
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

 
 

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
ต าบลธรรมศาลา  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม



บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)   อ.เมืองนครปฐม   จ.นครปฐม 
ที่ ………………………………………….  วันที่   30  กันยายน  พ.ศ. 2564 
เรื่อง รายงานการประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 
 

ด้วยฝ่ายบริหารงานงบประมาณ งานพัสดุได้จัดท ารายงานการประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
2564  ที่ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 (รายละเอียดดังแนบ) ดังนี้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

ลงชื่อ ............................................ เจ้าหน้าที่ 
               (นายนราฤทธิ์  ทิศกระโทก) 
                ต าแหน่ง คร ูคศ.1 โรงเรียนวัดธรรมศาลาฯ 
 
 

ลงชื่อ ............................................ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
               (นางสาวเสาวณี  แก้วนิตย์) 
                ต าแหน่ง คร ูคศ.3 โรงเรียนวัดธรรมศาลาฯ 
 

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

                    (นายสุนัย  ทองนวล) 
                ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา 
 
 
 
 



ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)

ท่ี รายการ ประกาศ ณ วันท่ี วิธีการจัดซ้ือ/จ้าง
1 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียน ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะเจาะจง
2 จัดซ้ือวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับก่อนประถมศึกษา  ฯ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะเจาะจง
3 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในกิจกรรมก ากับนิเทศการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะเจาะจง
4 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในกิจกรรมประดิษฐ์กระปุกออมสินกิจกรรมหนูน้อยนักออม ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะเจาะจง
5 จ้างท าป้ายเขียนสถิติบอกจ านวนนักเรียน  ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะเจาะจง
6 จ้างร้ือถอนเคร่ืองปรับอากาศและติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศใหม่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะเจาะจง
7 จ้างถ่ายเอกสารโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะเจาะจง
8 จ้างถ่ายเอกสารโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะเจาะจง
9 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็กพิเศษเรียนร่วม ฯ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะเจาะจง

10 จัดซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ EPSON รุ่น L๓๑๕๐ โครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็กพิเศษเรียนรวม ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะเจาะจง
11 จัดซ้ือกระดาษ A๔เพ่ือใช้ในงานธุรการโครงการพัฒนางานงบประมาณ และบริหารท่ัวไป ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะเจาะจง
12 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม ฯ (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์) ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะเจาะจง
13 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ฯ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะเจาะจง
14 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  ฯ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะเจาะจง
15 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ  โครงการส่งเสริมสุขภาพ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะเจาะจง
16 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส ฯ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะเจาะจง
17 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในกิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะเจาะจง
18 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดค่ายทักษะวิชาการ โครงการค่ายทักษะทางวิชาการ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะเจาะจง
19 จ้างติดกล้องวงจรปิดบริเวณโรงครัวประกอบอาหาร ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะเจาะจง
20 จ้างท าการจ้างปรับปรุงห้องวิชาการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะเจาะจง
21 จ้างติดต้ัง และย้าย TV ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะเจาะจง
22 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดค่ายทักษะวิชาการ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะเจาะจง
23 จัดซ้ือวัสดุท าความสะอาดห้องเรียน และบริเวณต่างๆ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ฯ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะเจาะจง



ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)

ท่ี รายการ ประกาศ ณ วันท่ี วิธีการจัดซ้ือ/จ้าง
24 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการจัดค่ายทักษะวิชาการ  ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะเจาะจง
25 จัดซ้ือหมึกเติมเคร่ืองปร้ินเตอร์เพ่ือใช้ในงานธุรการ และงานงบประมาณ ฯ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะเจาะจง
27 จัดซ้ือวัสดุส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือการเรียนรู้ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการห้องสมุด 3 ดี ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะเจาะจง
28 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 29 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะเจาะจง
29 จัดซ้ือหนังสือแบบเรียน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15  ปี 16 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖3 เฉพาะเจาะจง
30 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารการเงินของโรงเรียนเพ่ือรักษาความปลอดภัย   16 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖3 เฉพาะเจาะจง
31 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานพัสดุเพ่ือจัดเก็บเอกสารงานพัสดุ   โครงการเหลือจ่าย 30 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖3 เฉพาะเจาะจง
32 จัดซ้ือเคร่ืองรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต 10 ตุลาคม พ.ศ.2563 เฉพาะเจาะจง
33 จ้างท าการจ้างท าป้ายไวนิลให้ความรู้ และป้ายนิเทศต่างๆของช้ันเรียน 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เฉพาะเจาะจง
34 จ้างท าตราประทับงานเอกสารวิชาการ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เฉพาะเจาะจง
35 จัดซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียน ระดับช้ัน ป. 1 – ป. 6 ระดับช้ัน ป. 1 – ป. 6 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เฉพาะเจาะจง
36 จัดซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียน   ระดับช้ัน    ม.1 – ม.3  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ฯ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เฉพาะเจาะจง
37 จ้างติดซ่อมแซมกระด่ิงไฟฟ้าโรงเรียน(สัญญาณเตือนเปล่ียนช่ัวโมง) 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เฉพาะเจาะจง
38 จ้างซ่อมแซมระบบสัญญาณกล่องวงจรปิด 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เฉพาะเจาะจง
39 จ่ายค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน ต.ค - พ.ย ปี 2563  ภาคเรียนท่ี  1/2563     1 ธันวาคม พ.ศ.2563 เฉพาะเจาะจง
40 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการ ICT ระดับช้ันมัธยมศึกษา โครงการเรียนรู้  ICT  นักเรียน  ม.1 -  3  4 ธันวาคม พ.ศ.2563 เฉพาะเจาะจง
41 จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ Canon MP ๒๘๗ เงินรายได้สถานศึกษา  ภาคเรียนท่ี  1/2563    14 ธันวาคม พ.ศ.2563 เฉพาะเจาะจง
42 จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 เฉพาะเจาะจง
43 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 ฯ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 เฉพาะเจาะจง
44 จ้างเหมาท าบ่อดักไขอุดตันทางเดินน้ า 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 เฉพาะเจาะจง
45 จัดซ้ือวัสดุ  -  อุปกรณ์  เพ่ือใช้ในโครงการพัฒนาการอ่าน  การเขียน ฯ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
46 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการเด็กดีมีวินัย ใฝ่ธรรมะ รู้ประหยัดและพอเพียง ฯ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
47 จัดซ้ือวัสดุโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ฯ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง



ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)

ท่ี รายการ ประกาศ ณ วันท่ี วิธีการจัดซ้ือ/จ้าง
48 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คห้องปฏิบัติการภาษาไทย 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
49 จ่ายค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน ธ.ค 63 – ม.ค ปี 2564  ภาคเรียนท่ี  1/2563 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
50 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
51 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการส่งเสริมสุขภาพ  ฯ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
52 จัดซ้ือวัสดุโครงการสวดมนต์ไหว้สร้างธรรมะแต่เยาว์วัย ระดับช้ันก่อนประถมศึกษา 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
53 จัดซ้ือเส้ือนักกีฬาฟุตบอลเพ่ือแข่งขันกีฬานักเรียน เงินเหลือจ่ายรายหัวประถม ฯ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
54 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานงบประมาณ และบริหารท่ัวไป    23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
55 จัดซ้ือลูกวอลเลย์บอลเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมสุขภาพ  ฯ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
56 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ระดับประถม 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
57 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ระดับมัธยม  23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
58 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้า ประปาโรงเรียนและปรับภูมิทัศน์ ฯ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
59 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์อาคารสถานท่ี 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
60 จัดซ้ือยาและครุภัณฑ์ส าหรับห้องพยาบาลในโรงเรียน   23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
61 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน   5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
62 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในห้องวิชาการประถมและห้องวิทยาศาสตร์ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
63 จัดซ้ือวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับก่อนประถมศึกษา   2 มีนาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
64 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ฯ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
65 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 2 มีนาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
66 จ้างติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตส าหรับห้องวิทยาศาสตร์ ช้ัน 3 2 มีนาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
67 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน 2 มีนาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
68 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการโรงเรียนวิถีพุทธและกิจกรรมวันส าคัญ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
69 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์วัดไข้ และเวชภัณฑ์ โครงการป้องกันและควบคุมการระบาด ฯ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
70 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์วัดไข้และเวชภัณฑ์ โครงการป้องกันและควบคุมการระบาด ฯ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง



ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)

ท่ี รายการ ประกาศ ณ วันท่ี วิธีการจัดซ้ือ/จ้าง
71 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในงานบริหารวิชาการ โครงการพัฒนางานวิชาการ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
72 จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในการบริหารวิชาการ  2 มีนาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
73 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันหุ่นยนต์   12 มีนาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
74 จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในการแข่งขันหุ่นยนต์ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
75 จ้างติดกล้องวงจรปิดบริเวณตึกอนุบาล 19 มีนาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
76 จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในการบริหารวิชาการ  8 มีนาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
77 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการ  ICT  ระดับช้ันป.1-ป.3  ฯ 23 มีนาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
78 จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ในโครงการสานสัมพันธ์ บ้าน ชุมชน โรงเรียน 23 มีนาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
79 จ้างท าป้ายไวนิลการจัดกิจกรรมฟันสวย ย้ิมใส 23 มีนาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
80 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการ ICT ระดับช้ันประถมศึกษา 4 - 6 23 มีนาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
81 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการ  ICT  ระดับช้ันป.4-ป.6 23 มีนาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
82 จ้างท าเคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้าอาคารเรียนประถม (อาคาร ๕๐๕) 23 มีนาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
83 ซ้ือพัสดุท าการจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารโครงการสอบธรรมศึกษาของเด็กนักเรียน ฯ 5 มีนาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
85 จัดซ้ือหมึกเติมเคร่ืองปร้ินเตอร์โครงการสอบธรรมศึกษาของเด็กนักเรียนระดับ ช้ัน ป.5 - ม.3    5 มีนาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
86 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ฯ 1 เมษายน พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
87 จ้างเหมาท าอาหารว่างเพ่ือใช้ในการพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ฯ 1 เมษายน พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
88 จ้างถ่ายรูปนักเรียนพร้อมกรอบรูป  ระดับช้ันอ.๑ – ๓     1 เมษายน พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
89 จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 1 เมษายน พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
90 จ้างถ่ายเอกสาร แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.๔ และ ปพ.๖  1 เมษายน พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
91 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ผลิตส่ือการเรียนการสอน และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 1 เมษายน พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
92 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้พัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอนทัศนศิลป์ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และทักษะอาชีพ1 เมษายน พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
93 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้พัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอนทัศนศิลป์  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และทักษะอาชีพ1 เมษายน พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
94 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระวิชาหลัก 21 เมษายน พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง



ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)

ท่ี รายการ ประกาศ ณ วันท่ี วิธีการจัดซ้ือ/จ้าง
95 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและกิจกรรมวันส าคัญ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน21 เมษายน พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
96 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาดเพ่ือรองรับการเปิดเทอมภาคเรียนใหม่ 21 เมษายน พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
97 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม จุดท่ีช ารุดต่างๆ 21 เมษายน พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
98 จ้างท าป้ายไวนิลการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า พระเทพรัตนราชสุดา  1 เมษายน พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
99 จ่ายค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน ก.พ 64 2 เมษายน พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง

100 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตตึกประถมเสีย 2 เมษายน พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
101 จัดซ้ือกระดานไวท์บอร์ดเขียนอาหารกลางวัน 2 เมษายน พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
102 จัดซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียน  ระดับช้ัน  ป.1–ป.6 1 เมษายน พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
103 จัดซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียน   ระดับช้ัน    ม.1 – ม.3  1 เมษายน พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
104 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศจบการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2563 ระดับช้ัน ป.6 และ ม.3 1 เมษายน พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
105 จัดซ้ืออาหารว่างและน้ าด่ืมเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ระดับช้ัน ป.6 และ ม.3  1 เมษายน พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
106 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมปลูกพืชไร้ดิน โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  1 เมษายน พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
107 จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธ์การเล่ือนเปิดเทอม   5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
108 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุด โครงการห้องสมุด 3 ดี 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
109 จัดซ้ือหมึกเติมเคร่ืองปร้ินเตอร์เพ่ือใช้ในงานงบประมาณและบริหารท่ัวไป  2 เมษายน พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
110 จ่ายค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน มี.ค.-เม.ย. 64 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
111 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานงบประมาณ และบริหารท่ัวไป 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
112 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
113 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในโครงการบริหารงานวิชาการ และบริหารงานบุคคล 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
114 จ้างซ่อมแซมระบบป๊ัมน้ าเคร่ืองกรองน้ าบาดาลเพ่ือสนับสนุนน้ าด่ืมให้กับนักเรียน 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
115 จ้างซ่อมแซมกล้อง CCTV ภายในโรงเรียน 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
116 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีช ารุดภายในห้องเรียนอาคารประถมศึกษา 24 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
117 จ้างท าป้ายไวนิลเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง



ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔
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ท่ี รายการ ประกาศ ณ วันท่ี วิธีการจัดซ้ือ/จ้าง
118 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 4 มิถุนายน พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
119 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการกิจกรรมท าความสะอาด และงานประปา ไฟฟ้า 4 มิถุนายน พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
120 จัดซ้ือหมึกเติมเคร่ืองปร้ินเตอร์ เพ่ือใช้ในการท าใบงานและส่ือการเรียนการสอน ใช้เงินรายหัวประถม 4 มิถุนายน พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
121 จ้างท าผ้าคลุมโต๊ะเพ่ือจัดนิทรรศการและแสดงผลงานต่าง ๆ ของนักเรียน ฯ 4 มิถุนายน พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
122 จ้างถ่ายเอกสาร แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.4 และปพ.6 4 มิถุนายน พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
123 จ้างถ่ายเอกสาร แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 4 มิถุนายน พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
124 จ่ายค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน พ.ค. 64 4 มิถุนายน พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
125 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคาร 505 และอาคาร 017 ฯ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
126 จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธ์การเล่ือนปิดเทอม 22 มิถุนายน พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
127 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ห้องเรียนประถม และห้องวิชาการประถมท่ีช ารุด 22 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
128 จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมน้ าด่ืม กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
129 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในงานงบประมาณและบริหารท่ัวไป  16 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
130 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ห้องเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา  16 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
131 ซ้ือพัสดุท าการจัดซ้ือแอลกอฮอล์เพ่ือใช้ท าความสะอาดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)2 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
132 จ้างตัดก่ิงต้นมะขามใหญ่ข้างอาคารท่ีกรองน้ าและอาคารเรียน 2 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
133 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องประชุม ภาวนากิตติคุณ ๒ 2 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
134 จ้างท าแผ่นป้ายบ่งช้ี ติดหน้าห้องเรียน ทุกห้องภายในโรงเรียน 16 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
135 จ่ายค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน พ.ค. 64 16 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
136 จ้างก าจัดปลวกอาคารเรียน 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
137 จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 23 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
138 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 23 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
139 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้  โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน23 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
140 จ้างเหมาติดต้ังสายไฟเบอร์ออฟติกท่ีเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตตึกประถมขาด  2 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง



ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)

