
 
ประกาศโรงเรียนล าปางกัลยาณี 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้หนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามที่ โรงเรียนล าปางกลัยาณี ไดม้ีหนงัสือเชิญชวนส าหรบั ซือ้หนงัสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีคดัเลือก  นัน้ 
               ๑. หนงัสือเรียน วรรณคดีวิจกัษ์ ชัน้ ม.๑ จ านวน ๕๙๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. 
สเตชนัเนอรี โดยนาง กอบเกือ้ งามจิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๓๓,๐๔๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพนัสี่สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจด
ทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒. วิวิธภาษา จ านวน ๕๙๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี โดยนาง กอบเกือ้ งาม
จิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๐,๑๒๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งรอ้ยยี่สิบบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓. คณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน ม.๑ เลม่ ๑ จ านวน ๕๙๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี 
โดยนาง กอบเกือ้ งามจิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๖๖,๖๗๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพนัหกรอ้ยเจ็ดสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจด
ทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔. คณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน ม.๑ เลม่ ๒ จ านวน ๕๙๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี 
โดยนาง กอบเกือ้ งามจิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๕๗,๒๓๐.๐๐ บาท (หา้หมื่นเจ็ดพนัสองรอ้ยสามสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่า
จดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕. หนงัสือรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร ์วิทยาศาสตร๑์(หลกัสตูรใหม่) จ านวน ๕๖๕ เลม่ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี โดยนาง กอบเกือ้ งามจิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทัง้สิน้ ๕๐,๒๘๕.๐๐ บาท (หา้หมื่นสองรอ้ยแปดสิบหา้บาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ 
ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 



               ๖. หนงัสือรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร ์วิทยาศาสตร๒์(หลกัสตูรใหม่) จ านวน ๕๖๕ เลม่ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี โดยนาง กอบเกือ้ งามจิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๘,๕๙๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพนัหา้รอ้ยเกา้สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่า
ขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๗. วิทยาการค านวณ ม.๑ จ านวน ๕๙๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี โดยนาง 
กอบเกือ้ งามจิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๗,๗๙๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ด
พนัเจ็ดรอ้ยเกา้สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๘. การออกแบบและเทคโนโลยี ม.๑ จ านวน ๑๐๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี 
โดยนาง กอบเกือ้ งามจิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗,๑๐๐.๐๐ บาท (เจ็ด
พนัหนึ่งรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๙. สงัคมศกึษา จ านวน ๕๙๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี โดยนาง กอบเกือ้ งาม
จิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗๗,๒๙๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพนัสองรอ้ย
เกา้สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๐. ประวติัศาสตร ์จ านวน ๕๙๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขายปลีก) โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๔,๒๕๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พนัสองรอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่า
ขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๑. สขุศกึษา ม.๑ จ านวน ๖๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี โดยนาง กอบเกือ้ 
งามจิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔,๖๘๐.๐๐ บาท (สี่พนัหกรอ้ยแปดสิบ
บาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๒. Spark ๑ จ านวน ๕๖๐ เล่ม ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ บริษัท โมเดิรน์ เอ็ดดเูคชั่น มอลล ์จ ากดั 
(ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖๗,๗๖๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพนัเจ็ดรอ้ยหกสิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๓. วรรณคดีวิจกัษ ์(ม.๒) จ านวน ๕๗๗ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี โดยนาง 
กอบเกือ้ งามจิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๑,๑๕๘.๐๐ บาท (สามหมื่น
หนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยหา้สิบแปดบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ 
ทัง้ปวง 
               ๑๔. วิวิธภาษา (ม.๒) จ านวน ๕๗๗ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี โดยนาง กอบ
เกือ้ งามจิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๖,๗๓๗.๐๐ บาท (สี่หมื่นหกพนั
เจ็ดรอ้ยสามสิบเจ็ดบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 



