
แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ 2561 
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 

ลำดับ
ที่ 

งานจัดจ้าง 
วงเงินที่
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจ้าง 
1 ซ่องเครื่องตัดหญ้า 3,500 3,500 ร้านอานนท์เซอร์วิส ร้านอานนท์เซอร์วิส ซ่องเครื่องตัดหญ้า 1/2562 : 5/10/2561 
2 จ้างวิทยากร 900 900 นางรมยกร วรรณสวาท นางรมยกร วรรณสวาท จ้างวิทยากร 3/2562 : 9/10/2561 

3 จ้างวิทยากร 900 900 นายชูวิทย์  สิงห์โต นายชูวิทย์  สิงห์โต จ้างวิทยากร 4/2562: 9/10/2561 

4 จ้างวิทยากร 900 900 นางปาจรีย ์นาระกลุ นางปาจรีย ์นาระกลุ จ้างวิทยากร 5/2562:9/10/2561 

5 จ้างวิทยากร 900 900 นางอภิสรา  ชินเม นางอภิสรา  ชินเม จ้างวิทยากร 6/2562: 9/10/2561 

6 จ้างประกอบอาหาร 2,450 2,450 นางกันณิกา ศรีหามาลา นางกันณิกา ศรีหามาลา จ้างประกอบอาหาร 6/2562: 9/10/2561 

7 จ้างทำดินปั้น 500 500 นายจิรเดช  เจริญชนม์ นายจิรเดช  เจริญชนม์ จ้างทำดินปั้น 8/2562: 26/10/2561 

8 จ้างชุดการแสดง 1,300 1,300 นางบังอร  จันทะสาร นางบังอร  จันทะสาร จ้างชุดการแสดง 9/2562: 26/10/2561 



แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2561 
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 

ลำดับ
ที่ 

งานจัดจ้าง 
วงเงินที่
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง 
1 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2,000 2,000 ต.เจริญเซอร์วิลแอร์ ต.เจริญเซอร์วิลแอร์ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 8/2562 : 5/11/2561 

2 ซ่อมศาลาที่พักนักกีฬา 156,320 156,320 นายชาญวิทย์  สังฆพรหม นายชาญวิทย์  สังฆพรหม ซ่อมศาลาที่พักนักกีฬา 11/2562 : 26/11/2561 

3 จ้างเปลี่ยนตลับหมึก 1,500 1,500 ร้านองค์แมน ร้านองค์แมน จ้างเปลี่ยนตลับหมึก 12/2562 : 26/11/2561 

4 ทำป้ายไวนิล 300 300 MW Desing MW Desing ทำป้ายไวนิล 13/2562 : 23/11/2561 

5 ซ่อมระบบไฟฟ้า 1,500 1,500 นายทองใบ  นาสินทอน นายทองใบ  นาสินทอน ซ่อมระบบไฟฟ้า 14/2562 : 16/11/2561 



แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ 2561 
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 

ลำดับ
ที่ 

งานจัดจ้าง 
วงเงินที่
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจ้าง 
1 จ้างซ่อมรถโรงเรียน 1,306 1,306 หจก.นพศรี หจก.นพศรี จ้างซ่อมรถโรงเรียน 15/2562 : 4/12/2561 
2 จ้างระบบน้ำโรงเรียน 1,000 1,000 นายทองใบ  นาสินทอน นายทองใบ  นาสินทอน จ้างระบบน้ำโรงเรียน 16/2562 : 14/12/2561 

3 ซ่อมครุภัณฑ์โฆษณา 1,391 1,391 นายทองใบ  นาสินทอน นายทองใบ  นาสินทอน ซ่อมครุภัณฑ์โฆษณา 17/2562: 20/12/2561 

4 จ้างทำป้ายไวนิล 1,000 1,000 MW Desing MW Desing จ้างทำป้ายไวนิล 18/2562:9/24/2561 

5 จ้างทำป้ายไวนิล 6,520 6,520 บ้านป้ายกราฟฟิก บ้านป้ายกราฟฟิก จ้างทำป้ายไวนิล 19/2562: 20/12/2561 

