพัฒนางาน

งบประมาณและบริหารทั่วไป  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการพัฒนางานงบประมาณและบริหารทั่วไป  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  

บริษัท ไทยเสรีบุ๊คส์ จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,527 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท 
ไทยเสรีบุ๊คส์ จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,877 บาท (ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท 
ไทยเสรีบุ๊คส์ จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 25,419 บาท (สองหมื่นหน้าพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)  รวมภาษี 
มูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจักรยานให้กับนักเรียน โดยใช้เงินบริจาคที่ฝากไว้ในเงินรายได้

สถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนที่ขาดแคลน ฯ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อจักรยานให้กับนักเรียน โดยใช้เงินบริจาคท่ีฝาก

ไว้ในเงินรายได้สถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนที่ขาดแคลน ฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อจักรยานให้กับนักเรียน โดยใช้เงินบริจาคท่ีฝากไว้ในเงินรายได้สถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนที่ขาด

แคลน ฯ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านจักรยานภัณฑ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,300 บาท (แปดพันสาม
ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการเด็กดีมีวินัยใฝ่ธรรมะ  

รู้ประหยัดและพอเพียง ระดับก่อนประถมศึกษา 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการเด็กดีมี

วินัยใฝ่ธรรมะ รู้ประหยัดและพอเพียง ระดับก่อนประถมศึกษา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการเด็กดีมีวินัยใฝ่ธรรมะ รู้ประหยัดและพอเพียง ระดับก่อน

ประถมศึกษา  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท ไทยเสรีบุ๊คส์ จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,032 บาท 
(หนึ่งพันสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ  

โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการส่งเสริม

สุขภาพ โครงการส่งเสริมสุขภาพ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการส่งเสริมสุขภาพ  ผู้ได้รับการ

คัดเลือก ได้แก่  บริษัท ไทยเสรีบุ๊คส์ จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,158 บาท (หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปด
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม  

พัฒนาภูมิทัศน์อาคารสถานที่ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการปรับปรุง 

ซ่อมแซม พัฒนาภูมิทัศน์อาคารสถานที่  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาภูมิทัศน์อาคารสถานที่  ผู้ได้รับ

การคัดเลือก ได้แก่  ร้านธนวัชร  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,970 บาท (สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ก.พ.65 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ก.พ.65 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง นั้น  

การจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ก.พ.65  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,182.16 บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทสิบหกสตางค์) รวมภาษี 
มูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนปลอดขยะ  

โครงการบริหารรจัดการขยะโดยใช้หลัก 3Rs 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธ์โรงเรียนปลอด

ขยะ โครงการบริหารรจัดการขยะโดยใช้หลัก 3Rs  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธ์โรงเรียนปลอดขยะ โครงการบริหารรจัดการขยะโดยใช้หลัก 3Rs     

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  คอนเซ็ปอาร์ท  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษี 
มูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

(โรงเรียนสุจริต)  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  คอนเซ็ปอาร์ท  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 675 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบ
ห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

ระดับมัธยมศึกษา 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้

ภายนอกระดับมัธยมศึกษา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกระดับมัธยมศึกษา  ผู้ได้รับการคัดเลือก 

ได้แก่  คอนเซ็ปอาร์ท  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 560 บาท (ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ าดื่มเพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อน้ าดื่มเพ่ือใช้ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อน้ าดื่มเพ่ือใช้ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียน

สุจริต)  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัดธรรมศาลาฯ  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 
บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ าดื่มเพื่อใช้ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกระดับมัธยมศึกษา 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อน้ าดื่มเพ่ือใช้ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกระดับมัธยมศึกษา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

การจัดซื้อน้ าดื่มเพ่ือใช้ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกระดับมัธยมศึกษา  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัดธรรมศาลาฯ  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมภาษี 
มูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารกลางวันเพื่อใช้ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

ระดับมัธยมศึกษา 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้ออาหารกลางวันเพ่ือใช้ในโครงการศึกษาแหล่ง

เรียนรู้ภายนอกระดับมัธยมศึกษา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้ออาหารกลางวันเพ่ือใช้ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกระดับมัธยมศึกษา  ผู้ได้รับการ

