
 
ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือหนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ๙๙ รายการ จ านวน ๑ งาน 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้มีหนังสือเชิญชวนส าหรับ ซื้อหนังสือเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๑ - ๖ ๙๙ รายการ จ านวน ๑ งาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาล  
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก  นั้น 
 
               โรงเรียนจึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ 
               ๑. งานเกษตร มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ จ านวน ๑๗๕ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๓,๖๕๐.๐๐ บาท  
(หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม ๑ มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๖๗๔ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา  
เป็นเงินท้ังส้ิน ๕๘,๖๓๘.๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม ๒ มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๖๗๔ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา  
เป็นเงินท้ังส้ิน ๕๖,๖๑๖.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันหกร้อยสิบหกบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๔. ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๖๗๔ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
๓๘,๔๑๘.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันส่ีร้อยสิบแปดบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง  
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๕. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและ 
การด าเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๖๗๔ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท รักษ์กมน จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๘๙,๖๔๒.๐๐ บาท  
(แปดหมื่นเก้าพันหกร้อยส่ีสิบสองบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท้ังปวง 
               ๖. ประวัติศาสตร์ ม.๑ มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๖๗๔ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี  
โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕๑,๒๒๔.๐๐ บาท  
(ห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบส่ีบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท้ังปวง 
 



               ๗. คณิตศาสตร์ เล่ม ๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๖๗๔ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษ์กมน จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๗๕,๔๘๘.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันส่ีร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)  
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๘. คณิตศาสตร์ เล่ม ๒ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๖๗๔ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
บริษัท รักษ์กมน จ ากัด (ขายส่ง ,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๖๕,๓๗๘.๐๐ บาท  
(หกหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๙. ทัศนศิลป์ มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๖๗๔ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษ์กมน จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๔,๓๗๔.๐๐ บาท (สามหมื่นส่ีพันสามร้อยเจ็ดสิบส่ีบาท
ถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๑๐. นาฏศิลป์ ม.๑ เล่ม ๓ มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๖๘๗ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี  
โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔๖,๗๑๖.๐๐ บาท  
(ส่ีหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ท้ังปวง 
               ๑๑. สุขศึกษา ม.๑ มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๖๗๔ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษ์กมน จ ากัด  
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕๕,๙๔๒.๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยส่ีสิบสองบาทถ้วน)  
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๑๒. ภาษาอังกฤษ SPARK ๑ ม.๑ มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๖๓๕ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
บริษัท รักษ์กมน จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๗๗,๔๗๐.๐๐ บาท  
(เจ็ดหมื่นเจ็ดพันส่ีร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ท้ังปวง 
               ๑๓. งานบ้าน มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ จ านวน ๔๔ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓,๔๓๒.๐๐ บาท  
(สามพันส่ีร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ท้ังปวง 
               ๑๔. เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๖๗๔ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๔,๓๗๔.๐๐ บาท 
(สามหมื่นส่ีพันสามร้อยเจ็ดสิบส่ีบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท้ังปวง 
               ๑๕. เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๖๗๔ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๑,๖๗๘.๐๐ บาท 
(สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๑๖. งานเกษตร มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ จ านวน ๒๗๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๑,๐๖๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพนัหกสิบบาทถ้วน) ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๑๗. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม ๑ มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ จ านวน ๖๘๘ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท รักษ์กมน จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๗๕,๖๘๐.๐๐ บาท (เจ็ด
หมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ท้ังปวง 