ท่ี รายการ ประกาศ ณ วันท่ี วิธีการจัดซ้ือ/จ้าง
141 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน 2 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
142 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการท าความสะอาด ฆ่าเช้ือ ห้องเรียน และอาคารเรียน โครงการปรับปรุง 2 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
143 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการท า ปพ.5 และ ปพ.6 โครงการพัฒนางานวิชาการ 2 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
144 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าในอาคารเรียน และบริเวณโรงเรียน ฯ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เฉพาะเจาะจง
145 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ EPSON โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และครุภัณฑ์ไฟฟ้า 23 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
146 จ้างถ่ายเอกสาร ใบงานแบบฝึกหัด และใบงานกิจกรรมในสถานการณ์โควิด 19  9 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
147 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการประกันคุณภาพภายใน  6 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
148 ซ้ือพัสดุท าการจ่ายค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน ก.ค. ๖๔   6 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
149 จัดซ้ืออุปกรณ์เพ่ือใช้ในการท าความสะอาดเพ่ือป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  20 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
150 จัดซ้ือน้ ายาท าความสะอาดเพ่ือใช้ในการท าความสะอาดเพ่ือป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)   20 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
151 จัดซ้ือวัสดุส่ือ และอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนางานวิชาการ 20 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
152 จัดซ้ือวัสดุส่ือ และอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน(กิจกรรมพัฒนาส่ือประถม)  20 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
153 จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันแม่แห่งชาติ  6 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
154 จัดซ้ือหนังสือแบบเรียน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15  ปี 3 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
155 จัดซ้ือวัสดุ และอุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานบริหารงานวิชาการ และบริหารบุคคล โครงการพัฒนางานวิชาการ 3 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
156 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี  3 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
157 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ICT ระดับอนุบาล 1 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
158 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย 1 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
159 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการก ากับนิเทศการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย  1 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
160 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการเด็กดีมีวินัย ใฝ่ธรรมะ รู้ประหยัดและพอเพียง 1 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
161 จ้างเหมาติดต้ักล่อง wifi ภายในอาคารเรียนและซ่อมแซมกล้องวงจรปิดหน้าประตูโรงเรียน 10 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
162 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ 10 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
163 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 10 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง



ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)

ท่ี รายการ ประกาศ ณ วันท่ี วิธีการจัดซ้ือ/จ้าง
164 จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์   1 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
165 จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในการจัดสถานท่ี และประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน 10 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
166 จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในการตกแต่งสถานท่ีในการใช้งานห้องสมุด  โครงการห้องสมุด 3 ดี 10 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
167 ซ้ือพัสดุท าการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการห้องสมุด ๓ ดี  8 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
168 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา และฝ้าท่ีช ารุด  20 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
169 จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีช ารุดภายในห้องเรียน อาคารเรียน 20 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
170 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการพัฒนางานงบประมาณ และบริหารท่ัวไป  20 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
171 จัดซ้ือพัสดุท าการจ่ายค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  8 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
172 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ า ห้องน้ าปัสสาวะชาย-หญิง 30 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
173 จัดซ้ือวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ีในโรงเรียน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์ 30 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
174 จัดซ้ือทรายละเอียดเพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการปลูกจิตส านึกรักโรงเรียน 20 กันยายน พ.ศ.๒๕๖4 เฉพาะเจาะจง
175 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการปลูกจิตส านึกรักโรงเรียน รักชุมชน ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติให้สวยงาม 30 กันยายน พ.ศ.๒๕๖4 เฉพาะเจาะจง
176 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการห้องสมุด ๓ ดี      20 กันยายน พ.ศ.๒๕๖4 เฉพาะเจาะจง



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ

ห้องสมุดโรงเรียน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียน ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไทยเสรี บุ๊คส์ จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,959.65 บาท (สามพันเก้า
ร้อยห้าสิบเก้าบาทหกสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับก่อนประถมศึกษา  ฯ 

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

 
  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์
น้อยระดับก่อนประถมศึกษา  ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับก่อนประถมศึกษา  ฯ ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท ไทยเสรี บุ๊คส์ จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,505.79 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยห้าบาทเจ็ด
สิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมก ากับนิเทศการจัดการ

เรียนรู้ปฐมวัย 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมก ากับนิเทศการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในกิจกรรมก ากับนิเทศการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไทยเสรี บุ๊คส์ จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,360 บาท (หนึ่งพันสามร้อย
หกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมประดิษฐ์กระปุกออมสิน

กิจกรรมหนูน้อยนักออม 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมประดิษฐ์กระปุกออมสินกิจกรรมหนูน้อยนักออม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในกิจกรรมประดิษฐ์กระปุกออมสินกิจกรรมหนูน้อยนัก
ออม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไทยเสรี บุ๊คส์ จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,690 บาท (หนึ่ง
พันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้ง
ปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายเขียนสถิติบอกจ านวนนักเรียน 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าป้ายเขียนสถิติบอกจ านวน
นักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างท าป้ายเขียนสถิติบอกจ านวนนักเรียน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสมนึก   งิ้วทอง 
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,076 บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศและติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศและ
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศและติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
ลักกี้ เซอร์วิส แอนด์ เซลล์  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,600 บาท (สี่พันหกร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างถ่ายเอกสารโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างถ่ายเอกสารโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
นางชนกนาถ   โพธิ์นาค โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,100 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษมีูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างถ่ายเอกสารโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างถ่ายเอกสารโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
นางชนกนาถ   โพธิ์นาค โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาการเรยีนรู้เด็กพิเศษเรียน

ร่วม ฯ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้เด็กพิเศษเรียนร่วม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็กพิเศษเรียนร่วม ฯ  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ร้าน เอ็ม  เอส  พี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,550 บาท (สี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ EPSON รุ่น L๓๑๕๐ โครงการพัฒนาการเรียนรู้

เด็กพิเศษเรียนรวม 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ EPSON รุ่น L
๓๑๕๐ โครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็กพิเศษเรียนรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ EPSON รุ่น L๓๑๕๐ โครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็กพิเศษเรียนรวม 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.เอช.ซี.เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,060 บาท (หนึ่งพันหกสิบ
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษ A๔เพื่อใช้ในงานธุรการโครงการพัฒนางาน

งบประมาณ และบริหารทั่วไป 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อกระดาษ A๔เพ่ือใช้ในงาน
ธุรการโครงการพัฒนางานงบประมาณ และบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อกระดาษ A๔เพ่ือใช้ในงานธุรการโครงการพัฒนางานงบประมาณ และบริหารทั่วไป 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัด ธรรมศาลา ฯ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,400 
บาท (สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้ง
ปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม ฯ (โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการปรับปรุง
ซ่อมแซม ฯ (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม ฯ (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาภูมิ
ทัศน์) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,782 บาท (ห้า
พันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการ

เรียนรู้ ฯ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ฯ ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ บริษัทไทยเสรีบุคส์  จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,345 บาท (ห้าพันสามร้อยสี่สิบห้า
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนระดับ

ปฐมวัย  ฯ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  ฯ  ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ บริษัทไทยเสรีบุคส์  จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 25,877 บาท (สองหมื่นห้าพัน
แปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้ง
ปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ  

โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรม
โครงการส่งเสริมสุขภาพ  โครงการส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ  โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทไทยเสรีบุคส์  จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,488 บาท (หกพันสี่ร้อย
แปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัส ฯ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรม
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
ฯ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 18,400 บาท (หนึ่ง
หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้ง
ปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยา

เสพติดและอบายมุข 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในกิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท (แปดพัน
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดค่ายทักษะวิชาการ โครงการค่าย

ทักษะทางวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัด
ค่ายทักษะวิชาการ โครงการค่ายทักษะทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดค่ายทักษะวิชาการ โครงการค่ายทักษะทางวิชาการ ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัด ธรรมศาลา ฯ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,562 
บาท (สามพันห้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดกล้องวงจรปิดบริเวณโรงครัวประกอบอาหาร 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างติดกล้องวงจรปิดบริเวณโรงครัว
ประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างติดกล้องวงจรปิดบริเวณโรงครัวประกอบอาหาร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.
เอช.ซี.เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,700 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าการจ้างปรับปรุงห้องวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการ

เรียนการสอน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าการจ้างปรับปรุงห้องวิชาการ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างท าการจ้างปรับปรุงห้องวิชาการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธวัฒน์ชัย   ปิ่นทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,955 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อย
ห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้ง และย้าย TV 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างติดตั้ง และย้าย TV โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างติดตั้ง และย้าย TV ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.เอช.ซี.เซอร์วิส โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น 3,300 บาท () รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้ง
ปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดค่ายทักษะวิชาการ 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัด
ค่ายทักษะวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดค่ายทักษะวิชาการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัด ธรรมศาลา ฯ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,015.50 บาท (สองพันสิบห้าบาท
ห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุท าความสะอาดห้องเรียน และบริเวณต่างๆ โครงการ

ปรับปรุง ซ่อมแซม ฯ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุท าความสะอาดห้องเรียน 
และบริเวณต่างๆ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุท าความสะอาดห้องเรียน และบริเวณต่างๆ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ฯ  ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศิริธนา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการจัดค่ายทักษะวิชาการ 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการ
จัดค่ายทักษะวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการจัดค่ายทักษะวิชาการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
บริษัทไทยเสรีบุคส์  จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์เพื่อใช้ในงานธุรการ และงาน

งบประมาณ ฯ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์เพ่ือใช้
ในงานธุรการ และงานงบประมาณ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์เพ่ือใช้ในงานธุรการ และงานงบประมาณ ฯ  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,020 บาท (เจ็ดพันยี่สิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



   
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อการเรียนรู้ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการ

ห้องสมุด 3 ดี 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อการเรียนรู้ 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการห้องสมุด 3 ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อการเรียนรู้ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการห้องสมุด 3 ดี  ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทไทยเสรีบุคส์  จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท (สองหมื่น
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทไทยเสรีบุคส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 11,027 
บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือแบบเรียน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 15  ปี 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อหนังสือแบบเรียน โครงการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15  ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อหนังสือแบบเรียน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15  ปี  
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศิริธนา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 11,599.80 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้า
ร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖3 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เก็บเอกสารการเงินของโรงเรียนเพื่อรักษาความปลอดภัย 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อตู้เก็บเอกสารการเงินของ
โรงเรียนเพ่ือรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อตู้เก็บเอกสารการเงินของโรงเรียนเพ่ือรักษาความปลอดภัย  ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท เรืองศิลป์ เฟอร์นิแลนด์ จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖3 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานพัสดุเพื่อจัดเก็บเอกสารงานพัสดุ   

โครงการเหลือจ่าย 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานพัสดุ
เพ่ือจัดเก็บเอกสารงานพัสดุ   โครงการเหลือจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานพัสดุเพ่ือจัดเก็บเอกสารงานพัสดุ   โครงการเหลือจ่าย  ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทไทยเสรีบุคส์  จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,145 บาท (ห้าพันหนึ่ง
ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖3 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อเครื่องรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.เอช.ซี.เซอร์วิส 
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,950 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2563 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าการจ้างท าป้ายไวนิลให้ความรู้ และป้ายนิเทศต่างๆของช้ันเรียน 

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

 
  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าการจ้างท าป้ายไวนิลให้ความรู้ 
และป้ายนิเทศต่างๆของชั้นเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างท าการจ้างท าป้ายไวนิลให้ความรู้ และป้ายนิเทศต่างๆของชั้นเรียน  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ร้านคนหลังป้าย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,450 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าตราประทับงานเอกสารวิชาการ 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าตราประทับงานเอกสาร
วิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างท าตราประทับงานเอกสารวิชาการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ทองผาภูมิการพิมพ์ 
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

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

6 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้น 
ป. 1 – ป. 6 ระดับชั้น ป. 1 – ป. 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้น ป. 1 – ป. 6 ระดับชั้น ป. 1 – ป. 6 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ มีฟ้านานาภัณฑ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวม
ภาษมีูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน   ระดับชั้น    ม.1 – ม.3  โครงการ

สนับสนุนการจัดการศึกษา ฯ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน   ระดับชั้น    
ม.1 – ม.3  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน   ระดับชั้น    ม.1 – ม.3  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ฯ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนันท์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 43,500 บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อย
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดซ่อมแซมกระดิ่งไฟฟ้าโรงเรียน(สัญญาณเตือนเปลี่ยนชั่วโมง) 

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

 
  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างติดซ่อมแซมกระดิ่งไฟฟ้าโรงเรียน
(สัญญาณเตือนเปลี่ยนชั่วโมง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างติดซ่อมแซมกระดิ่งไฟฟ้าโรงเรียน(สัญญาณเตือนเปลี่ยนชั่วโมง) ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,700 บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบสัญญาณกล่องวงจรปิด 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างซ่อมแซมระบบสัญญาณกล่อง
วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างซ่อมแซมระบบสัญญาณกล่องวงจรปิด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.เอส.ซี. 
เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,890 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ต.ค - พ.ย ปี 2563  ภาคเรียนที่  

1/2563 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน 
ต.ค - พ.ย ปี 2563  ภาคเรียนที่  1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ต.ค - พ.ย ปี 2563  ภาคเรียนที่  1/2563 ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 11,924.46 บาท (หนึ่ง
หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ ICT ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

โครงการเรียนรู้  ICT  นักเรียน  ม.1 -  3 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการ 
ICT ระดับชั้นมัธยมศึกษา 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 7,000 
บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ Canon MP ๒๘๗ เงินรายได้สถานศึกษา  ภาค

เรียนที่  1/2563 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ Canon MP 
๒๘๗ เงินรายได้สถานศึกษา  ภาคเรียนที่  1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ Canon MP ๒๘๗ เงินรายได้สถานศึกษา  ภาคเรียนที่  1/2563 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,500 บาท (สามพันห้าร้อย
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร ฯ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ทวีสินเพ่ิมทรัพย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,100 บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 

ธันวาคม พ.ศ.2563 ฯ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.
2563 ฯ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านธนวัชร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,838 บาท (สี่พันแปดร้อย
สามสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาท าบ่อดักไขอุดตันทางเดินน้ า 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างเหมาท าบ่อดักไขอุดตันทางเดิน
น้ า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างเหมาท าบ่อดักไขอุดตันทางเดินน้ า ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธวัฒน์ชัย ปิ่นทอง 
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,459 บาท (สามพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ  -  อุปกรณ์  เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาการอ่าน  การเขียน 

ฯ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุ  -  อุปกรณ์  เพ่ือใช้ใน
โครงการพัฒนาการอ่าน  การเขียน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุ  -  อุปกรณ์  เพ่ือใช้ในโครงการพัฒนาการอ่าน  การเขียน ฯ  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัด ธรรมศาลา ฯ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,200 บาท (สอง
พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเด็กดีมีวินัย ใฝ่ธรรมะ รู้ประหยัด

และพอเพียง ฯ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการ
เด็กดีมีวินัย ใฝ่ธรรมะ รู้ประหยัดและพอเพียง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการเด็กดีมีวินัย ใฝ่ธรรมะ รู้ประหยัดและพอเพียง ฯ  ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไทยเสรี บุ๊คส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 708 บาท (เจ็ดร้อยแปดบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ฯ 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ฯ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
บริษัท ไทยเสรี บุ๊คส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,014 บาท (หกพันสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คห้องปฏิบัติการภาษาไทย 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
ห้องปฏิบัติการภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คห้องปฏิบัติการภาษาไทย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ธ.ค 63 – ม.ค ปี 2564  ภาค

เรียนที่  1/2563 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน 
ธ.ค 63 – ม.ค ปี 2564  ภาคเรียนที่  1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ธ.ค 63 – ม.ค ปี 2564  ภาคเรียนที่  1/2563 ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 13,825.79 บาท 
(หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์ ) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

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

 
  ตามที่  โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้ จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.
เอส.ซี. เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,250 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการ

ส่งเสริมสุขภาพ  ฯ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรม
โครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการส่งเสริมสุขภาพ  ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการส่งเสริมสุขภาพ  ฯ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทไทยเสรีบุคส์  จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,454 บาท (หกพันสี่ร้อย
ห้าสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการสวดมนต์ไหว้สร้างธรรมะแต่เยาว์วัย ระดับช้ันก่อน