คัดเลือก ได้แก่  นางกาญจนา  จาดคล้าย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าชุดอาหารว่างให้นักเรียนในการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าชุดอาหารว่างให้นักเรียนในการอบรมโครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างท าชุดอาหารว่างให้นักเรียนในการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นายนพรัตน์  สุขสบาย  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท    
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการบริหารจัดการขยะโดยใช้หลัก 3Rs 

โครงการบริหารรจัดการขยะโดยใช้หลัก 3Rs 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการบริหารจัดการ

ขยะโดยใช้หลัก 3Rs โครงการบริหารรจัดการขยะโดยใช้หลัก 3Rs  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการบริหารจัดการขยะโดยใช้หลัก 3Rs โครงการบริหารรจัดการขยะโดย

ใช้หลัก 3Rs  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท วรวรรธน์ทักษิณ จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,300 บาท 
(เจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ               
ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดตรวจอุปกรณ์ ATK และการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโนน่า  

(Covid-19) โครงการป้องกันและควบคุมโรคโดยการคัดกรองเชิงรุก  
ของกองทุนประกันสุขภาพต าบลธรรมศาลา ภาคเรียนที่ 2/2564 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อชุดตรวจอุปกรณ์ ATK และการป้องกันเชื้อโรค
ไวรัสโคโนน่า (Covid-19) โครงการป้องกันและควบคุมโรคโดยการคัดกรองเชิงรุก ของกองทุนประกันสุขภาพต าบล
ธรรมศาลา ภาคเรียนที่ 2/2564  โดยวธิีเฉพาะเจาะจง นั้น  

การจัดซื้อชุดตรวจอุปกรณ์ ATK และการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโนน่า (Covid-19) โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคโดยการคัดกรองเชิงรุก ของกองทุนประกันสุขภาพต าบลธรรมศาลา ภาคเรียนที่ 2/2564   ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่  องค์การเภสัชกรรม  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 49,770 บาท (สี่หมืน่เก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องทองน้อย เพื่อใช้ในพิธีถวายสักการะในกิจกรรมวันส าคัญ/

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

............................................................. .................. 
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อเครื่องทองน้อย เพื่อใช้ในพิธีถวายสักการะใน

กิจกรรมวันส าคัญ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อเครื่องทองน้อย เพ่ือใช้ในพิธีถวายสักการะในกิจกรรมวันส าคัญ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

นักเรียน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านธนวัชร   โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 850 บาท (แปดร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายรูปนักเรียนพร้อมกรอบรูป ระดับชั้นอ.1-3 โครงการบัณฑิตน้อย 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างถ่ายรูปนักเรียนพร้อมกรอบรูป ระดับชั้นอ.1-3 
โครงการบัณฑิตน้อย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

การจ้างถ่ายรูปนักเรียนพร้อมกรอบรูป ระดับชั้นอ.1-3 โครงการบัณฑิตน้อย  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
ร้านสัญลักษณ์  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,590 บาท (สี่พันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการพัฒนางานงบประมาณและ 

บริหารทั่วไป 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการพัฒนางาน

งบประมาณและบริหารทั่วไป  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการพัฒนางานงบประมาณและบริหารทั่วไป  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  

บริษัท วรวรรธน์ทักษิณ จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,960 บาท (ห้าพันเก้าร้อยหกสิบ) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมน้ าดื่มกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 

ระดับชั้น ป.4-ป.6 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมน้ าดื่มกิจกรรมเข้าค่าย

ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้น ป.4-ป.6  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมน้ าดื่มกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้น ป.4-ป.6  ผู้ได้รับ

การคัดเลือก ได้แก่  นายนพรัตน์  สุขสบาย  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมน้ าดื่มนักเรียนกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้

ภายนอกสถานศึกษา ระดับชั้น ป.4-ป.6 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมน้ าดื่มนักเรียนกิจกรรม

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ระดับชั้น ป.4-ป.6  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมน้ าดื่มนักเรียนกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ระดับชั้น ป.

