
 
ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคาเรียน อาคารประกอบ  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------                
 ตามท่ี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคาเรียน 
อาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
          งานบริการซ่อมแซมท่ัวไป(๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) จ านวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนันทพงษ์ 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนส่ีหมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง   
 
 
       ประกาศ ณ วันท่ี  ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 

(นายธนวรรธน์ ธะนะค ามา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 

  
  

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่งนักเรียนบ้านน้ าเกลี้ยงโนนสว่างมาเรียน

รวมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (คร้ังที่ ๑)  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการพาหนะรับ-
ส่งนักเรียนบ้านน้ าเกล้ียงโนนสว่างมาเรียนรวมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ภาคเรียนท่ี ๑/
๒๕๖๔ (ครั้งท่ี ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               บริการให้เช่าเหมายานพาหนะ(๙๐.๑๒.๑๕.๐๓ ) จ านวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย
ณรงค์ศักด์ิ เดือนฉาย โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๗,๒๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 

 

      ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

    

       (นายธนวรรธน์ ธะนะค ามา) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 

 

 

 

 



ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่งนักเรียนบ้านตกแปน้มาเรียนรวม

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (คร้ังที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการพาหนะรับ-
ส่งนักเรียนบ้านตกแป้นมาเรียนรวมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๔ (ครั้ง
ท่ี ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               บริการให้เช่าเหมายานพาหนะ(๙๐.๑๒.๑๕.๐๓ ) จ านวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย
ณรงค์ศักด์ิ เดือนฉาย โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน  ๔ ,๐๕๐.๐๐ บาท (ส่ีพันห้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 

  

 

      ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

        (นายธนวรรธน์ ธะนะค ามา) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือการส่งเสริมสรรมนะทางภาษาไทยพัฒนาผู้เรียนใหอ้่านออกเขียนได้

และคิดเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพือ่สอดรับวิถีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

 ตามท่ี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ได้มีโครงการ ซื้อการส่งเสริมสรรมนะทาง
ภาษาไทยพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีใหม่ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

           หนังสือแบบฝึกหัด(๕๕.๑๐.๑๕.๒๓ ) จ านวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภู
เวียงเครื่องเขียน (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสน
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 

  

 

          ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

            (นายธนวรรธน์ ธะนะค ามา) 

             ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 

 

 

 

 

 



ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่งนักเรียน จากโรงเรียนเครือข่ายมาเรียน
รวมที่โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการพาหนะรับ-
ส่งนักเรียน จากโรงเรียนเครือข่ายมาเรียนรวมที่โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บ้านส าราญเพี้ย
ฟาน) ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               บริการให้เช่าเหมายานพาหนะ(๙๐.๑๒.๑๕.๐๓ ) จ านวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย
พิทักษ์ ประดิษฐศิลป์ โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๓,๕๒๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 

  

 

      ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

        (นายธนวรรธน์ ธะนะค ามา) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 

  

 

 

 

 



ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ าเกลี้ยงโนนสว่าง
มาเรียนรวมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการพาหนะรับ-
ส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ าเกล้ียงโนนสว่างมาเรียนรวมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ภาค
เรียนท่ี ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               บริการให้เช่าเหมายานพาหนะ(๙๐.๑๒.๑๕.๐๓ ) จ านวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
นายพิทักษ์ ประดิษฐศิลป์ โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๐,๙๑๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 

  

 

      ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

        (นายธนวรรธน์ ธะนะค ามา) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 

 

 

 

 



ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนบ้านตอกแป้นมาเรียนรวม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ คร้ังที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการพาหนะรับ-
ส่ง นักเรียนบ้านตอกแป้นมาเรียนรวมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๔ 
ครั้งท่ี ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               บริการให้เช่าเหมายานพาหนะ(๙๐.๑๒.๑๕.๐๓ ) จ านวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
นายพิทักษ์ ประดิษฐศิลป์ โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๖,๗๕๐.๐๐ บาท (หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 

  

 

      ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

                (นายธนวรรธน์ ธะนะค ามา) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคาเรียน อาคารประกอบ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคา
เรียน อาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               งานบริการซ่อมแซมท่ัวไป(๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) จ านวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน 
นันทพงษ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนส่ีหมื่น
เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 

  

 

     ประกาศ ณ วันท่ี  ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

       (นายธนวรรธน์ ธะนะค ามา) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 

 

 

  

 

 


