
โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี�ยแต่ง         
งาน  สอบราคา  ประกวดราคา ซื�อ 
ของเทศบาลตําบลดงคอน ขาย  ให้
ตั�งแต่วันที�  7 มกราคม  2559 ถึงวันที�  20 มกราคม  2559  เวลา 0     
ราคาชุดละ  1,500.00 บาท (หนึ�งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

1 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ปิ�นพนิต นางสาเบญจา เทวบิน
2 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ห้วยกรดพัฒนนางสาวโยษิตา กิ�งกัน
3 ห้างหุ้นส่วจํากัด สุพรรณบุรีเทนาย สิงห์น้อยดอกชะเ
4 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ราชศักดิ� โนางสาวินัย    รุ่งเรืองศรี
5 ห้างหุ้นส่วจํากัด สุพรรณจักเพนาง อรวรรณนาคกระ
6 ห้างหุ้นส่วนจํากัด กาญจนากนาย ชัย          หงษ์ป
7 ลาภคณา นางสารัชนีพร  ธีรวัฒนไ
8 อธิภัทรก่อสร้าง นาย อธิภัทร์ ห่วงวิไล
9 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธ. ธนาฤทนาย ประเวศ ธีรเมธ

10 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลี�โยธากิจ นาย เทียนชัย เมธาวา
11 วังขนาย นาย ประเวศ ธีรเมธ
12 ชัยนาท F.C นาย ธนาฤทธธิีรเมธ
13 ใจเฉื�อยก่อสร้าง นาง ยุวดี ใจเฉื�อย
14 ห้างหุ้นส่วนจํากัด คุณปลื�มกานางสาวรรณเพ็ โพธากูล
15 ห้างหุ้นส่วนจํากัด พงศ์ภัทรชั  นางสาลักษณ์ โพธากูล
16 ห้างหุ้นส่วนจํากัด สามพันบุรี นางสาพัชรินทรโอสว่าง
17 หจก. บูลซ่าส์ ท่าจีนคอนสตรนางสากุลชไม เพชรแก้
18 บ.เอพ ีซัพกลายแอนด ์พาร์ท นาย สุรยศ สุจินตวง
19 บ.วีซีซี สเตจํากัด นาย สุรยศ สุจินตวง
20 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  เชอร์รี� นาย นพดล มั�นปาน
21 ห้างหุ้นส่วนจํากัด พชรมงคลนาย สุรยศ สุจินตวง
22 หจก. พุทธกาลควีน นางสาสุวรรณี ธีระพันธุ์
23 หจก.ศรีละวงศ์ นาง ธัญญรัตสอดสุข

สรุปบัญชีให้หรือขายรูแบบ

ลําดับที� วัน  เดือน ปี ชื�อร้าน ห้างร้านฯ  บริษัท ผู้จัดการ หรือผู้มอบอําน
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24 จิรพันธ์การโยธา นาย จิรพันธ์ จันขุด
25 หจก.จันทร์วรารุ่งเรือง นางสาวสุรีลักษณ์  ศรีสุวรา

26 หจก.บ้านตัวทีก่อสร้าง นาย อนุสิทธิ�  จันทนะวร

27 หจก. ภัสสรชัยมงคล นาย ประเวศ ชูวงษ์
28 บริษัท สิงห์สุนทร จํากัด นาง ศิริพร สุขดี
29 หจก.ดัดประดิษฐ์ก่อสร้าง นาง สุนทร ี   ดัดประดิ
30 หจก.  วิริยะพงศ์ก่อสร้าง นางสาเกสร เอี�ยมละ
31 หจก.โชคอํานวยชัย นาย ชวน วิมาลี
32 หจก.เลิศจรัญชัย นาย ชุมพล สอนสั�ง
33 หจก. ส. พงษ์ประดิษฐ์ นาย ประเสริฐ  พงษ์ป
34 หจก. ป.สมบุญดี นาง อุไรพร  มิตรสัมพั
35 บริษัท อินทรัตน์ก่อสร้าง จํากนาง อุไรพร  มิตรสัมพั
36 หจก.พงศ์พญา ก่อสร้าง นาย พงศ์พญทองเชื�อ
37 หจก.บัณฑนิษฐ์ นางสาวิทิดา นาคสุข
38 หจก.ส.สาทิสเขาพระก่อสร้างนางสาสุพัทตราข้องหลิม
39 หจก.พีพีเค นครสวรรค์ก่อสร้ นาย ประสพ อ่อนศรี
40 หจก. กฤชสัมพันธ์ก่อสร้าง นาง ปภัสสิริ  มิตรสัมพ
41 หจก. ปฏิวัติรุ่งเรือง นาง กานดา ศรีโมรา
42 หจก. พิมพ์สวัสดิ�การโยธา นางสาอารียรัตนคนกล้า