               ๑๕. คณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน ม.๒ เลม่ ๑ จ านวน ๕๗๗ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี 
โดยนาง กอบเกือ้ งามจิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๖๙,๒๔๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเกา้พนัสองรอ้ยสี่สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจด
ทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๖. คณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน ม.๒ เลม่ ๒ จ านวน ๕๗๗ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี 
โดยนาง กอบเกือ้ งามจิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๖๓,๔๗๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสามพนัสี่รอ้ยเจ็ดสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจด
ทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๗. หนงัสือรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร ์วิทยาศาสตร๑์ (หลกัสตูรใหม่) (ม.๒) จ านวน ๕๖๗ เลม่ ผู้
ไดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี โดยนาง กอบเกือ้ งามจิตอนนัต ์(ขายส่ง,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖๑,๘๐๓.๐๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพนัแปดรอ้ยสามบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๘. หนงัสือรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร ์วิทยาศาสตร๒์ (หลักสตูรใหม่) (ม.๒) จ านวน ๕๖๗ เลม่ ผู้
ไดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖๐,๑๐๒.๐๐ บาท (หกหมื่นหนึ่ง
รอ้ยสองบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๙. วิทยาการค านวณ ม.๒ จ านวน ๕๗๗ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษ์กมน (ขายปลีก) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๘,๖๕๙.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพนัหกรอ้ยหา้สิบเกา้บาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม
และภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒๐. การออกแบบและเทคโนโลยี ม.๒ จ านวน ๑๐๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ บริษัท โมเดิรน์ เอ็ด
ดเูคชั่น มอลล ์จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕,๑๐๐.๐๐ บาท (หา้พนัหนึ่งรอ้ยบาทถว้น) 
รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒๑. ประวติัศาสตร ์ม.๒ จ านวน ๕๗๗ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี โดยนาง 
กอบเกือ้ งามจิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๖,๗๓๗.๐๐ บาท (สี่หมื่นหก
พนัเจ็ดรอ้ยสามสิบเจ็ดบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้
ปวง 
               ๒๒. สงัคมศกึษา ่่(ม.๒) จ านวน ๕๗๗ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ บริษัท โมเดิรน์ เอ็ดดเูคชั่น 
มอลล ์จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๘๐,๒๐๓.๐๐ บาท (แปดหมื่นสองรอ้ยสามบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒๓. สขุศึกษา ม.๒ จ านวน ๖๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี โดยนาง กอบเกือ้ 



งามจิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔,๙๘๐.๐๐ บาท (สี่พนัเกา้รอ้ยแปดสิบ
บาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒๔. การงานอาชีพฯ (ม.๒) จ านวน ๔๙๕ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี โดยนาง 
กอบเกือ้ งามจิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๑,๑๘๕.๐๐ บาท (สามหมื่น
หนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยแปดสิบหา้บาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ 
ทัง้ปวง 
               ๒๕. Spark ๒ จ านวน ๕๖๒ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี โดยนาง กอบเกือ้ งาม
จิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖๘,๐๐๒.๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพนัสอง
บาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒๖. วรรณคดีวิจกัษ ์(ม.๓) จ านวน ๔๗๕ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขายปลีก) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๕,๖๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหา้พนัหกรอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒๗. วิวิธภาษา (ม.๓) จ านวน ๔๗๕ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขายปลีก) โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๖,๑๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพนัหนึ่งรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่า
ขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒๘. คณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน ม.๓ เลม่ ๑ จ านวน ๔๗๙ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี 
โดยนาง กอบเกือ้ งามจิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๗,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่
หมื่นเจ็ดพนัเกา้รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๒๙. คณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน ม.๓ เลม่ ๒ จ านวน ๔๗๙ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี 
โดยนาง กอบเกือ้ งามจิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๗,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่
หมื่นเจ็ดพนัเกา้รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓๐. หนงัสือรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร ์วิทยาศาสตร ์๑ (หลกัสตูรใหม่) ม.๓ จ านวน ๔๘๐ เลม่ ผู้
ไดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี โดยนาง กอบเกือ้ งามจิตอนนัต ์(ขายส่ง,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕๑,๘๔๐.๐๐ บาท (หา้หมื่นหนึ่งพนัแปดรอ้ยสี่สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓๑. หนงัสือรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร ์วิทยาศาสตร ์๒ (หลกัสตูรใหม่) ม.๓ จ านวน ๔๘๐ เลม่ ผู้
ไดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี โดยนาง กอบเกือ้ งามจิตอนนัต ์(ขายส่ง,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๒,๗๒๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพนัเจ็ดรอ้ยย่ีสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษี
อ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 



