
 
ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อหนังเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก  นั้น 
               ๑. วิวธิภาษา ม.๑ จำนวน ๕๗๕ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรักษ์กมน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๕๒๕.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๒. วรรณคดีวิจักษ์ ม.๑ จำนวน ๕๗๕ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบ
เกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๗๗๕.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพัน
เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๓. คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม ๑ ม.๑ จำนวน ๕๗๕ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรักษ์กมน (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๔๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๔. หนังสือรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ๑ (หลักสูตรใหม่) ม.๑ จำนวน ๕๗๕ เล่ม ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ ร้านรักษ์กมน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกร้อยบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๕. หนังสือรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ๒ (หลักสูตรใหม่) ม.๑ จำนวน ๕๗๕ เล่ม ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ ร้านรักษ์กมน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๘๗๕.๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันแปด
ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๖. เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.๑ จำนวน ๕๗๕ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรักษ์
กมน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๒๕๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๗. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.๑ (รวมเล่ม) จำนวน ๕๗๕ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. 
สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๗๔,๗๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๘. ประวัติศาสตร์ ม.๑ จำนวน ๕๗๕ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรักษ์กมน (ขายปลีก) โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๒๕๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๙. สุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑ จำนวน ๕๗๕ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดย
นาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่น
หกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 



               ๑๐. ดนตรี ม.๑ จำนวน ๕๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งาม
จิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๑. Access ๑ จำนวน ๕๖๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรักษ์กมน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๓๒๐.๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๑๒. ววิิธภาษา ม.๒ จำนวน ๔๖๘ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ 
งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๙๐๘.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย
แปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๑๓. วรรณคดีวิจกัษ์ ม.๒ จำนวน ๔๖๘ เล่ม ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง 
กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๗๔๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้า
พันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๔. คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เล่ม ๑ ม.๒ จำนวน ๔๗๒ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖,๖๔๐.๐๐ บาท (ห้า
หมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๑๕. หนังสือรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ๑ (หลักสูตรใหม่) ม.๒ จำนวน ๔๗๒ เล่ม ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๔๔๘.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๑๖. หนังสือรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ๒ (หลักสูตรใหม่) ม.๒ จำนวน ๔๗๒ เล่ม ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๓๒.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๑๗. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.๒(รวมเล่ม) จำนวน ๔๖๘ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. 
สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๖๗,๘๖๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๑๘. ประวัติศาสตร์ ม.๒ จำนวน ๔๖๘ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรักษ์กมน (ขายปลีก) โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๙๐๘.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๙. สุขศึกษาและพลศึกษา ม.๒ จำนวน ๔๖๘ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรักษ์กมน (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๖๕๒.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๒๐. ดนตรี ม.๒ จำนวน ๕๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งาม
จิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๕๐.๐๐ บาท (สามพันหกร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๒๑. เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.๒ จำนวน ๔๖๘ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท 



ดวงใจบุ๊คส์ลำปาง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๘๐๔.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อย
สี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๒๒. เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.๒ จำนวน ๔๖๘ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรักษ์กมน 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๘๖๘.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๒๓. Access ๒ จำนวน ๔๕๘ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรักษ์กมน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙,๐๘๒.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันแปดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๒๔. ววิิธภาษา ม.๓ จำนวน ๕๕๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ 
งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๒๕. วรรณคดีวิจกัษ์ ม.๓ จำนวน ๕๕๐ เล่ม ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง 
กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๒๕๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสอง
ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๒๖. คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เล่ม ๑ ม.๓ จำนวน ๕๕๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่ร้านรักษ์กมน (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๒๗. หนังสือรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ๕ ม.๓ จำนวน ๕๕๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๗,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๒๘. สังคมศึกษา ม.๓(พ้ืนฐาน) จำนวน ๕๐๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรักษ์กมน (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๒๙. ประวัติศาสตร์ ม.๓ จำนวน ๕๕๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบ
เกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๕๕๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันห้าร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๓๐. สุขศึกษาและพลศึกษา ม.๓ จำนวน ๕๕๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรักษ์กมน (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๕๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๓๑. Access ๓ จำนวน ๕๓๒ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งาม
จิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙,๑๖๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหก
สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๓๒. หลักภาษาและการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ม.๔ จำนวน ๖๐๕ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน
รักษ์กมน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๒๔๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๓๓. วรรณคดีวิจกัษ์ ม.๔ จำนวน ๖๐๕ เล่ม ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง 



กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๙๘๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพัน
เก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๓๔. คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.๔ จำนวน ๒๖๐ เลม่ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง 
กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พัน
สามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๓๕. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรใหม่) ม.๔ จำนวน ๓๐๕ เลม่ ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒๔,๐๙๕.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๓๖. ประวัติศาสตร์ไทย ม.๔-๖ จำนวน ๖๐๕ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรักษ์กมน (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๒๑๕.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๓๗. พระพุทธศาสนา ม.๔-๖ จำนวน ๖๐๕ เลม่ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรักษ์กมน (ขายปลีก) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๐๓๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๓๘. หน้าที่พลเมือง ม.๔-๖ (วิชาพ้ืนฐาน) จำนวน ๖๐๕ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรักษ์กมน 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๕๖๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๓๙. สุขศึกษาและพลศึกษา ม.๔ จำนวน ๖๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดย
นาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๒๐.๐๐ บาท (สองพัน
แปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๔๐. ดนตรี ม.๔ จำนวน ๔๕ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งาม
จิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๔๐.๐๐ บาท (สี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๔๑. เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.๔ จำนวน ๖๐๕ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน
รักษ์กมน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๕๑๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๔๒. เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.๔ จำนวน ๖๐๕ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรักษ์กมน 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๒๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๔๓. Upstream ๑ ม.๔ จำนวน ๕๕๘ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบ
เกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙,๗๕๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันเจ็ด
ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๔๔. Reading Adventures with Writing ๑ ม.๔ จำนวน ๖๐๕ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรักษ์
กมน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕,๙๑๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๔๕. หลักภาษาและการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ม.๕ จำนวน ๕๐๗ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน



รักษ์กมน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๑๖๕.๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๔๖. วรรณคดีวิจกัษ์ ม.๕ จำนวน ๕๐๗ เล่ม ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง 
กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๔๒๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่ร้อย
ยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๔๗. คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.๕ จำนวน ๔๗๑ เลม่ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง 
กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๗๓๑.๐๐ บาท (สองหมื่นแปด
พันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๔๘. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์กายภาพ (สาระเคมี หลักสูตรใหม่)ม.๕ จำนวน ๒๔๕ เล่ม ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็น
เงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๔๙. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์กายภาพ (สาระฟิสิกส์ หลักสูตรใหม่) ม.๕ จำนวน ๒๔๕ เล่ม ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็น
เงินทั้งสิ้น ๑๙,๘๔๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๕๐. เศรษฐศาสตร์ ม.๕ (ม.๔-๖) จำนวน ๕๐๗ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดย
นาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๕๐๔.๐๐ บาท (สามหมื่น
หกพันห้าร้อยสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๕๑. สุขศึกษาและพลศึกษา ม.๕ จำนวน ๖๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดย
นาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๖๐.๐๐ บาท (สองพันสี่
ร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๕๒. เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.๕ จำนวน ๕๐๗ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน
รักษ์กมน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๒๖๖.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๕๓. เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.๕ จำนวน ๕๐๗ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรักษ์กมน 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๓๖๔.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๕๔. Upstream ๒ ม.๕ จำนวน ๔๗๓ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบ
เกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒,๔๓๖.๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันสี่
ร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๕๕. Reading Adventures with Writing ๒ ม.๕ จำนวน ๕๐๗ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. 
สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๗๑,๔๘๗.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๕๖. หลักภาษาและการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ม.๖ จำนวน ๔๘๘ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน
รักษ์กมน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๗๕๒.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) รวม



ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๕๗. วรรณคดีวิจกัษ์ ม.๖ จำนวน ๕๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบ
เกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๐๐.๐๐ บาท (สามพันแปดร้อยบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๕๘. คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เล่ม ๓ ม.๔-๖ จำนวน ๑๙๖ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรักษ์กมน (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๘๔๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๕๙. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สารและสมบัติของสาร ม.๖ จำนวน ๒๒๙ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ร้านรักษ์กมน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๑๘.๐๐ บาท (เก้าพันหกร้อยสิบแปดบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๖๐. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดวงดาวและโลกของเรา ม.๖ จำนวน ๒๒๙ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ร้านรักษ์กมน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๐๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๖๑. แบบเรียนประวัติศาสตร์สากล ม.๔-๖ จำนวน ๔๘๘ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. 
สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๔๙,๒๘๘.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๖๒. สุขศึกษาและพลศึกษา ม.๖ จำนวน ๖๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดย
นาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๔๐.๐๐ บาท (สามพันสอง
ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๖๓. Reading Adventures with Writing ๓ ม.๖ จำนวน ๔๘๘ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. 
สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๖๘,๘๐๘.๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๖๔. พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น (ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีด) ม.๒ จำนวน ๓๐ เล่ม ผู้ได้รบัการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. 
สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒,๙๑๐.๐๐ บาท (สองพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๖๕. เรียนภาษาญี่ปุ่นเรียนสบายสไตล์ โคะฮะรุ (เล่ม ๑) ม.๒ จำนวน ๔๕๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ร้านรักษ์กมน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘,๖๕๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๖๖. คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม เล่ม ๑ ม.๓ จำนวน ๔๐๕ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่ร้านรักษ์กมน (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๙๒๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๖๗. พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น (ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีด) ม.๓ จำนวน ๓๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.
ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒,๙๑๐.๐๐ บาท (สองพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ



ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๖๘. โปรแกรมตารางคำนวณ ม.๓ จำนวน ๓๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดย
นาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๑๐.๐๐ บาท (สามพันห้า
ร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๖๙. ภาษาเกาหลี ๑ ม.๑-๓ จำนวน ๑๐๐ เลม่ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง 
กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้า
พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๗๐. คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.๔ เล่ม ๑ จำนวน ๓๔๕ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๕๓๐.๐๐ บาท (สอง
หมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้ง
ปวง 
               ๗๑. คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.๔ เล่ม ๒ จำนวน ๓๔๗ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๕๑๗.๐๐ บาท (สาม
หมื่นแปดพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้ง
ปวง 
               ๗๒. หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ฟิสิกส์ เล่ม ๑ (หลักสูตรใหม่) ม.๔ จำนวน ๓๐๐ เล่ม ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ร้านรักษ์กมน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๒๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อย
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๗๓. หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เคมี เล่ม ๑ (หลักสูตรใหม่) ม.๔ จำนวน ๓๐๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ร้านรักษ์กมน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๒๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๗๔. หนังสือเรียนเพ่ิมเติมชีววิทยา เล่ม๑ (หลักสูตรใหม่) ม.๔ จำนวน ๓๐๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ร้านรักษ์กมน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๗๕. ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ ม.๔ จำนวน ๔๕ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดย
นาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๘๕.๐๐ บาท (สี่พันหนึ่ง
ร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๗๖. การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ ม.๔ จำนวน ๓๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๔๐.๐๐ บาท (สามพัน
ห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๗๗. Adosph&#๒๓๒;re ๑ ม.๔ จำนวน ๔๕ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรักษ์กมน (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๗๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๗๘. HANYU JIAOCHENG เล่ม ๑ ม.๔ จำนวน ๙๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๓๕๐.๐๐ บาท (สาม
หมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้ง
ปวง 



               ๗๙. HANYU JIAOCHENG เล่ม ๒ ม.๔ จำนวน ๙๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๓๕๐.๐๐ บาท (สาม
หมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้ง
ปวง 
               ๘๐. สัมผัสภาษาจีน ม.ปลาย เล่ม ๑ ม.๔ จำนวน ๔๕ เล่ม ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. 
สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๖,๗๕๐.๐๐ บาท (หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๘๑. หนังสือเรียน อะกิโกะ โตะ โทโมดาจิ ๑ ม.๔ จำนวน ๔๕ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. 
สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๔,๘๖๐.๐๐ บาท (สี่พันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๘๒. หนังสือเรียน อะกิโกะ โตะ โทโมดาจิ ๒ ม.๔ จำนวน ๔๕ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. 
สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๕,๓๑๐.๐๐ บาท (ห้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๘๓. คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.๕ เล่ม ๑ จำนวน ๖๕๖ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕,๖๐๐.๐๐ บาท (หก
หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๘๔. คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.๕ เล่ม ๒ จำนวน ๓๐๗ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๒๖๒.๐๐ บาท (สอง
หมื่นสองร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๘๕. หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ฟิสิกส์ เล่ม ๓ (หลักสูตรใหม่)ม.๕ จำนวน ๒๖๖ เล่ม ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ร้านรักษ์กมน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๕๓๖.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อย
สามสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๘๖. หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เคมี เล่ม ๓ (หลักสูตรใหม่)ม.๕ จำนวน ๒๖๖ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๕,๔๒๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๘๗. หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ชีววิทยา เล่ม ๓ (หลักสูตรใหม่) ม.๕ จำนวน ๒๖๖ เล่ม ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็น
เงินทั้งสิ้น ๒๒,๐๗๘.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๘๘. หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ฟิสิกส์ เล่ม ๔ (หลักสูตรใหม่)ม.๕ จำนวน ๒๖๖ เล่ม ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ร้านรักษ์กมน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๐๖๘.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันหกสิบ
แปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๘๙. บัญชีเบื้องต้น ๑ ม.๕ จำนวน ๕๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบ



เกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๙๐. บัญชีเบื้องต้น ๒ ม.๕ จำนวน ๔๕ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบ
เกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๓๐.๐๐ บาท (สี่พันสองร้อยสามสิบ
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๙๑. กฏหมายพาณิชย์ ม.๕ จำนวน ๓๐ เล่ม ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง 
กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๖๐.๐๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อย
หกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๙๒. โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย ม.๕ จำนวน ๓๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. 
สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๓,๕๔๐.๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๙๓. Adosph&#๒๓๒;re ๒ ม.๕ จำนวน ๔๒ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดย
นาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๒๑๐.๐๐ บาท (สองหมื่น
หนึ่งพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๙๔. HANYU JIAOCHENG เล่ม ๓ ม.๕ จำนวน ๘๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่ร้านรักษ์กมน (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๔๔๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๙๕. HANYU JIAOCHENG เล่ม ๔ ม.๕ จำนวน ๘๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่ร้านรักษ์กมน (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๔๔๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๙๖. สัมผัสภาษาจีน ม.ปลาย เล่ม ๒ ม.๕ จำนวน ๔๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. 
สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๖,๙๒๐.๐๐ บาท (หกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๙๗. หนังสือเรียน อะกิโกะ โตะ โทโมดาจิ ๓ ม.๕ จำนวน ๔๗ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. 
สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๕,๗๓๔.๐๐ บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๙๘. หนังสือเรียน อะกิโกะ โตะ โทโมดาจิ ๔ ม.๕ จำนวน ๔๗ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. 
สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๕,๗๓๔.๐๐ บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๙๙. คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม เล่ม ๕ ม.๔-๖ จำนวน ๒๙๒ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรักษ์กมน 
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๒๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๑๐๐. คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม ๖ ม.๔-๖ จำนวน ๒๙๒ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรักษ์กมน 



(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๕๕๖.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๐๑. หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ(เล่ม๑) ม.๖ จำนวน ๒๕๙ เล่ม ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๗๒๗.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๐๒. คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ม.๖ จำนวน ๓๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. 
สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๓,๕๑๐.๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๐๓. HANYU JIAOCHENG เล่ม ๕ ม.๖ จำนวน ๘๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรักษ์กมน (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๔๔๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๑๐๔. สัมผัสภาษาจีน ม.ปลาย เล่ม ๓ ม.๖ จำนวน ๓๕ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. 
สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๐,๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๑๐๕. หนังสือเรียนอะกิโกะ โตะ โทโมดาจิ ๕ ม.๖ จำนวน ๔๕ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. 
สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๕,๐๔๐.๐๐ บาท (ห้าพันสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๑๐๖. หนังสือเรียนอะกิโกะ โตะ โทโมดาจิ ๖ ม.๖ จำนวน ๔๕ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ซี.ซี. 
สเตชันเนอรี โดยนาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๕,๓๑๐.๐๐ บาท (ห้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๐๗. ภาษาเกาหลี ๒ ม.๖ จำนวน ๑๐๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรักษ์กมน (ขายปลีก) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๐๘. ภาษาเกาหลี ๓ ม.๖ จำนวน ๕๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรักษ์กมน (ขายปลีก) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๕๐.๐๐ บาท (เก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    

    

  
(นายนิรันดร หมื่นสุข) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี 



  
  

 

 

 
 

   
   
   
   

 