รวม  ขาย  ให้   จํานวน ...................-.............  
รวมเป็นเงินทั�งสิ�น   63,000.00 บาท (หกหมื�นสามพันบาทถ้วน)

(ลงชื�อ) .................................
(นางสหมาย   ศรีแย้ม)

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที�จัดเก็บรายได้
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ง จํานวน 17 โครงการ  ตําบลดงคอน  อําเภอสรรบุร ี จังหวัดชัยนาท
จ้าง

              08.30 น - 16.30 น.

เล่มที� เลขที�
2 30 เบญจา ปิ�นพนิต 0812784332
2 31 โยษิตา กิ�งกัน 0872127271
2 32 สิงห์น้อย ดอกชะเอ0852479740
2 33 วินัย         รุ่งเรืองศ0819433229
2 34 อรวรรณ นาคกระจ่0841422830
2 35 ชัย          หงษ์ประ0810103259
2 36 รัชนีพร     ธีรวัฒนไ056451389
2 37 อธิภัทร์ ห่วงวิไล 0974492525
2 38 ประเวศ ธีรเมธ 0818888965
2 39 เทียนชัย    เมธาวา0871996991
2 40 ประเวศ ธีรเมธ 0956190588
2 41 ธนาฤทธิ� ธีรเมธ 0871996991
2 42 ยุวดี ใจเฉื�อย 081888965
2 43 วรรณเพ็ญโพธากูล 0854281304
2 44 ลักษณ์ โพธากูล 0925794749
2 45 พัชรินทร์ โอสว่าง 0865380761
2 46 กุลชไม เพชรแก้ว0801101793
2 47 สุรยศ สุจินตวงษ0818465564
2 48 สุรยศ สุจินตวงษ0870903127
2 49 นพดล มั�นปาน 0891457010
2 50 สุรยศ สุจินตวงษ0823651556
6 1 สุวรรณี ธีระพันธุ์ 0944685628
6 2 ธัญญรัตนสอดสุข 0895464323

บรายการ

ใบเสร็จรับเงิน
ลงลายมือชื�อ หมายเหตุ



6 3 จิรพันธ์ จันขุด 0916159609
6 4 สุรีลักษณ์  ศรีสุวราภร0898962442
6 5 อนุสิทธิ�  จันทนะวรรธ 0831587933
6 6 ประเวศ ชูวงษ์ 0970578551
6 7 ศิริพร สุขดี 0973208033
6 8 สุนทร ี   ดัดประดิษ0898010746
6 9 เกสร เอี�ยมละอ0899578070
6 10 ชวน วิมาลี 0988748959
6 11 ชุมพล สอนสั�ง 0972421291
6 12 ประเสริฐ  พงษ์ประ0917857575
6 13 อุไรพร  มิตรสัมพัน 0861778028
6 14 อุไรพร  มิตรสัมพัน 0861778028
6 15 พงศ์พญาทองเชื�อ 0878449355
6 16 วิทิดา นาคสุข 0818887377
6 17 สุพัทตรา ข้องหลิม 0989767972
6 18 ประสพ อ่อนศรี 0817854985
6 19 ปภัสสิริ  มิตรสัมพัน0931964455
6 20 กานดา ศรีโมรา 0979894413
6 21 อารียรัตน์คนกล้า 0875094871

    ....... ราย

..........
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