               ๓๒. วิทยาการค านวณ ม.๓ จ านวน ๔๗๕ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษ์กมน (ขายปลีก) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๐,๘๗๕.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดรอ้ยเจ็ดสิบหา้บาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษี
อ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓๓. การออกแบบและเทคโนโลยี ม.๓ จ านวน ๑๐๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่พนัเจ็ดรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่า
ขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓๔. ประวติัศาสตร ์ม.๓ จ านวน ๔๗๕ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี โดยนาง 
กอบเกือ้ งามจิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๘,๔๗๕.๐๐ บาท (สามหมื่น
แปดพนัสี่รอ้ยเจ็ดสิบหา้บาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้
ปวง 
               ๓๕. สงัคมศกึษา ม.๓ จ านวน ๔๗๕ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี โดยนาง กอบ
เกือ้ งามจิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖๔,๑๒๕.๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พนั
หนึ่งรอ้ยย่ีสิบหา้บาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓๖. พระพทุธศาสนา ม. ๓ จ านวน ๑๕๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ บรษิัท โมเดิรน์ เอ็ดดเูคชั่น 
มอลล ์จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๑,๕๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพนัหา้รอ้ยหา้สิบ
บาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓๗. สขุศึกษา ม.๓ จ านวน ๖๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี โดยนาง กอบเกือ้ 
งามจิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔,๖๘๐.๐๐ บาท (สี่พนัหกรอ้ยแปดสิบ
บาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓๘. Spark ๓ จ านวน ๔๗๕ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทัง้สิน้ ๕๗,๔๗๕.๐๐ บาท (หา้หมื่นเจ็ดพนัสี่รอ้ยเจ็ดสิบหา้บาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่า
ขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๓๙. วรรณคดีวิจกัษ ์ม.๔ จ านวน ๕๗๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขายปลีก) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๓,๓๒๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพนัสามรอ้ยย่ีสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษี
อ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔๐. หลกัภาษาและการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสาร ม.๔ จ านวน ๕๗๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
รกัษก์มน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕๐,๗๓๐.๐๐ บาท (หา้หมื่นเจ็ดรอ้ยสามสิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔๑. คณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน ม.๔ จ านวน ๒๑๕ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขาย



ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๑,๖๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพนัหกรอ้ยสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม
และภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔๒. คณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน ม.๕ จ านวน ๒๑๕ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี โดย
นาง กอบเกือ้ งามจิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๓,๑๑๕.๐๐ บาท (หนึ่ง
หมื่นสามพนัหนึ่งรอ้ยสิบหา้บาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ 
ทัง้ปวง 
               ๔๓. หนงัสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตรช์ีวภาพ (หลกัสตูรใหม่) ม.๔ จ านวน ๒๗๕ เลม่ ผูไ้ดร้บั
การคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษ์กมน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๑,๗๒๕.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพนั
เจ็ดรอ้ยยี่สิบหา้บาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔๔. วิทยาการค านวณ ม.๔ จ านวน ๕๗๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษ์กมน (ขายปลีก) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๒,๒๓๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพนัสองรอ้ยสามสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔๕. การออกแบบและเทคโนโลยี ม.๔ จ านวน ๒๐๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๒,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพนัสี่รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔๖. หนา้ที่พลเมือง ม.๔-๖ จ านวน ๕๗๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี โดยนาง 
กอบเกือ้ งามจิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๙,๐๒๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเกา้
พนัยี่สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔๗. พระพทุธศาสนา ม.๔-๖ จ านวน ๕๗๐ เล่ม ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษ์กมน (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๙,๐๒๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเกา้พนัยี่สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษี
อ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔๘. ประวติัศาสตรไ์ทย ม.๔-๖ จ านวน ๕๗๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕๖,๔๓๐.๐๐ บาท (หา้หมื่นหกพนัสี่รอ้ยสามสิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๔๙. สขุศึกษา ม.๔ จ านวน ๖๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ บริษัท โมเดิรน์ เอ็ดดเูคชั่น มอลล ์จ ากดั 
(ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔,๓๘๐.๐๐ บาท (สี่พนัสามรอ้ยแปดสิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕๐. Upstream ๑ ม๔ จ านวน ๕๔๔ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี โดยนาง กอบ
เกือ้ งามจิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นแปด



พนับาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕๑. วรรณคดีวิจกัษ ์ม.๕ จ านวน ๕๗๑ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขายปลีก) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๓,๖๘๙.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพนัหกรอ้ยแปดสิบเกา้บาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม
และภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕๒. หลกัภาษาและการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสาร ม.๕ จ านวน ๕๗๑ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
รกัษก์มน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕๔,๘๑๖.๐๐ บาท (หา้หมื่นสี่พนัแปดรอ้ยสิบหกบาทถว้น) 
รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕๓. หนงัสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตรก์ายภาพ ๕ เลม่ ๑(หลกัสตูรใหม่) ม.๕ จ านวน ๒๗๘ 
เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๓,๓๔๔.๐๐ บาท (หนึ่ง
หมื่นสามพนัสามรอ้ยสี่สิบสี่บาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ 
ทัง้ปวง 
               ๕๔. หนงัสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตรก์ายภาพ ๕ เลม่ ๒(หลกัสตูรใหม่) ม.๕ จ านวน ๒๗๘ 
เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๒,๕๑๘.๐๐ บาท (สอง
หมื่นสองพนัหา้รอ้ยสิบแปดบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ 
ทัง้ปวง 
               ๕๕. วิทยาการค านวณ ม.๕ จ านวน ๕๗๑ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษ์กมน (ขายปลีก) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๙,๖๙๒.๐๐ บาท (สองหมื่นเกา้พนัหกรอ้ยเกา้สิบสองบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม
และภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕๖. การออกแบบและเทคโนโลยี ม.๕ จ านวน ๒๕๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๙,๒๕๐.๐๐ บาท (เกา้พนัสองรอ้ยหา้สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕๗. เศรษฐศาสตร ์ม.๔-๖ จ านวน ๕๗๑ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขายปลีก) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔๑,๑๑๒.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยสิบสองบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕๘. ภมูิศาสตร ์ม.๔-๖ จ านวน ๕๗๑ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขายปลีก) โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖๖,๒๓๖.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพนัสองรอ้ยสามสิบหกบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษี
อ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๕๙. สขุศึกษา ม.๕ จ านวน ๖๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี โดยนาง กอบเกือ้ 
งามจิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๔,๖๘๐.๐๐ บาท (สี่พนัหกรอ้ยแปดสิบ



บาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๖๐. Upstream ๒ ม.๕ จ านวน ๕๗๑ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขายปลีก) โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗๕,๓๗๒.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหา้พนัสามรอ้ยเจ็ดสิบสองบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๖๑. วรรณคดีวิจกัษ ์ม.๖ จ านวน ๕๐๕ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขายปลีก) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๘,๓๘๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพนัสามรอ้ยแปดสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม
และภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๖๒. หลกัภาษาและการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสาร ม.๖ จ านวน ๕๐๕ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้น
รกัษก์มน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕๒,๕๒๐.๐๐ บาท (หา้หมื่นสองพนัหา้รอ้ยยี่สิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๖๓. คณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน ม.๖ จ านวน ๒๐๖ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๔,๒๑๔.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พนัสองรอ้ยสิบสี่บาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม
และภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๖๔. หนงัสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ ม.๖ จ านวน ๕๑๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หา้หมื่นหนึ่งพนับาท
ถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๖๕. วิทยาการค านวณ ม.๖ จ านวน ๕๐๕ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษ์กมน (ขายปลีก) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๐,๒๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่า
ขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๖๖. ประวติัศาสตรส์ากล ม.๔-๖ จ านวน ๕๐๕ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕๑,๕๑๐.๐๐ บาท (หา้หมื่นหนึ่งพนัหา้รอ้ยสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม
และภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๖๗. สขุศึกษา ม.๖ จ านวน ๖๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ บรษิัท โมเดิรน์ เอ็ดดเูคชั่น มอลล ์จ ากดั 
(ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓,๗๒๐.๐๐ บาท (สามพนัเจ็ดรอ้ยย่ีสิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๖๘. เศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ (เพิ่มเติม ม.๑) จ านวน ๖๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๘,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดพนัสี่รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษี
อ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๖๙. โปรแกรมตารางค านวณ (พต.ม.๓) จ านวน ๓๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี 