6 จ้างประกอบอาหาร 65,000 65,000 นางพิสมัย  คำแสง นางพิสมัย  คำแสง จ้างประกอบอาหาร 20/2562: 24/12/2561 

7 จ้างประกอบอาหาร 65,900 65,900 นางพิสมัย  คำแสง นางพิสมัย  คำแสง จ้างประกอบอาหาร 20/2562: 24/12/2561 

8 จ้างที่พักคณะครู 1,800 1,800 โรงแรมโพธิ์เงิน โรงแรมโพธิ์เงิน จ้างที่พักคณะครู 22/2562: 7/12/2561 

9 จ้างเหมารถ 4,500 4,500 นายุอทัย  คำหาญพล นายุอทัย  คำหาญพล จ้างเหมารถ 23/2562: 7/12/2561 

10 จ้างที่พักคณะครู 8,000 8,000 ROXY RESORT ROXY RESORT จ้างที่พักคณะครู 24/2562: 5/12/2561 

11 จ้างชุดการแสดง 1,000 1,000 นางจารุณี ชนะชัย นางจารุณี ชนะชัย จ้างชุดการแสดง 25/2562: 4/12/2561 

12 จ้างเหมารถแข่งทักษะ 5,400 5,400 นายพเยาว์ หวังนอก นายพเยาว์ หวังนอก จ้างเหมารถแข่งทักษะ 29/2562: 4/12/2561 

13 จ้างเหมารถแข่งทักษะ 5,400 5,400 นายสนิท  คาอำกวย นายสนิท  คาอำกวย จ้างเหมารถแข่งทักษะ 30/2562: 4/12/2561 

14 จ้างที่พักครูแข่งทักษะ 2,953.20 2,953.20 ไทยโฮเต็ล ไทยโฮเต็ล จ้างที่พักครูแข่งทักษะ 31/2562: 6/12/2561 



แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 

ลำดับ
ที่ 

งานจัดจ้าง 
วงเงินที่
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจ้าง 
1 จ้างเปลี่ยนพัดลม 1,200 1,200 ร้านไอทีทูเดย์ ร้านไอทีทูเดย์ จ้างเปลี่ยนพัดลม 35/2561 : 4/1/2562 
2 จ้างซ่อมรถโรงเรียน 1,900 1,900 แสงทองการช่าง แสงทองการช่าง จ้างซ่อมรถโรงเรียน 38/2561 : 5/1/2562 

3 จ้างทำไวนิล 2,160 2,160 MW Desing MW Desing จ้างทำไวนิล 37/2561: 16/1/2562 

4 จ้างประกอบอาหารกีฬาสี 36,000 36,000 นางกันณิกา ศรีหามาลา นางกันณิกา ศรีหามาลา จ้างประกอบอาหารกีฬาสี 42/2561:3/1/2562 

5 จ้างประกอบอาหารกีฬาสีแสด 12,000 12,000 นางพิสมัย  คำแสง นางพิสมัย  คำแสง จ้างประกอบอาหารกีฬาสี 44/2561: 3/1/2562 

6 จ้างรถไปทัศนศึกษา 18,000 18,000 นางอรอุมา  ฉายอรุณ นางอรอุมา  ฉายอรุณ จ้างรถไปทัศนศึกษา 58/2561: 18/1/2562 

7 จ้างรถไปทัศนศึกษา 34,000 34,000 นางอรอุมา  ฉายอรุณ นางอรอุมา  ฉายอรุณ จ้างรถไปทัศนศึกษา 20/2561: 24/1/2562 

8 จ้างประกอบอาหารลูกเสือ 25,740 25,740 นางกันณิกา ศรีหามาลา นางกันณิกา ศรีหามาลา จ้างประกอบอาหารลูกเสือ 60/2561: 25/1/2562 



แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2562 
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 

ลำดับ
ที่ 

งานจัดจ้าง 
วงเงินที่
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจ้าง 
1 จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 384 384 ร้านป้าอ้วนก๊อปี้โอเอ ร้านป้าอ้วนก๊อปี้โอเอ จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 46/2561 : 21/2/2562 
2 จ้างปรับปรุงรถยนต์โรงเรียน 1,270 1,270 หจก.นพศรี หจก.นพศรี จ้างปรับปรุงรถยนต์โรงเรียน 47/2561 : 21/2/2562 

