
 

 

 

 

รป งวลหมาขะมลบาํตนวสราหิรบรากคงอศากะ  

รากงรคโมาตาคารบอส  งอ่ืรเ อื้ซดจั นางกนัาํสราคาอนใยาภศากาอบรัปงอ่ืรคเง้ตัดิตะลแ  

  นวนาํจ 4   งอ่ืรคเ  

.……………………………………………  

  งวลหมาขะมลบาตํนวสราหิรบรากคงอยวด   งอตาปนัสอภเาํอ   มหใงยีชเดัวหงจั   มาวคีม

าคารบอสะจคงสะรป รุคอื้ซ ัภ  ศากาอบรัปงอ่ืรคเฑณ  นวนาจํ  4 งอ่ืรคเ  ชใมไติลผรากยาสนใูยอ่ีทงอ่ืรคเนปเงอต

ปแดัดงอ่ืรคเ  ะาพฉเะณษกัลณคุมาตดไหใอ่ืพเงล   ณามะรปบง 1 33 ,6 00 .- ทาบ  ( นสแง่ึนห มาส น่ืมห มาส นัพ กห

ยอร นวถทาบ   ) ยาทบนแะณษกัลณคุดยีอเะลยารมาต    รากยารมาต  ้ีนงัด  

  .1 ินชศากาอบรัปงอ่ืรคเ าํต่มไดานขนวขแด   าวก 42 ,   000   นวนาจํ  ูยีทีบ 4     งอ่ืรคเ  

  .2   ดปรากยวดาวติมาสพรรสมรกบยีบเะรมาตศากาอบรัปงอ่ืรคเบัรหาํสยามหงอ่ืรคเีมงอต

คเมคุบวครากะลแ  ศากาอบรัปงอ่ืรคเบรัหาํสยามหงอ่ืร   ี่ทนัว ณ  ศากะรปมาต   52 มคาภษฤพ  8352  

  .3 ิสะรปกาลฉบรัดไ่ีทนรุนปเงอต  รอบเพาภิธท   5 ยทไศทเะรปงหแติลผยาฝาฟฟไรากงอข  

  .4  ชติวส บอกะรปณรกปุอ  1 วตั ,  ปไงดแงอทอท –  าวกยอนมไวายนวนฉมุห บัลก  5   รตมเ

  นิกเมไวายฟไยาส   51 รตมเ  

  .5 ศากาอบรัปงอ่ืรคเง้ตัดิตมอรพาคารนปเ  
 

  ้ีนงัดิตับมสณคีุมงอตะจาคารอนสเิธทิสีมผู  

  .1 ุบิตินนปเ   วาลกงัดาคารบอส่ีทุดสัพยาขพีชาอีมี่ทาดมรรธลคคุบอืรหลคค  

  .2 ราหิรบยวนหอืรห  จิกหาสิวฐรั  รากชารงาทงอขนางงิ้ทผูนปเอ่ชืนยีวเงจแกถูผูนปเมไ

าคารบอสงอซน่ืย่ีทะณขนใน่ถิงอทนวสรากชาร  

  .3 ลาศนึ้ขมอยมไธสเิฏปจาอง่ซึ  นกัมคุมาวคอืรห์ิธทิสกอเบรัดไผูนปเมไ ลาบฐรัตแนวเ  ยทไ

น้นัาวนชเนกัมคุมาวค์ิธทิสะลสหใง่ัสาคีํมดไาคารอนสเผูงอข  

  .4 ราหิรบรากคงอกแหใาคารอนสเาขเ่ีทน่ือยาราคารอนสเผูบกันกัมวรนชยโะรปลผีมผูนปเมไ

ห  าคารบอสศากะรปนัว  ณ  งวลหมาขะมลบาตํนวส ผูนปเมไอืร วขดขัรากนปเนัอรากาํทะรก า นขังขแรากง

ร ้ีนง้รัคบอสรากนใมรรธนปเงายอาคา  
 

าคารบอสงอซน่ืยดนหากํ   งัลครากนวส ณ ( ุดสัพนาง  )  น้ชั 1 ราคาอ นางกนัาํส ราหิรบรากคงอ

ลบาตํนวส งวลหมาขะม  ่ีทนัวตแง้ตั  03  นยาษมเ  552 ๕  ่ีทนัวงึถ 11 มคาภษฤพ  552 5 รากชาราลวเะลแนัวนใ   

 าคารบอสงอซน่ืยอืรห ืรหอื้ซรากราสวาขลูมอขมวรยนศู ณ บาตํนวสราหิรบรากคงองอขงาจรากอ บัดะรล

 อภเาํอ  อภเาํอรากาว่ีท งอตาปนัส   มหใงยีชเดัวหงจั   ่ีทนัวนใ   14   มคาภษฤพ  552  5   าลวเงาวหะร 90 .3  0 – 

01 .  03 น. 
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  ่ีทนัวนใาคารบอสงอซดปเดนหากํ 15 มคาภษฤพ  552 5    าลวเตแง้ตั 01 .  00 น  . ปไนตนปเ       ณ  

