
 
ประกาศโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย  
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย ได้มีโครงการ เช่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ไอเอสพี(๘๑.๑๑.๒๑.๐๑ ) จำนวน ๓ เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท 
โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ท้ังส้ิน ๔,๗๘๒.๙๐ บาท (ส่ีพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  
(นายพีระพันธ์ คีรีศรี) 

ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือโครงการห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย ได้มีโครงการ ซื้อโครงการห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เครื่องพิมพ์ Inkjet printers(๔๓.๒๑.๒๑.๐๔ ) หมึกพิมพ์(๔๔.๑๐.๓๑.๐๓ ) หมึกพิมพ์(๔๔.๑๐.๓๑.๐๓ ) 
และ เมาส์(๔๓.๒๑.๑๗.๐๘ ) จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านไอที คลินิก (ขายปลีก,ให้บริการ) โดย
เสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  
(นายพีระพันธ์ คีรีศรี) 

ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือโครงการพัฒนาวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย ได้มีโครงการ ซื้อโครงการพัฒนาวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               หมึกพิมพ์(๔๔.๑๐.๓๑.๐๓ ) จำนวน ๒ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านไอที คลินิก (ขายปลีก
,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  
(นายพีระพันธ์ คีรีศรี) 

ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คร้ังที่ ๒ (ม.ค.-ก.พ. ๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย ได้มีโครงการ เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งท่ี ๒ (ม.ค.-ก.พ. ๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ไอเอสพี(๘๑.๑๑.๒๑.๐๑ ) จำนวน ๒ เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท 
โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ท้ังส้ิน ๓,๑๘๘.๖๐ บาท (สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  
(นายพีระพันธ์ คีรีศรี) 

ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คร้ังที่ ๓ (มี.ค.-เม.ย. ๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย ได้มีโครงการ เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งท่ี ๓ (มี.ค.-เม.ย. ๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ไอเอสพี(๘๑.๑๑.๒๑.๐๑ ) จำนวน ๒ เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่บริษัท 
โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ท้ังส้ิน ๓,๑๘๘.๖๐ บาท (สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  
(นายพีระพันธ์ คีรีศรี) 

ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาวิชาการ   
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               อุปกรณ์และวัสดุส้ินเปลืองคลังสินค้า 50 รายการ  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านวราพานิช 
(ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๘,๒๐๒.๐๐ บาท (แปดพันสองร้อยสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    

  
 
  

  
(นายพีระพันธ์ คีรีศรี) 

ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือหนังสือเรียนสำหรับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย ได้มีโครงการ ซื้อหนังสือเรียนสำหรับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
 

               หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ จำนวน ๖๐ รายการ ดังเอกสารแนบ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ บริษัท เป่ียมสุข โฮลด้ิง จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๓,๖๒๕.๕๑ บาท (สามหมื่น
สามพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท้ังปวง 
  

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   

    

  
(นายพีระพันธ์ คีรีศรี) 

ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

 

 