ประถมศึกษา 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุโครงการสวดมนต์ไหว้สร้าง
ธรรมะแต่เยาว์วัย ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุโครงการสวดมนต์ไหว้สร้างธรรมะแต่เยาว์วัย ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา  ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัดธรรมศาลา ฯ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 720 บาท 
(เจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อนักกีฬาฟุตบอลเพื่อแข่งขันกีฬานักเรียน เงินเหลือจ่ายราย

หัวประถม ฯ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อเสื้อนักกีฬาฟุตบอลเพ่ือแข่งขัน
กีฬานักเรียน เงินเหลือจ่ายรายหัวประถม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อเสื้อนักกีฬาฟุตบอลเพ่ือแข่งขันกีฬานักเรียน เงินเหลือจ่ายรายหัวประถม ฯ ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ ร้านขวัญตาพานิชย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,100 บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานงบประมาณ และบริหารทั่วไป 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในงาน
งบประมาณ และบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานงบประมาณ และบริหารทั่วไป ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,914 บาท (เก้าพันเก้าร้อยสิบสี่บาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลูกวอลเลย์บอลเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ  ฯ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อลูกวอลเลย์บอลเพ่ือใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมสุขภาพ  ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อลูกวอลเลย์บอลเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการส่งเสริม
สุขภาพ  ฯ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านธนวัชร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,750 บาท (สามพันเจ็ดร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ระดับประถม 

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

 
  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการเรียน
การสอน ระดับประถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ระดับประถม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
บริษัทไทยเสรีบุคส์  จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 24,353 บาท (สองหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบสาม
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ระดับมัธยม 

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

 
  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการเรียน
การสอน ระดับมัธยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ระดับมัธยม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
บริษัทไทยเสรีบุคส์  จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 14,003 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้า ประปา

โรงเรียนและปรับภูมิทัศน์ ฯ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้า ประปาโรงเรียนและปรับภูมิทัศน์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้า ประปาโรงเรียนและปรับภูมิทัศน์ 
ฯ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 28,734 บาท (สองหมื่น
แปดพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์

อาคารสถานที่ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์อาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์อาคารสถานที่  ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 22,535 บาท (สองหมื่นสองพันห้า
ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและครุภัณฑ์ส าหรับห้องพยาบาลในโรงเรียน 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อยาและครุภัณฑ์ส าหรับห้อง
พยาบาลในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อยาและครุภัณฑ์ส าหรับห้องพยาบาลในโรงเรียน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7 ,090 บาท (เจ็ดพันเก้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสรวิชญ์    อั้งลี้ 
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 76,000 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในห้องวิชาการประถมและห้อง

วิทยาศาสตร์ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในห้อง
วิชาการประถมและห้องวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในห้องวิชาการประถมและห้องวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,300 บาท (หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับก่อนประถมศึกษา 

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

 
  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์
น้อยระดับก่อนประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับก่อนประถมศึกษา  ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัทไทยเสรีบุคส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,767 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการ

เรียนรู้ ฯ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ฯ  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ บริษัทไทยเสรีบุคส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,696 บาท (สี่พันหกร้อยเก้าสิบหกบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ใน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัทไทยเสรีบุคส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตส าหรับห้องวิทยาศาสตร์ ชั้น 3 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตส าหรับ
ห้องวิทยาศาสตร์ ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตส าหรับห้องวิทยาศาสตร์ ชั้น 3  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,570 บาท (ห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริม
การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท
ไทยเสรีบุคส์   จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 25,322 บาท (สองหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการโรงเรียนวิถีพุทธและกิจกรรมวันส าคัญ/

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการโรงเรียน
วิถีพุทธและกิจกรรมวันส าคัญ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการโรงเรียนวิถีพุทธและกิจกรรมวันส าคัญ/กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพฯ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,099 บาท (เจ็ด
พันเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วัดไข้ และเวชภัณฑ์ โครงการป้องกันและควบคุม

การระบาด ฯ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วัดไข้ และ
เวชภัณฑ์ โครงการป้องกันและควบคุมการระบาด ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วัดไข้ และเวชภัณฑ์ โครงการป้องกันและควบคุมการระบาด ฯ ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,290 บาท (แปดพันสองร้อยเก้า
สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วัดไข้และเวชภัณฑ์ โครงการป้องกันและควบคุม

การระบาด ฯ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วัดไข้และเวชภัณฑ์ 
โครงการป้องกันและควบคุมการระบาด ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วัดไข้และเวชภัณฑ์ โครงการป้องกันและควบคุมการระบาด ฯ  ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ บริษัทไทยเสรีบุคส์   จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,650 บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้า
สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานบริหารวิชาการ โครงการ

พัฒนางานวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ใน
งานบริหารวิชาการ โครงการพัฒนางานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในงานบริหารวิชาการ โครงการพัฒนางานวิชาการ  ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทไทยเสรีบุคส์   จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,934 บาท (หนึ่งพันเก้า
ร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการบริหารวิชาการ 

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

 
  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในการบริหาร
วิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในการบริหารวิชาการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศูนย์พิมพ์ป้าย 
ที.แม็กซ์ ดีไซน์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 449 บาท (สี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันหุ่นยนต์ 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ
ฝึกซ้อมและแข่งขันหุ่นยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันหุ่นยนต์ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
บริษัท อีซี่คิดส์ โรโบติกส์ จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการแข่งขันหุ่นยนต์ 

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

 
  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในการแข่งขัน
หุ่นยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ทองผาภูมิการ
พิมพ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,080 บาท (สองพันแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดกล้องวงจรปิดบริเวณตึกอนุบาล 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างติดกล้องวงจรปิดบริเวณตึก
อนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างติดกล้องวงจรปิดบริเวณตึกอนุบาล ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส 
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,950 บาท (เก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการบริหารวิชาการ 

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

 
  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในการบริหาร
วิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในการบริหารวิชาการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศูนย์พิมพ์ป้าย 
ที.แม็กซ์ ดีไซน์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 482 บาท (สี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์ ) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ  ICT  ระดับชั้นป.1-ป.3  ฯ 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการ  
ICT  ระดับชั้นป.1-ป.3  ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการ  ICT  ระดับชั้นป.1-ป.3  ฯ ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ร้านธนวัชร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,993 บาท (สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ในโครงการสานสัมพันธ์ บ้าน ชุมชน 

โรงเรียน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ใน
โครงการสานสัมพันธ์ บ้าน ชุมชน โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ในโครงการสานสัมพันธ์ บ้าน ชุมชน โรงเรียน ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ทวีสินเพ่ิมทรัพย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายไวนิลการจัดกิจกรรมฟันสวย ยิ้มใส 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าป้ายไวนิลการจัดกิจกรรมฟัน
สวย ยิ้มใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างท าป้ายไวนิลการจัดกิจกรรมฟันสวย ยิ้มใส ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ทวีสินเพ่ิม
ทรัพย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ ICT ระดับชั้นประถมศึกษา 4 - 

6 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการ 
ICT ระดับชั้นประถมศึกษา 4 - 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการ ICT ระดับชั้นประถมศึกษา 4 - 6 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,400 บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ  ICT  ระดับชั้นป.4-ป.6 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการ  
ICT  ระดับชั้นป.4-ป.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการ  ICT  ระดับชั้นป.4-ป.6 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
ร้านธนวัชร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอาคารเรียนประถม (อาคาร ๕๐๕) 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอาคาร
เรียนประถม (อาคาร ๕๐๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างท าเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอาคารเรียนประถม (อาคาร ๕๐๕) ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ นายอนุชา   ศรีด้วง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,600 บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุท าการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารโครงการสอบธรรมศึกษาของ

เด็กนักเรียน ฯ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้ซื้อพัสดุท าการจัดซื้อกระดาษถ่าย
เอกสารโครงการสอบธรรมศึกษาของเด็กนักเรียน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การซื้อพัสดุท าการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารโครงการสอบธรรมศึกษาของเด็กนักเรียน ฯ  ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านธนวัชร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,720 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



   
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์โครงการสอบธรรมศึกษาของเด็ก

นักเรียนระดับ ชั้น ป.5 - ม.3 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์
โครงการสอบธรรมศึกษาของเด็กนักเรียนระดับ ชั้น ป.5 - ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์โครงการสอบธรรมศึกษาของเด็กนักเรียนระดับ ชั้น ป.5 - 
ม.3 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,290 บาท (หกพันสอง
ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้ในการพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้

ภายนอกสถานศึกษา ฯ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการพา
นักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ฯ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัดธรรมศาลา ฯ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,510 
บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาท าอาหารว่างเพื่อใช้ในการพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้

ภายนอกสถานศึกษา ฯ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างเหมาท าอาหารว่างเพ่ือใช้ในการ
พานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างเหมาท าอาหารว่างเพ่ือใช้ในการพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
ฯ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัดธรรมศาลา ฯ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,800 
บาท (สามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายรูปนักเรียนพร้อมกรอบรูป  ระดับช้ันอ.๑ – ๓ 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างถ่ายรูปนักเรียนพร้อมกรอบรูป  
ระดับชั้นอ.๑ – ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างถ่ายรูปนักเรียนพร้อมกรอบรูป  ระดับชั้นอ.๑ – ๓ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
สัญญลักษณ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,505 บาท (สี่พันห้าร้อยห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนระดับ

ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนา
ทักษะการอ่านและเขียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางชนกนาถ   โพธิ์นาค โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,310 บาท (สองพันสามร้อย
สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.๔ และ 

ปพ.๖ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างถ่ายเอกสาร แบบรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.๔ และ ปพ.๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างถ่ายเอกสาร แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.๔ และ ปพ.๖ ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ นางชนกนาถ   โพธิ์นาค โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ผลิตสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์

วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ผลิตสื่อการ
เรียนการสอน และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ผลิตสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านธนวัชร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,600 บาท (สองพันหก
ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้พัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอนทัศนศิลป์ 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และทักษะอาชีพ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้พัฒนา
ทักษะด้านการเรียนการสอนทัศนศิลป์ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และทักษะอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้พัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอนทัศนศิลป์ โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ และทักษะอาชีพ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านธนวัชร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,700 
บาท (สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้ง
ปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้พัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอนทัศนศิลป์  

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และทักษะอาชีพ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้พัฒนา
ทักษะด้านการเรียนการสอนทัศนศิลป์  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และทักษะอาชีพ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้พัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอนทัศนศิลป์  โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ และทักษะอาชีพ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธรรมรัตน์  วรรณวิชัยกุล โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 4,700 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มสาระวิชาหลัก 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิชาหลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิชาหลัก 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 22,805 บาท (สองหมื่นสอง
พันแปดร้อยห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและกิจกรรมวัน

ส าคัญ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธและกิจกรรมวันส าคัญ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและกิจกรรมวันส าคัญ/กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 
10,535 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาดเพื่อรองรับการเปิดเทอมภาคเรียน

ใหม่ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด
เพ่ือรองรับการเปิดเทอมภาคเรียนใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาดเพ่ือรองรับการเปิดเทอมภาคเรียนใหม่ ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,450 บาท (ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม จุดที่ช ารุดต่างๆ 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงซ่อมแซม จุดที่ช ารุดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม จุดที่ช ารุดต่างๆ ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,775 บาท (แปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายไวนิลการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า พระเทพรัตนราชสุดา 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าป้ายไวนิลการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า พระเทพรัตนราชสุดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างท าป้ายไวนิลการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
พระเทพรัตนราชสุดา ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ทวีสินเพ่ิมทรัพย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 260 บาท 
(สองร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

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

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน 
ก.พ 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ก.พ 64 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ 
(ประเทศไทย) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,321.27 บาท (ห้าพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตตึกประถมเสีย 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างซ่อมแซมเครื่องส่งสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตตึกประถมเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างซ่อมแซมเครื่องส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตตึกประถมเสีย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน 
ที.เอช.ซี.เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,150 บาท (สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดเขียนอาหารกลางวัน 

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

 
  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดเขียนอาหาร
กลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดเขียนอาหารกลางวัน ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ร้านธนวัชร โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

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

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน  ระดับชั้น  
ป.1–ป.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน  ระดับชั้น  ป.1–ป.6 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มีฟ้านานา
ภัณฑ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 17,500 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน   ระดับชั้น    ม.1 – ม.3 

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

 
  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน   ระดับชั้น    
ม.1 – ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน   ระดับชั้น    ม.1 – ม.3 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนันท์ 
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 31,500 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศจบการศึกษาภาค

บังคับปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศจบการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศจบการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 
2563 ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 17,800 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างและน้ าดื่มเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้ออาหารว่างและน้ าดื่มเพ่ือใช้ใน
การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้ออาหารว่างและน้ าดื่มเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัดธรรมศาลา ฯ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,300 
บาท (สามพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมปลูกพืชไร้ดิน 

โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ใน
การจัดกิจกรรมปลูกพืชไร้ดิน โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมปลูกพืชไร้ดิน โครงการวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทไทยเสรีบุคส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,854 บาท 
(สองพันแปดร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การเลื่อนเปิดเทอม 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธ์
การเลื่อนเปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธ์การเลื่อนเปิดเทอม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน
คอนเซ็ปอาร์ท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ห้องสมุด โครงการห้องสมุด 3 ดี 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุด โครงการห้องสมุด 3 ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุด โครงการ
ห้องสมุด 3 ดี ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทไทยเสรีบุคส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,299 บาท (สอง
พันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์เพื่อใช้ในงานงบประมาณและบริหาร

ทั่วไป 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์เพ่ือใช้
ในงานงบประมาณและบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์เพ่ือใช้ในงานงบประมาณและบริหารทั่วไป  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,920 บาท (ห้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน มี.ค.-เม.ย. 64 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน 
มี.ค.-เม.ย. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน มี.ค.-เม.ย. 64 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ 
(ประเทศไทย) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 13,580.49 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทสี่สิบเก้า
สตางค)์ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานงบประมาณ และบริหารทั่วไป 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในงาน
งบประมาณ และบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานงบประมาณ และบริหารทั่วไป ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
บริษัทไทยเสรีบุคส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,850 บาท (เก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านของห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
บริษัทไทยเสรีบุคส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในโครงการบริหารงานวิชาการ และ

บริหารงานบุคคล 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ใน
โครงการบริหารงานวิชาการ และบริหารงานบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในโครงการบริหารงานวิชาการ และบริหารงานบุคคล  ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทไทยเสรีบุคส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,863 บาท (สี่พันแปดร้อยหกสิบ
สามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบปั๊มน้ าเครื่องกรองน้ าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ าดื่ม

ให้กับนักเรียน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างซ่อมแซมระบบปั๊มน้ าเครื่องกรอง
น้ าบาดาลเพ่ือสนับสนุนน้ าดื่มให้กับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างซ่อมแซมระบบปั๊มน้ าเครื่องกรองน้ าบาดาลเพ่ือสนับสนุนน้ าดื่มให้กับนักเรียน ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ นายนพดล  ศิริวงษ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 25,500 บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อย
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้อง CCTV ภายในโรงเรียน 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างซ่อมแซมกล้อง CCTV ภายใน
โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างซ่อมแซมกล้อง CCTV ภายในโรงเรียน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.เอช.ซี.
เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,450 บาท (สามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช ารุดภายในห้องเรียนอาคาร

ประถมศึกษา 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช ารุด
ภายในห้องเรียนอาคารประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช ารุดภายในห้องเรียนอาคารประถมศึกษา  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ นายนันทวัฒน์ สุขเข โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,730 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายไวนิลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ

นางเจ้าสุทิดา ฯ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าป้ายไวนิลเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างท าป้ายไวนิลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ  ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คอนเซ็ปอาร์ท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 450 บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,838 บาท (สี่พันแปดร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการกิจกรรมท าความสะอาด และงาน

ประปา ไฟฟ้า 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ
กิจกรรมท าความสะอาด และงานประปา ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการกิจกรรมท าความสะอาด และงานประปา ไฟฟ้า  ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ ร้านธนวัชร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,640 บาท (หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในการท าใบงานและสื่อการเรียน

การสอน ใช้เงินรายหัวประถม 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ เพ่ือ
ใช้ในการท าใบงานและสื่อการเรียนการสอน ใช้เงินรายหัวประถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ เพ่ือใช้ในการท าใบงานและสื่อการเรียนการสอน ใช้เงิน
รายหัวประถม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท 
(สามพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าผ้าคลุมโต๊ะเพื่อจัดนิทรรศการและแสดงผลงานต่าง ๆ ของ

นักเรียน ฯ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าผ้าคลุมโต๊ะเพ่ือจัดนิทรรศการ
และแสดงผลงานต่าง ๆ ของนักเรียน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างท าผ้าคลุมโต๊ะเพ่ือจัดนิทรรศการและแสดงผลงานต่าง ๆ ของนักเรียน ฯ ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ นางสาววัชรี ธัญญผล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.4 

และปพ.6 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างถ่ายเอกสาร แบบรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.4 และปพ.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างถ่ายเอกสาร แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.4 และปพ.6 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ร้าน เอ็ม เอส พี ถ่ายเอกสาร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,880 บาท (สองพันแปดร้อย
แปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างถ่ายเอกสาร แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างถ่ายเอกสาร แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
ร้าน เอ็ม เอส พี ถ่ายเอกสาร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 10,145 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

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

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน 
พ.ค. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน พ.ค. 64 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ 
(ประเทศไทย) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,337.25 บาท (สองพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้า
สตางค)์ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคาร 505 และอาคาร 017 ฯ 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคาร 
505 และอาคาร 017 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคาร 505 และอาคาร 017 ฯ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
นายสรวิชญ์  อ้ังลี้ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การเลื่อนปิดเทอม 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธ์
การเลื่อนปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธ์การเลื่อนปิดเทอม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คอน
เซ็ปอาร์ท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ห้องเรียนประถม และห้องวิชาการ

ประถมที่ช ารุด 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์
ห้องเรียนประถม และห้องวิชาการประถมที่ช ารุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ห้องเรียนประถม และห้องวิชาการประถมที่ช ารุด  ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.เอช.ซี.เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมน้ าดื่ม กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุม

ผู้ปกครองนักเรียน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมน้ าดื่ม 
กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมน้ าดื่ม กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนพรัตน์   สุขสบาย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,329 บาท (เจ็ดพันสามร้อย
ยี่สิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานงบประมาณและบริหาร

ทั่วไป 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือ
ใช้ในงานงบประมาณและบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในงานงบประมาณและบริหารทั่วไป ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ที.เอส.ซี. เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,400 บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์
ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
ที.เอส.ซี. เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,050 บาท (ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุท าการจัดซื้อแอลกอฮอล์เพื่อใช้ท าความสะอาดเพื่อป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้ซื้อพัสดุท าการจัดซื้อแอลกอฮอล์เพ่ือ
ใช้ท าความสะอาดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
นั้น 
  การซื้อพัสดุท าการจัดซื้อแอลกอฮอล์เพ่ือใช้ท าความสะอาดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท น้ าตาลไทยเอทานอล จ ากัด โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดกิ่งต้นมะขามใหญ่ข้างอาคารที่กรองน้ าและอาคารเรียน 

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

 
  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างตัดกิ่งต้นมะขามใหญ่ข้างอาคารที่
กรองน้ าและอาคารเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างตัดกิ่งต้นมะขามใหญ่ข้างอาคารที่กรองน้ าและอาคารเรียน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
นางสาวเดือนเพ็ญ  พรมโต โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุม ภาวนากิตติคุณ ๒ 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้อง
ประชุม ภาวนากิตติคุณ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุม ภาวนากิตติคุณ ๒ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
นางสาววิภาวี วงศ์บัวแก้ว โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าแผ่นป้ายบ่งชี้ ติดหน้าห้องเรียน ทุกห้องภายในโรงเรียน 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าแผ่นป้ายบ่งชี้ ติดหน้า
ห้องเรียน ทุกห้องภายในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างท าแผ่นป้ายบ่งชี้ ติดหน้าห้องเรียน ทุกห้องภายในโรงเรียน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
คอนเซ็ปอาร์ท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,800 บาท (แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

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

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน 
พ.ค. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน พ.ค. 64 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ 
(ประเทศไทย) จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,556 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทเก้าสิบเอ็ด
สตางค)์ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก าจัดปลวกอาคารเรียน 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างก าจัดปลวกอาคารเรียน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างก าจัดปลวกอาคารเรียน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสมชาย  คล้อยสวาท โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อใช้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คอนเซ็ปอาร์ท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 450 บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์

น้อย 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไทยเสรีบุคส์  จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,038 บาท (สามพันสามสิบแปด
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการ

เรียนรู้  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้  โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไทยเสรีบุคส์  จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 
4,392 บาท (สี่พันสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติกที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตึกประถม

ขาด 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างเหมาติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติกที่
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตึกประถมขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างเหมาติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติกที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตึกประถมขาด  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริม
การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท 
ไทยเสรีบุคส์  จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 25,783 บาท (สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการท าความสะอาด ฆ่าเชื้อ ห้องเรียน และอาคาร

เรียน โครงการปรับปรุง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในการท าความ
สะอาด ฆ่าเชื้อ ห้องเรียน และอาคารเรียน โครงการปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในการท าความสะอาด ฆ่าเชื้อ ห้องเรียน และอาคารเรียน โครงการ
ปรับปรุง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,510 บาท 
(แปดพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้ง
ปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการท า ปพ.5 และ ปพ.6 โครงการพัฒนา

งานวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการท า 
ปพ.5 และ ปพ.6 โครงการพัฒนางานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการท า ปพ.5 และ ปพ.6 โครงการพัฒนางานวิชาการ  ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 21,000 บาท (สองหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าในอาคารเรียน และบริเวณโรงเรียน ฯ 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าในอาคารเรียน 
และบริเวณโรงเรียน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าในอาคารเรียน และบริเวณโรงเรียน ฯ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย
นันทวัฒน์ สุขเข โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,593 บาท (เก้าพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ EPSON โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 

และครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ 
EPSON โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และครุภัณฑ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ EPSON โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.เอช.ซี.เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 560 บาท (ห้าร้อยหกสิบบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ใบงานแบบฝึกหัด และใบงานกิจกรรมในสถานการณ์

โควิด 19 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างถ่ายเอกสาร ใบงานแบบฝึกหัด 
และใบงานกิจกรรมในสถานการณ์โควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างถ่ายเอกสาร ใบงานแบบฝึกหัด และใบงานกิจกรรมในสถานการณ์โควิด 19 ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ ร้าน เอ็ม  เอส  พี  ถ่ายเอกสาร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 78,788 บาท (เจ็ดหมื่น
แปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการประกันคุณภาพ

ภายใน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมโครงการประกันคุณภาพภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการประกันคุณภาพภายใน  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ บริษัทไทยเสรีบุ๊คส์  จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,133 บาท (สามพันหนึ่งร้อย
สามสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุท าการจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ก.ค. ๖๔ 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้ซื้อพัสดุท าการจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร เดือน ก.ค. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การซื้อพัสดุท าการจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ก.ค. ๖๔ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,439 บาท (สามพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการท าความสะอาดเพื่อป้องกันโรคระบาดไวรัส