โดยนาง กอบเกือ้ งามจิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๓,๕๔๐.๐๐ บาท (สามพนัหา้รอ้ยสี่สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน 
และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๗๐. คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม ม.๔ เลม่ ๑ จ านวน ๒๐๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๔,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พนัแปดรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๗๑. คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม ม.๔ เลม่ ๒ จ านวน ๒๐๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๒,๒๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพนัสองรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม
และภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๗๒. คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม ม.๕ เลม่ ๑ จ านวน ๒๐๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ บริษัท โมเดิรน์ เอ็ด
ดเูคชั่น มอลล ์จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเกา้พนัแปด
รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๗๓. หนงัสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส ์เลม่ ๑ (หลกัสตูรใหม่) จ านวน ๓๐๕ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ บรษิัท โมเดิรน์ เอ็ดดเูคชั่น มอลล ์จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๒๒,๘๗๕.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพนัแปดรอ้ยเจ็ดสิบหา้บาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่า
ขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๗๔. หนงัสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส ์เลม่ ๒ (หลกัสตูรใหม่) จ านวน ๓๐๕ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ บรษิัท โมเดิรน์ เอ็ดดเูคชั่น มอลล ์จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๒๘,๙๗๕.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพนัเกา้รอ้ยเจ็ดสิบหา้บาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ 
ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๗๕. หนงัสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี เลม่ ๑ (หลกัสตูรใหม่) จ านวน ๓๐๕ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ บรษิัท โมเดิรน์ เอ็ดดเูคชั่น มอลล ์จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๒๒,๘๗๕.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพนัแปดรอ้ยเจ็ดสิบหา้บาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่า
ขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๗๖. หนงัสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี เลม่ ๒ (หลกัสตูรใหม่) จ านวน ๓๐๕ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ บรษิัท โมเดิรน์ เอ็ดดเูคชั่น มอลล ์จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๑๘,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพนัสามรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจด
ทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๗๗. หนงัสือเรียนเพิ่มเติมชีววิทยา เลม่๑ (หลกัสตูรใหม่) จ านวน ๓๐๕ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 



ไดแ้ก่ บรษิัท โมเดิรน์ เอ็ดดเูคชั่น มอลล ์จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๒๖,๒๓๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพนัสองรอ้ยสามสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่า
จดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๗๘. หนงัสือเรียนเพิ่มเติมชีววิทยา เลม่๒ (หลกัสตูรใหม่) จ านวน ๓๐๕ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ บรษิัท โมเดิรน์ เอ็ดดเูคชั่น มอลล ์จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๒๓,๗๙๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพนัเจ็ดรอ้ยเกา้สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่า
จดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๗๙. Reading Adventures with Writing ๑ จ านวน ๒๐๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. 
สเตชนัเนอรี โดยนาง กอบเกือ้ งามจิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๒๘,๒๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพนัสองรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจด
ทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๘๐. Adosph&#๒๓๒;re ๑ จ านวน ๔๕ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ บริษัท โมเดิรน์ เอ็ดดเูคชั่น 
มอลล ์จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๘,๖๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพนัหกรอ้ย
สามสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๘๑. HANYU JIAOCHENG เลม่ ๑ จ านวน ๙๒ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ บรษิัท โมเดิรน์ เอ็ด
ดเูคชั่น มอลล ์จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๘,๐๘๘.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพนัแปด
สิบแปดบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๘๒. HANYU JIAOCHENG เลม่ ๒ จ านวน ๙๒ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๘,๑๘๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพนัหนึ่งรอ้ยแปดสิบบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๘๓. สมัผสัภาษาจีน ม.ปลาย เลม่ ๑ จ านวน ๔๕ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ บรษิัท โมเดิรน์ เอ็ด
ดเูคชั่น มอลล ์จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖,๗๕๐.๐๐ บาท (หกพนัเจ็ดรอ้ยหา้สิบบาท
ถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๘๔. อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ๑ จ านวน ๕๐ เล่ม ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษ์กมน (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕,๔๐๐.๐๐ บาท (หา้พนัสี่รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่า
ขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๘๕. อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ๒ จ านวน ๕๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕,๙๐๐.๐๐ บาท (หา้พนัเกา้รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน 
ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 