4-ป.6  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นายนพรัตน์  สุขสบาย  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 10,500 บาท            
(หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  

ระดับชั้น ป.4-ป.6 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-

เนตรนารีสามัญ ระดับชั้น ป.4-ป.6  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้น ป.4-ป.6  ผู้ได้รับการ

คัดเลือก ได้แก่  บริษัท วรวรรธน์ทักษิณ จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,905 บาท (เก้าพันเก้าร้อยห้าบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  

ระดับชั้น ป.4-ป.6 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการทัศนศึกษาแหล่ง

เรียนรู้ ระดับชั้น ป.4-ป.6  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4-ป.6  ผู้ได้รับการคัดเลือก 

ได้แก่  บริษัท วรวรรธน์ทักษิณ จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,601 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยเอ็ด
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการให้บริการสารสนเทศ ICT  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการให้บริการ

สารสนเทศ ICT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการให้บริการสารสนเทศ ICT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ผู้ได้รับ

การคัดเลือก ได้แก่  บริษัท วรวรรธน์ทักษิณ จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,560 บาท (หกพันห้าร้อยหกสิบ
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ  

สร้างธรรมะแต่เยาว์วัย โครงการเด็กดีมีวินัย ใฝ่ธรรมะฯ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

............................................................................... 
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในกิจกรรมสวดมนต์

ไหว้พระ สร้างธรรมะแต่เยาว์วัย โครงการเด็กดีมีวินัย ใฝ่ธรรมะฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ สร้างธรรมะแต่เยาว์วัย โครงการเด็กดีมีวินัย 

ใฝ่ธรรมะฯ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท ไทยเสรีบุ๊คส์ จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 878 บาท      
(แปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศจบการศึกษาภาคบังคับ 

โครงการพัฒนางานวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

......................................................................... ...... 
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างถ่ายเอกสารเพ่ือใช้ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศจบ

การศึกษาภาคบังคับ โครงการพัฒนางานวิชาการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างถ่ายเอกสารเพ่ือใช้ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศจบการศึกษาภาคบังคับ โครงการพัฒนางานวิชาการ        

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้าน ซีล็อค-ก๊อบปี้  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 680 บาท (หกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศจบการศึกษาภาคบังคับ 

โครงการพัฒนางานวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศจบ

การศึกษาภาคบังคับ โครงการพัฒนางานวิชาการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศจบการศึกษาภาคบังคับ โครงการพัฒนางานวิชาการ     

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านธนวัชร  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,605 บาท (สามพันหกร้อยห้าบาทถ้วน)  
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ระดับช้ัน ป.1-ป.6 โครงการสนับสนุน 

การจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6 

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

จัดการเรียนการสอน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  มีฟ้านานาภัณฑ์  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ระดับช้ัน ม.1-ม.3 โครงการสนับสนุน 

การจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.3 

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.3 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

จัดการเรียนการสอน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านรุ่งทิพย์  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 25,500 บาท        
(สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน มี.ค.65 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน มี.ค.65 โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง นั้น  

การจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน มี.ค.65   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,026.54 บาท (ห้าพันยี่สิบหกบาทห้าสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบายฯ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างถ่ายเอกสารเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
ตามนโยบายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

การจ้างถ่ายเอกสารเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบายฯ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน เอ็ม 
เอส พี ถ่ายเอกสาร  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 827 บาท (แปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษี มูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบปีการศึกษา 2564 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบ
ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

การจ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบปีการศึกษา 2564  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
คอนเซ็ปอาร์ท  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 675 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน เม.ย.65 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน เม.ย.65  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง นั้น  

การจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน เม.ย.65  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,247 บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารสถานที่ในโรงเรยีน 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารสถานที่ในโรงเรียน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

การจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารสถานที่ในโรงเรียน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายณรงค์ ห้วยหงษ์ทอง  
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 17,780 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาท าโรงเก็บวัสดุเพื่อผสมปุ๋ยหมัก โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

เตรียมพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างเหมาท าโรงเก็บวัสดุเพ่ือผสมปุ๋ยหมัก โครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์เตรียมพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างเหมาท าโรงเก็บวัสดุเพ่ือผสมปุ๋ยหมัก โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เตรียมพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่

ผู้เรียน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นายสรวิชญ์  อ้ังลี่  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขัดพื้นห้องเรียนชั้นล่างตึกประถม 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างเหมาขัดพ้ืนห้องเรียนชั้นล่างตึกประถม  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง นั้น  