3 เช่าชุดนาฏศิลป์ 2,000 2,000 นางมลิ  พลเยี่ยม นางมลิ  พลเยี่ยม เช่าชุดนาฏศิลป์ 48/2561: 12/2/2562 

4 จ้างวิทยากร 2,400 2,400 นายพิศุทธิ์  ลงคำ นายพิศุทธิ์  ลงคำ จ้างวิทยากร 49/2561:15/2/2562 

5 จ้างทำไวนิล 2,210 2,210 MW Desing MW Desing จ้างทำไวนิล 50/2561: 22/2/2562 



แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ 2562 
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 

ลำดับ
ที่ 

งานจัดจ้าง 
วงเงินที่
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจ้าง 
1 จ้างกำจัดปลวกอาคาร4 17,500 17,500 ร้านชัยวัฒน์ เคมีคอล ร้านชัยวัฒน์ เคมีคอล จ้างกำจัดปลวกอาคาร4 41/2561 : 14/3/2562 
2 จ้างเปลี่ยนกระจกช่องแสง 500 500 ร้านช่างศรีใคร ร้านช่างศรีใคร จ้างเปลี่ยนกระจกช่องแสง 52/2561 : 16/3/2562 

3 จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 437 437 ร้านป้าอ้วนก๊อปี้โอเอ ร้านป้าอ้วนก๊อปี้โอเอ จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 53/2561: 20/3/2562 

4 จ้างทำอาหารกลางวัน 8,880 8,880 นางสมหมาย พฤกษ์วังขาว นางสมหมาย พฤกษ์วังขาว จ้างทำอาหารกลางวัน 54/2561:21/3/2562 

5 จ้างทำบายศรีสู่ขวัญ 1,700 1,700 นายสุริยา  แก้วไตรรัตน์ นายสุริยา  แก้วไตรรัตน์ จ้างทำบายศรีสู่ขวัญ 55/2561: 9/3/2562 

6 จ้างทำไวนิล 4,500 4,500 ร้านอลงกรณ์แอดเอร์ไทส์ ร้านอลงกรณ์แอดเอร์ไทส์ จ้างทำไวนิล 56/2561: 19/3/2562 

7 จ้างรถไปสอบโอเน็ต 3,600 3,600 นางอรวรรณ  จันปา นางอรวรรณ  จันปา จ้างรถไปสอบโอเน็ต 61/2561: 4/3/2562 



แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ 2562 
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 

ลำดับ
ที่ 

งานจัดจ้าง 
วงเงินที่
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจ้าง 
1 จ้างทำป้ายหน้าโรงเรียน 1,000 1,000 บ้านป้ายกราฟฟิก บ้านป้ายกราฟฟิก จ้างทำป้ายหน้าโรงเรียน 63/2561 : 27/4/2562 



แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ 2562 
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 

ลำดับ
ที่ 

งานจัดจ้าง 
วงเงินที่
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจ้าง 
1 จ้างเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ 9,800 9,800 ต.เจริญเซอร์แอร์ ต.เจริญเซอร์แอร์ จ้างเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ 64/2561 : 16/5/2562 
2 จ้างติดตั้งระบบเครือข่าย 48,780 48,780 โอแอนด์อาร์คอมพิวเตอร์ โอแอนด์อาร์คอมพิวเตอร์ จ้างติดตั้งระบบเครือข่าย 65/2561 : 22/5/2562 

3 จ้างวิทยากร 6,000 6,000 น.ส.เกศรา เชิงค้า น.ส.เกศรา เชิงค้า จ้างวิทยากร 68/2561: 28/5/2562 

4 จ้างทำอาหาร 20,000 20,000 นางกันณิกา ศรีหามาลา นางกันณิกา ศรีหามาลา จ้างทำอาหาร 69/2561:28/5/2562 



แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถนุายน พ.ศ 2562 
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 