               ๘๖. คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม ม.๕ เลม่ ๒ จ านวน ๓๔๒ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ บริษัท โมเดิรน์ เอ็ด
ดเูคชั่น มอลล ์จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๒,๒๓๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพนัสอง
รอ้ยสามสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๘๗. หนงัสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส ์เลม่ ๓ (หลกัสตูรใหม่) จ านวน ๓๐๓ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ บรษิัท โมเดิรน์ เอ็ดดเูคชั่น มอลล ์จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๒๙,๓๙๑.๐๐ บาท (สองหมื่นเกา้พนัสามรอ้ยเกา้สิบเอ็ดบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ 
ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๘๘. หนงัสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส ์เลม่ ๔ (หลกัสตูรใหม่) จ านวน ๓๐๓ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ บรษิัท โมเดิรน์ เอ็ดดเูคชั่น มอลล ์จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๒๙,๙๙๗.๐๐ บาท (สองหมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สิบเจ็ดบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ 
ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๘๙. หนงัสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี เลม่ ๓ (หลกัสตูรใหม่) จ านวน ๓๐๓ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ บรษิัท โมเดิรน์ เอ็ดดเูคชั่น มอลล ์จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๑๗,๒๗๑.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพนัสองรอ้ยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่า
ขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๙๐. หนงัสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี เลม่ ๔ (หลกัสตูรใหม่) จ านวน ๓๐๓ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ บรษิัท โมเดิรน์ เอ็ดดเูคชั่น มอลล ์จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๑๗,๒๗๑.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพนัสองรอ้ยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่า
ขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๙๑. หนงัสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เลม่ ๓ (หลกัสตูรใหม่) จ านวน ๓๐๓ เลม่ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ บรษิัท โมเดิรน์ เอ็ดดเูคชั่น มอลล ์จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๒๕,๔๕๒.๐๐ บาท (สองหมื่นหา้พนัสี่รอ้ยหา้สิบสองบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่า
จดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๙๒. หนงัสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เลม่ ๔ (หลกัสตูรใหม่) จ านวน ๓๐๓ เลม่ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๑,๘๑๖.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพนัแปด
รอ้ยสิบหกบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๙๓. โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติเพื่อการวิจยั จ านวน ๓๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. 
สเตชนัเนอรี โดยนาง กอบเกือ้ งามจิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๓,๔๘๐.๐๐ บาท (สามพนัสี่รอ้ยแปดสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน 



และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๙๔. Reading Adventures with Writing ๒ จ านวน ๒๐๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๘,๒๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพนัสองรอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๙๕. Adosph&#๒๓๒;re ๒ จ านวน ๔๒ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ บริษัท โมเดิรน์ เอ็ดดเูคชั่น 
มอลล ์จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๑,๒๕๒.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพนัสองรอ้ยหา้
สิบสองบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๙๖. HANYU JIAOCHENG เลม่ ๓ จ านวน ๙๓ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี 
โดยนาง กอบเกือ้ งามจิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๓๘,๕๐๒.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพนัหา้รอ้ยสองบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจด
ทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๙๗. HANYU JIAOCHENG เลม่ ๔ จ านวน ๙๓ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๘,๕๙๕.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพนัหา้รอ้ยเกา้สิบหา้บาทถว้น) รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๙๘. อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ๓ จ านวน ๕๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖,๑๐๐.๐๐ บาท (หกพนัหนึ่งรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน 
ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๙๙. อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ๔ จ านวน ๕๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๖,๑๐๐.๐๐ บาท (หกพนัหนึ่งรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน 
ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๐๐. คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม ม.๖ เลม่ ๑ จ านวน ๒๐๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๘,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพนัหกรอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๐๑. คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม ม.๖ เลม่ ๒ จ านวน ๒๐๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๘,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพนัสี่รอ้ยบาทถว้น) รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๐๒. หนงัสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส ์เล่ม ๕ (หลกัสตูรใหม่) จ านวน ๓๐๔ เลม่ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๒๙,๔๘๘.๐๐ บาท (สองหมื่นเกา้พนัสี่รอ้ย
แปดสิบแปดบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 