การจ้างเหมาขัดพ้ืนห้องเรียนชั้นล่างตึกประถม  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นายสรวิชญ์  อ้ังลี่  โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,800 บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเก็บและกรองน้ าอาคารมัธยม  

เนื่องจากระบบน้ ามีการช ารุดและมีปัญหารั่วไหล 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเก็บและกรองน้ าอาคารมัธยม 

เนื่องจากระบบน้ ามีการช ารุดและมีปัญหารั่วไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างเหมาติดตั้งเครื่องเก็บและกรองน้ าอาคารมัธยม เนื่องจากระบบน้ ามีการช ารุดและมีปัญหารั่วไหล     

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ธารทอง  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 38,000 บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)    
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมน้ าดื่ม กิจกรรมปฐมนิเทศและ     

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการพัฒนางานวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมน้ าดื่ม กิจกรรม

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการพัฒนางานวิชาการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมน้ าดื่ม กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการพัฒนางาน

วิชาการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นางรัชนี  สุภาพพูล  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,130 บาท (แปดพันหนึ่ง
ร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อกิจกรรมปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือกิจกรรมปฐมนิเทศ และประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

การจ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือกิจกรรมปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่    
คอนเซ็ปอาร์ท  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 560 บาท (ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน   
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษเพื่อใช้ในกิจกรรมปฐมนิเทศ  

และประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการพัฒนาวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อกระดาษเพ่ือใช้ในกิจกรรมปฐมนิเทศ และ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการพัฒนาวิชาการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อกระดาษเพ่ือใช้ในกิจกรรมปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการพัฒนาวิชาการ       

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัดธรรมศาลาฯ  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,650 บาท 
(หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมน้ าดื่ม กิจกรรมปฐมนิเทศ 

และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับปฐมวัย 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมน้ าดื่ม กิจกรรม

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับปฐมวัย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมน้ าดื่ม กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับปฐมวัย      

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นางรัชนี  สุภาพพูล  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,160 บาท (สองพันหนึ่งร้อยหกสิบ
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมปฐมนิเทศ  

และประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมปฐมนิเทศ และ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย  ผู้ได้รับการ

คัดเลือก ได้แก่  สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัดธรรมศาลาฯ  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 285 บาท (สองร้อยแปดสิบ
ห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์กล้องวงจรปิดที่ช ารุด  

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์กล้องวงจรปิดที่ช ารุด โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์กล้องวงจรปิดที่ช ารุด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่     

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  รา้น ที.เอส.ซี. เซอร์วิส  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,800 บาท (สองพันแปดร้อยบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดท าเอกสารชั้นเรียน  

โครงการพัฒนาวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดท าเอกสาร       

ชั้นเรียน โครงการพัฒนาวิชาการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดท าเอกสารชั้นเรียน โครงการพัฒนาวิชาการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก 

ได้แก่  บริษัท วรวรรธน์ทักษิณ จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,625 บาท (ห้าพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะนักเรียนของโรงเรียน  

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์ฯ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะนักเรียน

ของโรงเรียน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์ฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะนักเรียนของโรงเรียน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนา   

ภูมิทศัน์ฯ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  สนามจันทร์ เฟอร์นิเจอร์ ส านักงานใหญ่  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 
5,868.95 บาท (ห้าพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในคลุมบอร์ดห้องเรียน 

ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการพัฒนาวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในคลุมบอร์ดห้องเรียนให้มี

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการพัฒนาวิชาการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในคลุมบอร์ดห้องเรียนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการพัฒนาวิชาการ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านธนวัชร  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,580 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565  

กิจกรรมจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2565 กิจกรรมจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 กิจกรรมจัดท าระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้าน เอ็ม เอส พี ถ่ายเอกสาร  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,180 บาท 
(เจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 

กิจกรรมจัดท าระบบประกันคุณภาพภายใน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา SAR กิจกรรมจัดท าระบบประกันคุณภาพภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR กิจกรรมจัดท าระบบประกัน

