
 
 
   

          

 

                                           ประกาศโรงเรียนมัธยมหนองเขียด 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

………………………………………. 

ตามที่ โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการบุคคล เพ่ือช่วยปฏิบัติงาน
ประจ าโรงเรียนมัธยมหนองเขียด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

การจ้างเหมาบริการบุคคล เพ่ือช่วยปฏิบัติงานประจ าโรงเรียนมัธยมหนองเขียด ต าแหน่ง                      
ครูผู้สอน  ต าแหน่ง  ครูช่วยสอน  วิชาเอกฟิสิกส์ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายและผู้ที่ได้รับ         
การคัดเลือก ได้แก่  นายเกริก  เสโส โดยเบิกจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ตั้งแต่วันที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑ – ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๖.๓๐ น. จ านวน ๕ เดือน  ๒๗  วัน 
โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘,๓๔๕.- บาท (แปดหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

 
 

         
   (นางสาวอรุณศรี  ยิ่งยืน) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมหนองเขียด 
ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
   

          

 

                                           ประกาศโรงเรียนมัธยมหนองเขียด 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

………………………………………. 

ตามที่ โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการบุคคล เพ่ือช่วยปฏิบัติงาน
ประจ าโรงเรียนมัธยมหนองเขียด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

การจ้างเหมาบริการบุคคล เพ่ือช่วยปฏิบัติงานประจ าโรงเรียนมัธยมหนองเขียด ต าแหน่ง                      
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายและผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
นางสาวณัฏฐธิดา  ธงน้อย โดยเบิกจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๒  ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. จ านวน  ๖ เดือน   เดือนละ 
๙,๐๐๐.-  บาท โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔,๐๐๐.- บาท(ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 
       

   (นางสาวอรุณศรี  ยิ่งยืน) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมหนองเขียด 

ปฏิบัติราชการแทน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
   

          

 

                                           ประกาศโรงเรียนมัธยมหนองเขียด 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

………………………………………. 

ตามที่ โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการบุคคล เพ่ือช่วยปฏิบัติงาน
ประจ าโรงเรียนมัธยมหนองเขียด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

การจ้างเหมาบริการบุคคล เพ่ือช่วยปฏิบัติงานประจ าโรงเรียนมัธยมหนองเขียด ต าแหน่ง                      
แม่บ้านและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายและผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นางอุไรพร  ศรีบุญมี โดย
เบิกจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ปฏิบัติงานวันจันทร์ -       
วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๖.๓๐ น.จ านวน  ๖ เดือน ๆ ละ ๗,๕๐๐.-  บาท โดยเสนอราคารวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กันยายน ๒๕๖๑ 

 
 

(นางสาวอรุณศรี  ยิ่งยืน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมหนองเขียด 

         ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
   

          

 

                                           ประกาศโรงเรียนมัธยมหนองเขียด 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

………………………………………. 

ตามที่ โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการบุคคล เพ่ือช่วยปฏิบัติงาน
ประจ าโรงเรียนมัธยมหนองเขียด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

การจ้างเหมาบริการบุคคล เพ่ือช่วยปฏิบัติงานประจ าโรงเรียนมัธยมหนองเขียด ต าแหน่ง                      
ครูผู้สอน  ต าแหน่ง  ครูช่วยสอน  วิชาเอกดนตรี และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายและผู้ที่ได้รับ         
การคัดเลือก ได้แก่  นายโสภณ  บุญจันทร์   โดยเบิกจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
– ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒  ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๖.๓๐ น.จ านวน  ๖ เดือน ๆ 
ละ ๑๕,๐๕๐.-  บาท โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐,๓๐๐.- บาท (เก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กันยายน ๒๕๖๑ 

 
 

         
  (นางสาวอรุณศรี  ยิ่งยืน) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมหนองเขียด 
ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
   

      

 

                                           ประกาศโรงเรียนมัธยมหนองเขียด 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

………………………………………. 

ตามที่ โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการบุคคล เพ่ือช่วยปฏิบัติงาน
ประจ าโรงเรียนมัธยมหนองเขียด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

การจา้งเหมาบริการบุคคล เพ่ือช่วยปฏิบัติงานประจ าโรงเรียนมัธยมหนองเขียด ปฏิบัติหน้าที่                      
ครูผู้สอน  ต าแหน่ง  ครูช่วยสอน  วิชาเอกภาษาไทย และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย และผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่  นางสาวอัญชลี  ใจดี  โดยเบิกจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ –         
๓๑  มีนาคม ๒๕๖๒  ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๖.๓๐ น.จ านวน  ๖ เดือน ๆ ละ 
๑๕ ,๐๕๐.-  บาท โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้ งสิ้น ๙๐,๓๐๐.-บาท (เก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กันยายน ๒๕๖๑ 

 
 

         
           (นางสาวอรุณศรี  ยิ่งยืน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมหนองเขียด 

ปฏิบัติราชการแทน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 