               ๑๘. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม ๒ มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ จ านวน ๖๘๘ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๗๒,๒๔๐.๐๐ บาท 
 (เจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท้ังปวง 
               ๑๙. เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ จ านวน ๖๘๘ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔๖,๗๘๔.๐๐ บาท  
(ส่ีหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบส่ีบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒๐. ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ จ านวน ๖๘๘ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
๓๗,๘๔๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง  
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒๑. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ จ านวน ๖๘๘ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา  
เป็นเงินท้ังส้ิน ๙๒,๑๙๒.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒๒. ประวัติศาสตร์ ม.๒ มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ จ านวน ๖๘๘ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
๕๖,๔๑๖.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันส่ีร้อยสิบหกบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒๓. คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ เล่ม ๑ จ านวน ๖๘๘ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
 ๗๙,๑๒๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒๔. คณิตศาสตร์ ข้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ เล่ม ๒ จ านวน ๖๘๘ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
๗๗,๐๕๖.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าสิบหกบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒๕. ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.๒ มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ จ านวน ๖๘๘ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษ์กมน จ ากัด  
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕๒,๒๘๘.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)  
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒๖. สุขศึกษา ๒ มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ จ านวน ๖๘๘ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี  
โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕๒,๙๗๖.๐๐ บาท  
(ห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒๗. ภาษาอังกฤษ Access ๒ ม.๒ มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ จ านวน ๖๖๓ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท รักษ์กมน จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๘๖,๑๙๐.๐๐ บาท (แปด
หมื่นหกพันหนึง่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ท้ังปวง 
 



               ๒๘. งานบ้าน มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ จ านวน ๒๘๒ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี  
โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๑,๙๙๖.๐๐ บาท 
 (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๒๙. งานเกษตร มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ จ านวน ๒๕๔ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษ์กมน จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๙,๘๑๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบสองบาทถ้วน)  
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓๐. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม ๑ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน ๖๙๗ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท รักษ์กมน จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๗๕,๒๗๖.๐๐ บาท  
(เจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓๑. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เล่ม ๒ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน ๖๙๗ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท รักษ์กมน จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๖๒,๐๓๓.๐๐ บาท  
(หกหมื่นสองพันสามสิบสามบาทถ้วน) ไม่รวมภาษมีูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ท้ังปวง 
               ๓๒. เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน ๖๙๗ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท รักษ์กมน จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔๖,๐๐๒.๐๐ บาท  
(ส่ีหมื่นหกพันสองบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓๓. เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน ๖๙๗ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๓,๔๕๖.๐๐ บาท 
(สามหมื่นสามพันส่ีร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓๔. ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.๓ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน ๖๙๗ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา  
เป็นเงินท้ังส้ิน ๔๓,๒๑๔.๐๐ บาท (ส่ีหมื่นสามพันสองร้อยสิบส่ีบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓๕. ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.๓ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน ๖๙๗ เล่ม ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินท้ังส้ิน ๕๕,๗๖๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓๖. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน ๖๙๗ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท รักษ์กมน จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๐๒,๔๕๙.๐๐ บาท  
(หนึ่งแสนสองพันส่ีร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท้ังปวง 
               ๓๗. ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน ๖๙๗ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี  
โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕๙,๙๔๒.๐๐ บาท  
(ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยส่ีสิบสองบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท้ังปวง 
 
 



               ๓๘. คณิตศาสตร์ เล่ม ๑ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน ๖๙๙ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๗๐,๕๙๙.๐๐ บาท  
(เจ็ดหมื่นห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ไม่รวมภาษมีูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ท้ังปวง 
               ๓๙. คณิตศาสตร์ เล่ม ๒ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน ๖๙๙ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
 ๗๐,๕๙๙.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๔๐. ทัศนศิลป์ ม.๓ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน ๖๙๗ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕๐,๑๘๔.๐๐ บาท  
(ห้าหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบส่ีบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ท้ังปวง 
               ๔๑. ดนตรี-นาฏศิลป์ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน ๖๙๗ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
 ๔๔,๖๐๘.๐๐ บาท (ส่ีหมื่นส่ีพันหกร้อยแปดบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๔๒. สุขศึกษา ม.๓ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน ๖๙๗ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
 ๕๙,๙๔๒.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยส่ีสิบสองบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๔๓. ภาษาอังกฤษ SPARK ๓ ม.๓ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน ๖๗๒ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
 ๘๑,๙๘๔.๐๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบส่ีบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๔๔. เคมี เล่ม ๑ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน ๔๐๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ท้ังปวง 
               ๔๕. ฟิสิกส์ เล่ม ๑ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน ๔๐๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
 ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท้ังปวง 
               ๔๖. ฟิสิกส์ เล่ม ๒ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน ๔๐๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษ์กมน จ ากัด  
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๘,๔๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันส่ีร้อยบาทถ้วน)  
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๔๗. ชีววิทยา เล่ม ๔ มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน ๔๐๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษ์กมน จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๙,๒๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 
 