คุณภาพภายใน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้าน เอ็ม เอส พี ถ่ายเอกสาร  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 700 บาท 
(เจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 

และเสริมทักษะให้ผู้เรียน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างถ่ายเอกสารเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

และเสริมทักษะให้ผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างถ่ายเอกสารเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและเสริมทักษะให้ผู้เรียน  ผู้ได้รับการคัดเลือก 

ได้แก่  ร้าน เอ็ม เอส พี ถ่ายเอกสาร  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 26,899.50 บาท (สองหมื่นหกพันแปดร้อยเก้า
สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อกิจกรรมวันส าคัญ/ 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือกิจกรรมวันส าคัญ/กิจกรรม

พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือกิจกรรมวันส าคัญ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  

คอนเซ็ปอาร์ท  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,910 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อกิจกรรมวันสูบบุหรี่โลก  

โครงการสถานศึกษาสีเขียว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อกิจกรรมวันสูบบุหรี่โลก โครงการ

สถานศึกษาสีเขียว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือกิจกรรมวันสูบบุหรี่โลก โครงการสถานศึกษาสีเขียว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  คอนเซ็ปอาร์ท  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 560 บาท (ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสนามแข่งหุ่นยนต์ซูโม่ เพื่อใช้ในการแข่งขันหุ่นยนต์  

โครงการส่งเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อสนามแข่งหุ่นยนต์ซูโม่ เพื่อใช้ในการแข่งขัน

หุ่นยนต์ โครงการส่งเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อสนามแข่งหุ่นยนต์ซูโม่ เพื่อใช้ในการแข่งขันหุ่นยนต์ โครงการส่งเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะด้าน

เทคโนโลยีหุ่นยนต์  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านเป็นหนึ่ง สาขา 2  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,500 บาท 
(สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันหุ่นยนต์  

โครงการส่งเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันหุ่นยนต์ โครงการ

ส่งเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันหุ่นยนต์ โครงการส่งเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะด้านเทคโนโลยี

หุ่นยนต์  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านศิลา  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,654 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อย
ห้าสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ปี 2565  

โครงการส่งเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ปี 2565 

โครงการส่งเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ปี 2565 โครงการส่งเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะด้าน

เทคโนโลยีหุ่นยนต์  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท อีซี่คิดส์ โรโบติกส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  โดยเสนอราคา เป็น
เงินทั้งสิ้น 18,420 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง   ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดติดตั้งแผงกั้นแบบลวดเคลือบพลาสติก  

เพื่อป้องกันลิงบริเวณรอบตึก อาคาร 017  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดติดตั้งแผงกั้นแบบลวดเคลือบพลาสติก เพ่ือป้องกัน

ลิงบริเวณรอบตึก อาคาร 017  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดติดตั้งแผงกั้นแบบลวดเคลือบพลาสติก เพ่ือป้องกันลิงบริเวณรอบตึก อาคาร 017 ผู้ได้รับการคัดเลือก 

ได้แก่  บริษัท โชคดี คอร์ปอเรท จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 11,400 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่ง
พันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายใบงาน สอนเสริมให้กับนักเรียน  

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาที่ 4-6 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างถ่ายใบงาน สอนเสริมให้กับนักเรียน โครงการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4-6  โดยวธิีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างถ่ายใบงาน สอนเสริมให้กับนักเรียน โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4-6    

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้าน เอ็ม เอส พี ถ่ายเอกสาร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,897 บาท (แปดพันแปด
ร้อยเก้าสิบเจ็ด) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า และสายไฟฟ้าที่ช ารุด 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า และสายไฟฟ้าท่ีช ารุด  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

การจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า และสายไฟฟ้าที่ช ารุด  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นายนันทวัฒน์  สุขเข    
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 30,182 บาท (สามหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ ICT ระดับชั้นมัธยมศึกษา  

โครงการเรียนรู้ ICT นักเรียน ม.1-3 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการ ICT ระดับชั้น

มัธยมศึกษา โครงการเรียนรู้ ICT นักเรียน ม.1-3  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการ ICT ระดับชั้นมัธยมศึกษา โครงการเรียนรู้ ICT นักเรียน ม.1-3     