ลำดับ
ที่ 

งานจัดจ้าง 
วงเงินที่
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจ้าง 
1 จ้างล้างหัวพิมพ์ 200 200 ร้านอิงค์แมนบิ๊กซี ร้านอิงค์แมนบิ๊กซี จ้างล้างหัวพิมพ์ 66/2561 : 1/6/2562 
2 ซ่อมเครื่องตัดหญ้า 200 200 ร้านอานนท์เซอร์วิส ร้านอานนท์เซอร์วิส ซ่อมเครื่องตัดหญ้า 67/2561 : 88/6/2562 

3 ซ่อมเซฟทีคัด 3,600 3,600 ร้านพีดีเซฟทีคัด ร้านพีดีเซฟทีคัด ซ่อมเซฟทีคัด 70/2561: 21/6/2562 

4 ซ่อมอาคารเอนกประสงค์ 2,100 2,100 นายอัครเดช  อัครเศรษฐสกุล นายอัครเดช  อัครเศรษฐสกุล ซ่อมอาคารเอนกประสงค์ 71/2561:12/6/2562 

5 จ้างล้างหัวพิมพ์ 200 200 ร้านอิงค์แมนบิ๊กซี ร้านอิงค์แมนบิ๊กซี จ้างล้างหัวพิมพ์ 72/2561 : 20/6/2562 
6 จ้างซ่อมตู้เย็น 2,700 2,700 ร้านน้องฟลุ๊ค ร้านน้องฟลุ๊ค จ้างซ่อมตู้เย็น 73/2561 : 25/6/2562 
7 จ้างทำไวนิล 1,800 1,800 MW Desing MW Desing จ้างทำไวนิล 75/2561: 19/6/2562 
8 จ้างประกอบอาหาร 10,000 10,000 นางกันณิกา ศรีหามาลา นางกันณิกา ศรีหามาลา จ้างประกอบอาหาร 77/2561:21/6/2562 
9 จ้างวิทยากร 3,000 3,000 นายเสกสรร ขันศรีมนต์ นายเสกสรร ขันศรีมนต์ จ้างวิทยากร 78/2561 : 21/6/2562 



แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม พ.ศ 2562 
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 

ลำดับ
ที่ 

งานจัดจ้าง 
วงเงินที่
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง 
1 จ้างปรับปรุงอาคาร 23,000 23,000 นายศรีใคร  เสนจันตะ นายศรีใคร  เสนจันตะ จ้างปรับปรุงอาคาร 76/2561 : 2/7/2562 
2 จ้างปรับปรุงอาคาร 6,000 6,000 นายศรีใคร  เสนจันตะ นายศรีใคร  เสนจันตะ จ้างปรับปรุงอาคาร 80/2561 : 11/7/2562 
3 จ้างถ่ายเอกสาร 134 134 ร้านป้าอ้วนก๊อบปี้โอเอ ร้านป้าอ้วนก๊อบปี้โอเอ จ้างถ่ายเอกสาร 81/2561 : 18/7/2562 
4 จ้างค่าท่ีพักวิทยากร 2,400 2,400 ร้านไอวิว พาร์ค ร้านไอวิว พาร์ค จ้างค่าท่ีพักวิทยากร 82/2561 : 2/7/2562 
5 จ้างปรับปรุงอาคาร 550 550 ร้านมานะชัยคาร์ไบค์ ร้านมานะชัยคาร์ไบค์ จ้างปรับปรุงอาคาร 79/2561 : 5/7/2562 
6 จ้างประกอบอาหารว่าง 24,960 24,960 นางสมควร ประเสริฐไทย นางสมควร ประเสริฐไทย จ้างประกอบอาหารว่าง 87/2561 : 2/7/2562 
7 จ้างวิทยากร 12,000 12,000 นายเกียรติยง  ประวีณวรกุล นายเกียรติยง  ประวีณวรกุล จ้างวิทยากร 84/2561 : 2/7/2562 
8 จ้างซ่อมบำรุงสถานที่วัด 12,000 12,000 พระอธิการบุญอโสโก พระอธิการบุญอโสโก จ้างซ่อมบำรุงสถานที่ 85/2561 : 9/7/2562 
9 จ้างประกอบอาหารค่าย

คุณธรรม 
58,000 58,000 นางกันณิกา ศรีหามาลา นางกันณิกา ศรีหามาลา จ้างประกอบอาหารค่าย

