
 

 

 

ศากะรป ลบาํตนวสราหิรบรากคงอ งวลหมาขะม  

ามหเงาจาคารบอส   งอ่ืรเ   นวนาํจ  งารสอก 7   รากงรคโ  

---------------------------------  

 ด ลบาตํนวสราหิรบรากคงอยว งวลหมาขะม  อภเาํอ งอตาปนัส  มาวคีม มหใงยชีเดัวหงจั

รคโงาจาคารบอสะจคงสะรป ามหเงาจรากง   นวนาจํ  งารสอก 7   ้ีนงัด  รากงรคโ  

 ราคาอนางทภเะรป  

 1   .   งาวกดานข  ถรดอจงรโราคาองารสอกามหเงาจรากงรคโ 7.   00   วาย  รตมเ 9.   00

ราหิรบรากคงองอขนลปแบบแมาต  งวลหมาขะมลบาตํนวสราหิรบรากคงอรากาํท่ีทณวเิรบ  รตมเ

  งวลหมาขะมลบาตํนวส อภเาํอ งอตาปนัส    มหใงยีชเดัวหงจั ณามะรปบงาคาร  821 , 00 0.- ทาบ  

 นนถนางทภเะรป  

 2   . รคโ งารสอกรากง   งาวกดานข  งายดาลนนถ 4.  00   วาย  รตมเ 93 .   00   านห  รตมเ

0.   50   าวกยอนมไ่ีทน้ืพีมอืรห  รตมเ   651  ่ีทูมห ณ  รตมเงาราต   2  ยอซ   01 ( ตใศิทงาทดัวงาข   )

ลบาตํ งวลหมาขะม  อภเาํอ งอตาปนัส  ลปแบบแมาต  มหใงยีชเดัวหงจั องอขน ลบาตํนวสราหิรบรากคง

งวลหมาขะม   ณามะรปบงาคาร  26 , 53 0.- ทาบ  

 3   . รคโ งารสอกรากง   านห  ตีรกนอคกิตทสฟสอแงายดาลนนถ 0.   50 มไ่ีทน้ืพีม  รตมเ

  าวกยอน   523  ูมห  รตมเงาราต   2 ( อืนหเศิทงาทดัวงาขยอซ   ) ลบาตํ งวลหมาขะม  อภเาํอ งอตาปนัส  

มหใงยชีเดัวหงจั  ลปแบบแมาต น งอข คงอ ลบาตํนวสราหิรบราก งวลหมาขะม  ณามะรปบงาคาร  

521 , 00 0.-บ ทา  

 อทนางทภเะรป  

 4   . รคโ งารสอกรากง   งาลกยนศูาผนสเดานข  ตีรกนอคาํ้นยาบะรอท 0.   03 มอรพ  รตมเ

 งาวกดานข ก็ลหเมิรสเตีรกนอคกัพอบ 0.  06  X 0.  06  กึล รตมเ 0.  09  นวนาจํ รตมเ  4 นิดมถะลแ อบ

ไมวรวายมาวคอทงัลหงรักูล   าวกยอนม   56  ่ีทูมห ณ  รตมเ   2  ยอซ   1 ( ิตาชยีฮเนาบงาข  ) ลบาตํ

งวลหมาขะม  อภเาํอ งอตาปนัส  ลปแบบแมาต  มหใงยชีเดัวหงจั ลบาตํนวสราหิรบรากคงองอขน

งวลหมาขะม   ณามะรปบงาคาร  05 , 00 0.- ทาบ  
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 5   . รคโ งารสอกรากง นศูาผนสเดานข  ตีรกนอคาํ้นยาบะรอท   งาลกย 0.   03 มอรพ  รตมเ

  งาวกดานข  ก็ลหเมิรสเตีรกนอคกัพอบ 0.  06  X 0.   06   กึล รตมเ 0.   09   นวนาจํ  รตมเ   8   อบ

  มวรวายมาวค   301  ่ีทูมห ณ  อทงัลหงรักูลนิดบรัปมถมอรพ  รตมเ   9  ยอซ   1 ลบาตํ งวลหมาขะม  

อภเาํอ งอตาปนัส  ลปแบบแมาต  มหใงยีชเดัวหงจั ราหิรบรากคงองอขน ลบาตํนวส งวลหมาขะม   าคาร

ณามะรปบง  47 , 09 0.- ทาบ    

 6   . รคโ งารสอกรากง   งาลกยนศูาผนสเดานข  ตีรกนอคาํ้นยาบะรอท 0.   04 มอรพ  รตมเ

  งาวกดานข  ก็ลหเมิรสเตีรกนอคกัพอบ 0.  06  X 0.   06   กึล รตมเ 0.   09   นวนาจํ  รตมเ   3 ะลแ  อบ

  มวรวายมาวคอทงัลหงรักูลนิดมถ   93 ณ  รตมเ   ูมห   2  ยอซ   1 ลบาตํ งวลหมาขะม  อภเาํอ งอตาปนัส  

ลปแบบแมาต  มหใงยชีเดัวหงจั ลบาตํนวสราหิรบรากคงอน งวลหมาขะม   ณามะรปบงาคาร  

43 , 00 0.- ทาบ  

 7   . รคโ รากง   งาลกยนศูาผนสเดานขตีรกนอคาํ้นยาบะรอท  งอืมหเาํลอทงาว 1.   00   รตมเ