 
               ๔๘. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน ๒๗๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท 
รักษ์กมน จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๔,๘๔๐.๐๐ บาท  
(สองหมื่นส่ีพันแปดร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆท้ังปวง 
               ๔๙. เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน ๖๕๘ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๕,๖๖๒.๐๐ บาท 
(สองหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท้ังปวง 
               ๕๐. เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน ๖๕๘ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔๑,๔๕๔.๐๐ บาท  
(ส่ีหมื่นหนึ่งพันส่ีร้อยห้าสิบส่ีบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ท้ังปวง 
               ๕๑. ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.๔ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน ๖๕๘ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท รักษ์กมน จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕๗,๒๔๖.๐๐ บาท  
(ห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยส่ีสิบหกบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท้ังปวง 
               ๕๒. ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน ๖๕๘ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา 
 เป็นเงินท้ังส้ิน ๔๒,๑๑๒.๐๐ บาท (ส่ีหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๕๓. หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ม.๔-ม.๖ จ านวน ๖๕๘ เล่ม ผู้ได้รับ 
การคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
 ๕๖,๕๘๘.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๕๔. พระพุทธศาสนา ม.๔-ม.๖ จ านวน ๖๕๘ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษ์กมน จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕๖,๕๘๘.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)  
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๕๕. ประวัติศาสตร์ เล่ม ๑ ประวัติศาสตร์ไทย เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ประเด็นวิภาค บุคคล
ส าคัญ และภูมิปัญญาไทย มัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ จ านวน ๖๕๘ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕๔,๖๑๔.๐๐ บาท  
(ห้าหมื่นส่ีพันหกร้อยสิบส่ีบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ท้ังปวง 
               ๕๖. คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน ๑๓๒ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี  
โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๗,๑๒๘.๐๐ บาท  
(เจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ท้ังปวง 
               ๕๗. คณิตศาสตร์ เล่ม ๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน ๕๒๖ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
๓๘,๙๒๔.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบส่ีบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง  
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 



               ๕๘. คณิตศาสตร์ เล่ม ๒ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน ๕๒๖ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี. 
สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
 ๕๒,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๕๙. ดนตรี ม.๔ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน ๖๕๘ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษ์กมน จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔๔,๗๔๔.๐๐ บาท (ส่ีหมื่นส่ีพันเจ็ดร้อยส่ีสิบส่ีบาทถ้วน) 
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๖๐. สุขศึกษา ๔ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน ๖๕๘ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี. 
สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
๕๖,๕๘๘.๐๐ บาท  (ห้าหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง  
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๖๑. การอาชีพ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ จ านวน ๑๒๕ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษ์กมน 
จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๘,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๖๒. งานบ้าน ๔ - ๖ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ จ านวน ๑๑๘ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โมเดิร์น 
เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๘,๖๑๔.๐๐ บาท (แปดพันหกร้อยสิบส่ีบาทถ้วน)  
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๖๓. งานเกษตร มัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ จ านวน ๒๓๗ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โมเดิร์น  
เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๓,๗๔๖.๐๐ บาท  
(หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยส่ีสิบหกบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท้ังปวง 
               ๖๔. เคมี เล่ม ๓ มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน ๔๐๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษ์กมน จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๒,๘๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๖๕. เคมี เล่ม ๔ มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน ๔๐๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษ์กมน จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๒,๘๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๖๖. ฟิสิกส์ เล่ม ๓ มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน ๔๐๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษ์กมน จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๖๗. ชีววิทยา เล่ม ๕ มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน ๔๐๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โมเดิร์น 
เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๔,๔๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นส่ีพันส่ีร้อยบาทถ้วน) 
 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๖๘. ชีววิทยา เล่ม ๓ มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน ๔๐๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โมเดิร์น 
เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๓,๒๐๐.๐๐ บาท  
(สามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆท้ังปวง 
               ๖๙. วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม ๑ มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน ๒๗๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
 ๑๓,๒๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 