คุณธรรม 
86/2561 : 9/7/2562 

10 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน 12,000 12,000 นายสนธิชัย  จำปา นายสนธิชัย  จำปา จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน 87/2561 : 9/7/2562 
11 จ้างตรวจเช็คกล้องวงจรปิด 14,445 14,445 นายนวฤทธิ์  วัฒนจรรยา นายนวฤทธิ์  วัฒนจรรยา จ้างตรวจเช็คกล้องวงจรปิด 88/2561 : 12/7/2562 
12 จ้างวิทยากรออนไลน์ 3,000 3,000 นายศักดิ์ศรี  ว่องไว นายศักดิ์ศรี  ว่องไว จ้างวิทยากรออนไลน์ 89/2561 : 22/7/2562 
13 จ้างประกอบอาหาร 10,000 10,000 นางกันณิกา ศรีหามาลา นางกันณิกา ศรีหามาลา จ้างประกอบอาหาร 90/2561 : 23/7/2562 
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แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม พ.ศ 2562 
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 
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รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง 
1 จ้างปรับปรุงอาคาร 23,000 23,000 นายศรีใคร  เสนจันตะ นายศรีใคร  เสนจันตะ จ้างปรับปรุงอาคาร 76/2561 : 2/7/2562 
2 จ้างปรับปรุงอาคาร 6,000 6,000 นายศรีใคร  เสนจันตะ นายศรีใคร  เสนจันตะ จ้างปรับปรุงอาคาร 80/2561 : 11/7/2562 
3 จ้างถ่ายเอกสาร 134 134 ร้านป้าอ้วนก๊อบปี้โอเอ ร้านป้าอ้วนก๊อบปี้โอเอ จ้างถ่ายเอกสาร 81/2561 : 18/7/2562 
4 จ้างค่าท่ีพักวิทยากร 2,400 2,400 ร้านไอวิว พาร์ค ร้านไอวิว พาร์ค จ้างค่าท่ีพักวิทยากร 82/2561 : 2/7/2562 
5 จ้างปรับปรุงอาคาร 550 550 ร้านมานะชัยคาร์ไบค์ ร้านมานะชัยคาร์ไบค์ จ้างปรับปรุงอาคาร 79/2561 : 5/7/2562 
6 จ้างประกอบอาหารว่าง 24,960 24,960 นางสมควร ประเสริฐไทย นางสมควร ประเสริฐไทย จ้างประกอบอาหารว่าง 87/2561 : 2/7/2562 
7 จ้างวิทยากร 12,000 12,000 นายเกียรติยง  ประวีณวรกุล นายเกียรติยง  ประวีณวรกุล จ้างวิทยากร 84/2561 : 2/7/2562 
8 จ้างซ่อมบำรุงสถานที่วัด 12,000 12,000 พระอธิการบุญอโสโก พระอธิการบุญอโสโก จ้างซ่อมบำรุงสถานที่ 85/2561 : 9/7/2562 
9 จ้างประกอบอาหารค่าย

คุณธรรม 
58,000 58,000 นางกันณิกา ศรีหามาลา นางกันณิกา ศรีหามาลา จ้างประกอบอาหารค่าย

คุณธรรม 
86/2561 : 9/7/2562 

10 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน 12,000 12,000 นายสนธิชัย  จำปา นายสนธิชัย  จำปา จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน 87/2561 : 9/7/2562 
11 จ้างตรวจเช็คกล้องวงจรปิด 14,445 14,445 นายนวฤทธิ์  วัฒนจรรยา นายนวฤทธิ์  วัฒนจรรยา จ้างตรวจเช็คกล้องวงจรปิด 88/2561 : 12/7/2562 
12 จ้างวิทยากรออนไลน์ 3,000 3,000 นายศักดิ์ศรี  ว่องไว นายศักดิ์ศรี  ว่องไว จ้างวิทยากรออนไลน์ 89/2561 : 22/7/2562 
13 จ้างประกอบอาหาร 10,000 10,000 นางกันณิกา ศรีหามาลา นางกันณิกา ศรีหามาลา จ้างประกอบอาหาร 90/2561 : 23/7/2562 
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