               ๑๐๓. หนงัสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส ์เล่ม ๖ (หลกัสตูรใหม่) จ านวน ๓๐๔ เลม่ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ บรษิัท โมเดิรน์ เอ็ดดเูคชั่น มอลล ์จ ากดั (ขายสง่,ขายปลกี) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๒๖,๗๕๒.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพนัเจ็ดรอ้ยหา้สิบสองบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ 
ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๐๔. หนงัสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี เลม่ ๕ (หลกัสตูรใหม่) จ านวน ๓๐๔ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ บรษิัท โมเดิรน์ เอ็ดดเูคชั่น มอลล ์จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๑๕,๕๐๔.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหา้พนัหา้รอ้ยสี่บาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจด
ทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๐๕. หนงัสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี เลม่ ๖ (หลกัสตูรใหม่) จ านวน ๓๐๔ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 
ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี โดยนาง กอบเกือ้ งามจิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๘,๘๑๖.๐๐ บาท (แปดพนัแปดรอ้ยสิบหกบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจด
ทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๐๖. หนงัสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เลม่ ๕ (หลกัสตูรใหม่) จ านวน ๓๐๔ เลม่ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ บรษิัท โมเดิรน์ เอ็ดดเูคชั่น มอลล ์จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๒๖,๑๔๔.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพนัหนึ่งรอ้ยสี่สิบสี่บาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่า
จดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๐๗. หนงัสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เลม่ ๖ (หลกัสตูรใหม่) จ านวน ๒๑๑ เลม่ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ บรษิัท โมเดิรน์ เอ็ดดเูคชั่น มอลล ์จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๑๘,๕๖๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพนัหา้รอ้ยหกสิบแปดบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่า
ขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๐๘. หนงัสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร ์และอวกาศ(เลม่๑) จ านวน ๓๐๔ เลม่ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ บรษิัท โมเดิรน์ เอ็ดดเูคชั่น มอลล ์จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๑๔,๘๙๖.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พนัแปดรอ้ยเกา้สิบหกบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ 
ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๐๙. หนงัสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร ์และอวกาศ(เลม่๒) จ านวน ๓๐๔ เลม่ ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๒,๑๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพนัหนึ่ง
รอ้ยหกสิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๑๐. คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศในงานธุรกิจ จ านวน ๓๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. 
สเตชนัเนอรี โดยนาง กอบเกือ้ งามจิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน



ทัง้สิน้ ๓,๕๔๐.๐๐ บาท (สามพนัหา้รอ้ยสี่สิบบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน 
และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๑๑. Reading Adventures with Writing ๓ จ านวน ๕๐๕ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ บรษิัท โม
เดิรน์ เอ็ดดเูคชั่น มอลล ์จ ากดั (ขายสง่,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗๑,๒๐๕.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่ง
พนัสองรอ้ยหา้บาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๑๒. HANYU JIAOCHENG เลม่ ๕ จ านวน ๘๓ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ เอ.ซี.ซี. สเตชนัเนอรี 
โดยนาง กอบเกือ้ งามจิตอนนัต ์(ขายสง่,ขายปลีก,ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๓๔,๓๖๒.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พนัสามรอ้ยหกสิบสองบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ 
ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๑๓. อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ๕ จ านวน ๕๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕,๖๐๐.๐๐ บาท (หา้พนัหกรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่า
ขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
               ๑๑๔. อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ๖ จ านวน ๕๐ เลม่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ไดแ้ก่ รา้นรกัษก์มน (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๕,๘๐๐.๐๐ บาท (หา้พนัแปดรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน 
ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
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