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,130 บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อย
สามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสารของงานงบประมาณ 

โครงการพัฒนางานงบประมาณและบริหารทั่วไป 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

............................................................................... 
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการพิมพ์เอกสาร

ของงานงบประมาณ โครงการพัฒนางานงบประมาณและบริหารทั่วไป  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการพิมพ์เอกสารของงานงบประมาณ โครงการพัฒนางานงบประมาณ

และบริหารทั่วไป  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250 บาท 
(สองพันสองร้อยห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ Connon  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ Connon  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง นั้น  

การจัดซื้อหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ Connon  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส  โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,250 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสาย HTMI ขนาดความยาว 5 เมตรเพื่อเชื่อมต่อกับทีวีแทนที่ช ารุดโดย

วิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อสาย HTMI ขนาดความยาว 5 เมตรเพื่อ
เชื่อมต่อกับทีวีแทนที่ช ารุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

การจัดซื้อสาย HTMI ขนาดความยาว 5 เมตรเพ่ือเชื่อมต่อกับทีวีแทนที่ช ารุด  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 650 บาท (หกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา เหล็กประตูรั้ว ห้องน้ ามีน้ ารั่วหน้าต่างท่ีช ารุดโดย

วิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา เหล็กประตูรั้ว ห้องน้ ามีน้ า
รั่วหน้าต่างที่ช ารุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

การจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา เหล็กประตูรั้ว ห้องน้ ามีน้ ารั่วหน้าต่างที่ช ารุด  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่    
นายณรงค์  ห้วยหงษ์ทอง  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,250 บาท (เก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษี 
มูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ าอาคารเรียนอนุบาล และซ่อมท่อน้ ารั่วมัธยม 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ าอาคารเรียนอนุบาล และ
ซ่อมท่อน้ ารั่วมัธยม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

การจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ าอาคารเรียนอนุบาล และซ่อมท่อน้ ารั่วมัธยม  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่     
นายณรงค์  ห้วยหงษ์ทอง  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,300 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)      
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซม 

พัฒนาภูมิทัศน์อาคารสถานที่ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์อาคารสถานที่  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์อาคารสถานที่  ผู้ได้รับการคัดเลือก 

ได้แก่  บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,360.50 บาท (แปดพันสามร้อยหกสิบ
บาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการประกาศรับสมัครนักเรียน  

ประจ าปีการศึกษา 2565 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในการประกาศรับสมัคร

นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในการประกาศรับสมัครนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565  ผู้ได้รับการคัดเลือก 

ได้แก่  คอนเซ็ปอาร์ท  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 675 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน พ.ค.65 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน พ.ค.65   โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง นั้น  

การจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน พ.ค.65  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,728.15 บาท (สามพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทสิบห้าสตางค์) รวมภาษี 
มูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาดอาคารเรียน  

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาภูมิทัศน์อาคารสถานที่ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาดอาคารเรียน 

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาภูมิทัศน์อาคารสถานที่  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาดอาคารเรียน โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาภูมิทัศน์อาคารสถานที่  

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท วรวรรธน์ทักษิณ จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,200 บาท (หกพันสอง
ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาการงานวันสุนทรภู่ 

โครงการประกวดแข่งขันวิชาการนักเรียนทุกระดับ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาการ

งานวันสุนทรภู่ โครงการประกวดแข่งขันวิชาการนักเรียนทุกระดับ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาการงานวันสุนทรภู่ โครงการประกวดแข่งขันวิชาการ

นักเรียนทุกระดับ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัดธรรมศาลาฯ  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 
3,800 บาท (สามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าต่วนเพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ  

ประจ าปีการศึกษา 2565 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อผ้าต่วนเพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ 

ประจ าปีการศึกษา 2565  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อผ้าต่วนเพ่ือใช้ในการปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2565  ผูไ้ด้รับการคัดเลือก 

ได้แก่ ร้าน แอน แอน (นครปฐม)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,400 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดท าป้ายไวนิลให้ความรู้แนวทางการป้องกัน 

เชื้อโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19)  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดท าป้ายไวนิลให้ความรู้แนวทางการป้องกันเชื้อโรค