 นวนาจํ  01 อบมอรพ  นอท  งาวกดานข  ก็ลหเมิรสเตีรกนอคกัพ 1.  02  X 1.  02  กึล รตมเ 1.  05   รตมเ

  นวนาจํ   1   งาวก  รจารจวผิดานขงาทตขเยายขงรักูลนิดมถะลแ  อบ 4.   00   วาย  รตมเ   582   รตมเ

 ่ีทูมห ณ   2  ยอซ   12   มหใงยชีเดัวหงจั  งอตาปนัสอภเาํอ  งวลหมาขะมลบาตํ ลปแบบแมาต น

ลบาตํนวสราหิรบรากคงอ ขะม งวลหมา   ณามะรปบงาคาร  18 , 05 0.- ทาบ  

 ้ีนงัดิตับมสณคีุมงอตะจาคารอนสเิธทิสีมผู  

1.  วาลกงัดาคารบอส่ีทนางาํทงาจบรัพีชาอีม่ีท  าดมรรธลคคุบอืรห  ลคคุบิตินนปเ  

2.  จิกหาสิวฐรั  รากชารงาทงอขนางงิ้ทผูนปเอ่ชืนยีวเงจแกถู่ีทผูนปเมไ   กยวนหอืรห รา  

งอทนวสรากชาร ราหิรบ าคารบอสงอซน่ืย่ีทะณขนใ น่ถิ  

3.  ยอนมไนิงเงวนใ น้นัาทเวยีดเาญญัสนใูยอ่ีทนางลผนปเะลแ นกัวยีดเทภเะรปนางลผีม  

 าวก 05  % าคารบอสะจ่ีทรากงรคโงอข  

 แ้ีชาคํงฟบรัะลแงารสอก่ีทนาถสูดดนหากํ  ่ีทนัวนใมิตเม่ิพเดยีอเะลยารงจ 82  มคารกม   

552 4  าลวเ 01 .  00 น  . ปไนตนปเ  ่ีท ณ ากาํท ลบาตํนวสราหิรบรากคงอร งวลหมาขะม   ่ีทขลเ 1/43   ูมห 2 

ลบาตํ งวลหมาขะม  อภเาํอ งอตาปนัส     มหใงยีชเดัวหงจั  

 าคารบอสงอซน่ืยดนหากํ   งัลครากนวส ณ ( ุดสัพนาง  )  น้ชั 1 ราคาอ นางกนัาํส รากคงอ

ลบาตํนวสราหิรบ งวลหมาขะม  ่ีทนัวตแง้ตั  71  มคารกม  552 4  ่ีทนัวงถึ 82  มคารกม  552  4 นัวนใ ะลแ

รากชาราลวเ    าคารบอสงอซน่ืยอืรห รากคงองอขงาจรากอืรหอ้ืซรากราสวาขลูมอขมวรยนศู ณ

บาตํนวสราหิรบ อภเาํอรากาว่ีท อภเาํอบัดะรล งอตาปนัส  มหใงยีชเดัวหงจั  ่ีทนัวนใ  13  มคารกม  552 4   

 าลวเงาวหะร 90 .  00 – 90 .  03 น. 
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 ่ีทนัวนใาคารบอสงอซดปเดนหาํก  13  มคารกม  552 4    าลวเตแง้ตั 01 .  00 น  . ปไนตนปเ   ณ

บาตํนวสราหิรบรากคงองอขงาจรากอืรหอื้ซรากราสวาขลูมอขมวรยนศู อภเาํอรากาว่ีท อภเาํอบัดะรล

งอตาปนัส  มหใงยีชเดัวหงจั  

 บรัอขอตดิตจในสผู /  ่ีทดไาคารบอสราสกอเ อ้ืซ  งัลครากนวส ( ุดสัพนาง  )  น้ชั 1 ราคาอ

นางกนัาํส คงอ ลบาตํนวสราหิรบราก งวลหมาขะม  าคารนใ มหใงยีชเดัวหงจั งอตาปนัสอภเาํอ  

 ่ีทรากงรคโ 1   ะลดชุาคารนใ 4 00 .   00 ทาบ  

 ่ีทรากงรคโ 2   ะลดชุาคารนใ 002 .   00 ทาบ  

 ่ีทรากงรคโ   3    ะลดชุาคารนใ 4 00 .   00 ทาบ  

 ่ีทรากงรคโ   4    ะลดชุาคารนใ 2 00 .   00 ทาบ  

 ่ีทรากงรคโ   5    ะลดชุาคารนใ 2 00 .0   0 ทาบ  

 ่ีทรากงรคโ   6    ะลดชุาคารนใ 1 00 .   00 ทาบ  

 ่ีทรากงรคโ   7    ะลดชุาคารนใ 002 .   00 ทาบ  

 ่ีทนัวงาวหะร     71 มคารกม   552 4  ่ีทนัวงถึ     82 มคารกม   552  4  งาทมาถบอสอืรห

ขลเยามหทพศัรทโ   6005 2835 0  อต 1  4 ตซไบ็วเงาทดไลูมอขบอสจวรต รากชาราลวเะลแนัวนใ  

ht.og.gnuolmakam.www    

ศากะรป   ณ     ่ีทนัว 71   มคารกม   พ.ศ  . 552 4 

           
( ยาน ตกรม   าคํงป ) 

บาตํนวสราหิรบรากคงอกยาน งวลหมาขะมล  

 
 