ราสวาขลูมอขมวรยนศู บาตํนวสราหิรบรากคงองอขงาจรากอืรหอื้ซราก  อภเาํอบัดะรล  อภเาํอรากาว่ีท   าปนัส

งอต   มหใงยีชเดัวหงจั  

 บรัอขอตดิตจในสผู /  ่ีทดไาคารบอสราสกอเ อ้ืซ  งัลครากนวส ( ุดสัพนาง  )  น้ัช 1 ราคาอ นางกนัาํส

ลบาตํนวสราหิรบรากคงอ งวลหมาขะม    มหใงยีชเดัวหงจั งอตาปนัสอภเาํอ ่ีทนัวงาวหะร     03 นยาษมเ   552 5  

่ีทนัวงถึ   11   มคาภษฤพ   552 5  ขลเยามหทพศัรทโงาทมาถบอสอืรห   6005 2835 0  อต 1  4 าลวเะลแนัวนใ

ตซไบ็วเงาทดไลูมอขบอสจวรต รากชาร  ht.og.gnuolmakam.www    

 

ศากะรป   ณ     ่ีทนัว 03   ยาษมเ น   พ.ศ  . 552 5 

 

 

 

( ยาน ตกรม   าคํงป ) 

บาตํนวสราหิรบรากคงอกยาน งวลหมาขะมล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

งอ่รืคเะาพฉเะณษกลัณคุดยีอเะลยาร ศากาอบรัป  

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

 

 รุค ฑณัภ งอ่ืรคเ งอต  ศากาอบรัป ้ีนงัดิตับมสณคีุม  

1. าอบรัปงอ่ืรคเงอขาํต่นั้ขน็ยเมาวคาํทรากดานขนปเ ดาลตงอทนใยานหาํจงาว่ีทดินชะลตแศาก  

2. ง้ตัดิตาคมวร่ีทาคารนปเดนหากํ่ีทาคาร  

3. นปเ ็ยเมาวคาํทรากนใถรามาสมาวคีม่ีทศากาอบรัปงอ่ืรคเ ดานข  น าวกาํต่มไ   42 ,   000 งอต  ูยีทีบ

รัรากบรัดไ มรรกหาสตุอฑณัภติลผนาฐรตามงอรบ  ม กอ . 4312 - 5452  ะลแ  รอบเ ฟไดัยหะรปกาลฉ
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4. อ่ืรคเนปเงอต น็ยเมาวคงสยวนหง้ัท  ดชุง้ัทปรูจร็เาํสบอกะรป่ีทศากาอบรัปง   ยาบะรยวนหะลแ

นอรมาวค นกัวยีดเนางงรโกาจ  

5. จับัดถรามาส่ีท  ศากาอกอฟบบะรีม่ีทศากาอบรัปงอ่ืรคเ ดอถถรามาสะลแ  งออะลนฝุคาภนุอบ

ดไดาอะสมาวคาํทงาล  

6. ขนางาํทรากาลวเงวนหมาวคีม รอซเชรพเมอคงอ  

7. าอบรัปงอ่ืรคเนปเงอต รากะลแดปรากยวดาวติมาสพรรสมรกบยีบเะรมาตยามหงอ่ืรคเดปี่ทศาก

คุบวค ม  ่ีทนัว ณ ศากะรปมาตศากาอบรัปงอ่ืรคเบัรหาํสยามหงอ่ืรคเ  52   มคาภษฤพ 8352  

8. าอบัรปงอ่ืรคเอ้ืซดจัาณราจิพราก าก  รน ี่ท ีรตนมฐรัะณคิตมมาตปไนปเหใ ๆ น่ือดานขศ 2020 /  ว 4   

  ่ีทนัวงล   11   มคารกม   3352 ่กีเ อื้ซดจัาณราจิพหใยดโ  นางงัลพดัยหะรปรากบกัวย

 งูสพาภิธทิสะรปีม่ีทศากาอบรัปงอ่ืรคเ  (  REE  ) ชใยดโ  าคารนาดาณราจิพรากกาจอืนหเกอน

อืค  ิตับมสณคุบยีทเบยีรปเรากกัลห  

- าวกยอน่ีทตตัวนวนาจํบยีทเบยีรปเาณราจิพหใ  นกัาทเ  ูยีทีบ  นวนาจําถ  

- นกัาทเมไ  ูยีทีบ  นวนาจําถ    ตตัวนวนาจํยวดราหูยีทีบนวนาจําํนหใ ( ตตัวอตูยีทีบ  ) ดไ่ีทลผ

 าคอืค   REE    าคาถ   REE งูสพาภิธทิสะรปีมศากาอบรัปงอ่ืรคเาวอืถ งูส   ถรามาส

าวกีดดไนางงัลพดัยหะรป  

9. ศากาอบรัปงอ่ืรคเง้ตัดิตราก  

้ีนงัดณรกปุอยวดบอกะรปนวสกยแบบแ  

-   ชติวส   1 วตั  

- มุหบัลกปไงดแงอทอท   วาย  นวนฉ   5 รตมเ  

-   นิกเมไวายฟไยาส   51 รตมเ  

 

 