ไวรัสโคโรนา (Covid-19)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดท าป้ายไวนิลให้ความรู้แนวทางการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19)   ผู้ได้รับการคัดเลือก 

ได้แก่  บริษัท เบญจวรรณ พริ้นติ้ง จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 810 บาท (แปดร้อยสิบบาทถ้วน)         
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างพร้อมน้ าดื่มเพื่อใช้ในอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกัน 

เชื้อโรคไวรัสโคโรนา่ (Covid-19)  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้ออาหารว่างพร้อมน้ าดื่มเพ่ือใช้ในอบรมให้ความรู้

เรื่องการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้ออาหารว่างพร้อมน้ าดื่มเพ่ือใช้ในอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19)  

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัดธรรมศาลาฯ  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท 
(สามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกัน 

เชื้อโรคไวรัสโคโรนา่ (Covid-19)  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

................................................................. .............. 
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในอบรมให้ความรู้เรื่องการ

ป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ผู้ได้รับการ

คัดเลือก ได้แก่  สหศึกษา  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,432 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)  รวมภาษี 
มูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019  

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือการป้องกันเชื้อโรคไวรัส โค

โรนา 2019 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  สหศึกษา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,290 บาท (สี่พันสองร้อย
เก้าสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ส าหรับห้องพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพ 

และความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

........................................................... .................... 
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ส าหรับห้องพยาบาลเพ่ือดูแล

สุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ส าหรับห้องพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร

ในโรงเรียน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,509 บาท 
(หกพันห้าร้อยเก้าบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 24  มิถุนายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ซ่อมแซมโต๊ะนักเรียนให้อยู่ในสถานที่สมบูรณ์ 

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที ่ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ซ่อมแซมโต๊ะนักเรียนให้อยู่

ในสถานที่สมบูรณ์ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ซ่อมแซมโต๊ะนักเรียนให้อยู่ในสถานที่สมบูรณ์ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 

พัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  กันตเมศฐ์วัสดุภัณฑ์  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 
5,175.50 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดท าสื่อ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ระดับประถมศึกษา โครงการงานพัฒนาวิชาการ  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดท าสื่อ และพัฒนา

สื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โครงการงานพัฒนาวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดท าสื่อ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โครงการ

งานพัฒนาวิชาการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัทไทยเสรีบุ๊คส์ จ ากัด      โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 33,073 
บาท (สามหมื่นสามพันเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 4  กรกฎาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดท าสื่อ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ระดับมัธยมศึกษา โครงการงานพัฒนาวิชาการ  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดท าสื่อ และพัฒนา

สื่อการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา โครงการงานพัฒนาวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดท าสื่อ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา โครงการงาน

พัฒนาวิชาการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัทไทยเสรีบุ๊คส์ จ ากัด    โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 15,998 บาท 
(หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบทดสอบ การอ่าน-เขียน ครั้งที่ 1  

โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-3  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างถ่ายเอกสารแบบทดสอบ การอ่าน-เขียน ครั้งที่ 1 

โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจ้างถ่ายเอกสารแบบทดสอบ การอ่าน-เขียน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 1-3  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้าน เอ็ม.เอส.พี. ถ่ายเอกสาร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 
2,091.50บาท (สองพันเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเติมเครื่องปริ้น Laser HP 12 A โครงการรพัฒนางานวิชาการ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
...............................................................................  

ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อหมึกเติมเครื่องปริ้น Laser HP 12 A 
โครงการรพัฒนางานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

การจัดซื้อหมึกเติมเครื่องปริ้น Laser HP 12 A โครงการรพัฒนางานวิชาการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
ร้าน ที.เอส.ซี.เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,700 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 25  กรกฎาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการจัดหาวัสดุบริหารงานวิชาการ 

และบริหารงานบุคคล  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...............................................................................  
ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการจัดหาวัสดุ

บริหารงานวิชาการและบริหารงานบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการจัดหาวัสดุบริหารงานวิชาการและบริหารงานบุคคล ผู้ได้รับการ

คัดเลือก ได้แก่  บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)  
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่ 18  กรกฎาคม พ.ศ.2565  

 

(นายสมบูรณ์  บุญธรรม)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