โคโรนา่ 2019 (Covid-19) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือใช้ในการท าความ
สะอาดเพ่ือป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือใช้ในการท าความสะอาดเพ่ือป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 
(Covid-19) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 11,280 
บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ ายาท าความสะอาดเพื่อใช้ในการท าความสะอาดเพื่อป้องกัน

โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อน้ ายาท าความสะอาดเพ่ือใช้ใน
การท าความสะอาดเพ่ือป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อน้ ายาท าความสะอาดเพ่ือใช้ในการท าความสะอาดเพ่ือป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโร
น่า 2019 (Covid-19) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 
5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสื่อ และอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนา

งานวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุสื่อ และอุปกรณ์การจัดการ
เรียนการสอน โครงการพัฒนางานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุสื่อ และอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนางานวิชาการ ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ บริษัทไทยเสรีบุ๊คส์  จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 22,162 บาท (สองหมื่นสองพัน
หนึ่งร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้ง
ปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสื่อ และอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน(กิจกรรมพัฒนาสื่อ

ประถม) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุสื่อ และอุปกรณ์การจัดการ
เรียนการสอน(กิจกรรมพัฒนาสื่อประถม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุสื่อ และอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน(กิจกรรมพัฒนาสื่อประถม)  ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ บริษทัไทยเสรีบุ๊คส์  จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 32,388 บาท (สามหมื่นสองพัน
สามร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อใช้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันแม่

แห่งชาติ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันแม่แห่งชาติ  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ คอนเซ็ปอาร์ท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 450 บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือแบบเรียน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 15  ปี 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อหนังสือแบบเรียน โครงการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15  ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อหนังสือแบบเรียน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15  ปี  
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศิริธนา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,767 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อย
หกสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานบริหารงานวิชาการ และบริหาร

บุคคล โครงการพัฒนางานวิชาการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์เพ่ือใช้ในงาน
บริหารงานวิชาการ และบริหารบุคคล โครงการพัฒนางานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานบริหารงานวิชาการ และบริหารบุคคล โครงการ
พัฒนางานวิชาการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทไทยเสรีบุ๊คส์  จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 
12,950 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือปรับปรุง 
ซ่อมแซม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัทไทยเสรีบุ๊คส์  จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,030 บาท (ห้าพันสามสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ICT ระดับ

อนุบาล 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอน ICT ระดับอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ICT ระดับอนุบาล ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.เอช.ซี.เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,400 บาท (สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรม
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับ
ปฐมวัย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทไทยเสรีบุ๊คส์  จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 749 บาท (เจ็ด
ร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการก ากับนิเทศการจัดการ

เรียนรู้ระดับปฐมวัย 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรม
โครงการก ากับนิเทศการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการก ากับนิเทศการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย  
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทไทยเสรีบุ๊คส์  จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,750 บาท (หนึ่งพันเจ็ด
ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการเด็กดีมีวินัย ใฝ่ธรรมะ รู้

ประหยัดและพอเพียง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรม
โครงการเด็กดีมีวินัย ใฝ่ธรรมะ รู้ประหยัดและพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการเด็กดีมีวินัย ใฝ่ธรรมะ รู้ประหยัดและ
พอเพียง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทไทยเสรีบุ๊คส์  จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,690 บาท 
(หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้กล่อง wifi ภายในอาคารเรียนและซ่อมแซมกล้องวงจร

ปิดหน้าประตูโรงเรียน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างเหมาติดตั้กล่อง wifi ภายใน
อาคารเรียนและซ่อมแซมกล้องวงจรปิดหน้าประตูโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างเหมาติดตั้กล่อง wifi ภายในอาคารเรียนและซ่อมแซมกล้องวงจรปิดหน้าประตู
โรงเรียน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.เอส.ซี. เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 32,290 บาท (สาม
หมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรม
โครงการส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
บริษัทไทยเสรีบุ๊คส์  จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,032 บาท (เจ็ดพันสามสิบสองบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้  

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้  โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทไทยเสรีบุ๊คส์  จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,760 บาท (หก
พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้ง
ปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คอนเซ็ป
อาร์ท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 560 บาท (ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการจัดสถานที่ และประชาสัมพันธ์ภายใน

โรงเรียน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในการจัด
สถานที่ และประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในการจัดสถานที่ และประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ คอนเซ็ปอาร์ท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,555 บาท (เก้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่ในการใช้งานห้องสมุด  

โครงการห้องสมุด 3 ดี 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในการตกแต่ง
สถานที่ในการใช้งานห้องสมุด  โครงการห้องสมุด 3 ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในการตกแต่งสถานที่ในการใช้งานห้องสมุด  โครงการห้องสมุด 3 
ดี ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คอนเซ็ปอาร์ท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,810 บาท (เก้าพันแปดร้อยสิบ
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุท าการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการห้องสมุด 

๓ ดี 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้ซื้อพัสดุท าการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
ใช้ในกิจกรรมโครงการห้องสมุด ๓ ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การซื้อพัสดุท าการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการห้องสมุด ๓ ดี ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ร้านธนวัชร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,960 บาท (สามพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา และฝ้าที่ช ารุด 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา และฝ้าที่
ช ารุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา และฝ้าที่ช ารุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเดือน   งามศรี 
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 25,300 บาท (สองหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช ารุดภายในห้องเรียน อาคารเรียน 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช ารุด
ภายในห้องเรียน อาคารเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช ารุดภายในห้องเรียน อาคารเรียน ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ นายนันทวัฒน์  สุขเข โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 14,567 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบเจ็ด
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการพัฒนางานงบประมาณ และ

บริหารทั่วไป 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการ
พัฒนางานงบประมาณ และบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการพัฒนางานงบประมาณ และบริหารทั่วไป  ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 24,910 บาท (สองหมื่นสี่พัน
เก้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุท าการจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อพัสดุท าการจ่ายค่าเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อพัสดุท าการจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ 
(ประเทศไทย) จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,247 บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ า ห้องน้ าปัสสาวะชาย-หญิง 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ า ห้องน้ า
ปัสสาวะชาย-หญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ า ห้องน้ าปัสสาวะชาย-หญิง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย
นันทวัฒน์  สุขเข โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 11,572 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ในโรงเรียน โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ในโรงเรียน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ในโรงเรียน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนา
ภูมิทัศน์ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทวรวรรธน์ทักษิณ จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,330 บาท 
(หกพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทรายละเอียดเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการปลูกจิตส านึกรัก

โรงเรียน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อทรายละเอียดเพื่อใช้ในกิจกรรม
โครงการปลูกจิตส านึกรักโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อทรายละเอียดเพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการปลูกจิตส านึกรักโรงเรียน  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิเชียร ค้าไม้  และวัสดุก่อสร้าง  จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 675 บาท (หก
ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.๒๕๖4 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการปลูกจิตส านึกรักโรงเรียน รัก

ชุมชน สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้สวยงาม 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการ
ปลูกจิตส านึกรักโรงเรียน รักชุมชน สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้สวยงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการปลูกจิตส านึกรักโรงเรียน รักชุมชน สิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติให้สวยงาม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิเชียร ค้าไม้  และวัสดุก่อสร้าง  จ ากัด โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,600 บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.๒๕๖4 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการห้องสมุด ๓ ดี 

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

 
  ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรม
โครงการห้องสมุด ๓ ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการห้องสมุด ๓ ดี ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
ร้านธนวัชร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,400 บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.๒๕๖4 
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  

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

 
  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  บาท (ศูนย์บาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่  
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  

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

 
  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  บาท (ศูนย์บาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่  
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  

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

 
  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  บาท (ศูนย์บาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่  
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  

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

 
  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  บาท (ศูนย์บาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่  
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  

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

 
  ตามท่ี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
  การ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  บาท (ศูนย์บาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
 
      ประกาศ ณ วันที่  
 
 

                                                                              
          (นายสุนัย   ทองนวล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 



  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
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