               ๗๐. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน ๒๗๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี. 
สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
 ๒๑,๐๖๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหกสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๗๑. เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน ๖๕๒ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน  
๓๙,๑๒๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๗๒. เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน ๖๕๒ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท รักษ์กมน จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๐,๖๔๔.๐๐ บาท  
(สามหมื่นหกร้อยส่ีสิบส่ีบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ท้ังปวง 
               ๗๓. ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน ๖๕๒ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
 ๓๙,๑๒๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๗๔. ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน ๖๕๒ เล่ม ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษ์กมน จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน  ๖๒,๕๙๒.๐๐ บาท 
 (หกหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๗๕. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ม. ๔-๖ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ จ านวน ๖๕๒ เล่ม  
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษ์กมน จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
 ๖๓,๒๔๔.๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันสองร้อยส่ีสิบส่ีบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๗๖. เศรษฐศาสตร์ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ จ านวน ๖๕๒ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี. 
สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
 ๔๓,๖๘๔.๐๐ บาท (ส่ีหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบส่ีบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๗๗. คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน ๑๒๓ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษ์กมน 
จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๗,๖๒๖.๐๐ บาท (เจ็ดพันหกร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) 
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๗๘. คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ เล่ม ๑ จ านวน ๕๓๒ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
บริษัท รักษ์กมน จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕๓,๒๐๐.๐๐ บาท  
(ห้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ท้ังปวง 
               ๗๙. คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ เล่ม ๒ จ านวน ๕๓๒ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
๓๔,๕๘๐.๐๐ บาท (สามหมื่นส่ีพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
 



               ๘๐. นาฏศิลป์ ม.๕ มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน ๖๕๒ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี. 
สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
๓๙,๑๒๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๘๑. ดนตรี ม.๕ มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน ๖๕๒ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษ์กมน จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔๖,๙๔๔.๐๐ บาท (ส่ีหมื่นหกพันเก้าร้อยส่ีสิบส่ีบาทถ้วน) 
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๘๒. สุขศึกษา ๕ มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน ๖๕๒ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษ์กมน จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕๔,๑๑๖.๐๐ บาท (ห้าหมื่นส่ีพันหนึ่งรอ้ยสิบหกบาทถ้วน) 
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๘๓. Aim High ๕ มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน ๖๖๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โมเดิร์น  
เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๔๐,๕๘๐.๐๐ บาท  
(หนึ่งแสนส่ีหมื่นห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆท้ังปวง 
               ๘๔. การอาชีพ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ จ านวน ๓๐๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษ์กมน 
จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๐,๗๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๘๕. งานบ้าน ๔ - ๖ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ จ านวน ๒๕๑ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โมเดิร์น 
เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๘,๐๗๒.๐๐ บาท  
(หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆท้ังปวง 
               ๘๖. งานเกษตร มัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ จ านวน ๒๔๖ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษ์กมน 
จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๔,๕๑๔.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นส่ีพันห้าร้อยสิบส่ีบาทถ้วน)  
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๘๗. เคมี เล่ม ๕ มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน ๓๙๗ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษ์กมน จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๘,๒๖๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) 
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๘๘. ฟิสิกส์ เล่ม ๕ มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน ๓๙๗ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ.ซี.ซี. 
สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ท้ังส้ิน ๓๘,๕๐๙.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๘๙. ฟิสิกส์ เล่ม ๖ มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน ๓๙๗ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โมเดิร์น  
เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๔,๙๓๖.๐๐ บาท  
(สามหมื่นส่ีพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท้ังปวง 
               ๙๐. ชีววิทยา เล่ม ๖ มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน ๓๙๗ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษ์กมน จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๒,๙๕๑.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) 
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
               ๙๑. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน ๒๔๖ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
บริษัท รักษ์กมน จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๒,๘๗๘.๐๐ บาท 
 (สองหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 



                
 

 

 

 

 

 


