ขอบเขตงาน(Terms of Reference: TOR)
เครื่องปนเหวี่ยงแยกสารความเร็วสูงแบบยิ่งยวดชนิดควบคุมอุณหภูมิ
(Ultracentrifugation)
จํานวน 1 เครื่อง
...........................................................................................................................................
1. ความเปนมา
คณะเภสัชศาสตรมีเปาหมายในการเปนสวนหนึ่งของการสนับสนุนใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยชั้นนําในโลก (World Class University) โดยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพในปริมาณที่สูง จากขอมูลที่มีอยูในปจจุบัน พบวา คณะเภสัชศาสตรสามารถบรรลุเปาหมายขั้นต่ํา
ในการผลิตผลงานวิจัยในระดับนานาชาติอยางนอย 1 ผลงานตอจํานวนอาจารย 1 ทาน ตลอดระยะเวลา
5 ป ที่ผานมา ทั้งนี้สวนหนึ่งไดรับการสนับสนุนจากการใหทุนวิจัยอยางตอเนื่องจากคณะฯ มหาวิทยาลัย
และแหลงทุนภายนอก อยางไรก็ตาม เปาหมายดังกลาวไมสามารถขยับใหเพิ่มสูงไดขึ้นอยางกาวกระโดด
จนถึงระดับที่สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงผลงานวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณอยางมีนัยสําคัญ ทําให
คณะกรรมการบริห ารคณะเภสั ช ศาสตรและคณาจารยในคณะฯ ตระหนักถึงความยั่งยืน ในการสราง
ผลงานวิจัยในคณะฯ จากการวิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางจํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษากับจํานวน
ผลงานวิจัยที่เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติของคณะเภสัชศาสตร พบวา จํานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร
เพิ่มขึ้นตามจํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษาที่เพิ่มขึ้น แตตลอดระยะเวลาที่ผานมาจํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษามี
แนวโนมคงที่หรือลดลง ทําใหจํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรไมเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสูงขึ้นไมมาก
สะทอนใหเห็นถึงความเสี่ยงและความไมยั่งยืนของการสรางผลงานวิจัยในคณะฯ จากการจัดอันดับสาขา
เภสัชวิทยา พิษวิทยา และเภสัชกรรมดวย QS World Ranking พบวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอยูในชวง
ลําดับ 101-150 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบในประเทศไทยแลวอยูในลําดับที่ 2 ดวยเหตุนี้จึงมีความสําคัญและ
จําเปนเรงดวนที่จะพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยและการเรียนการสอนดวยกลยุทธการกาวกระโดด
ทั้งนี้จึงตองขอรับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมจากงบประมาณปกติ
ทางคณะเภสัชศาสตรไดกําหนดเปนนโยบายในการเพิ่มผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงผานกระบวนการ
ยกระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางเภสัชศาสตร กลยุทธสําคัญในการเพิ่มจํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษาที่มี
คุณภาพ จําเปนตองอาศัยหลักสูตรที่มีความเขมแข็ง ดานการเรียนการสอนและการทําวิจัย อันประกอบไป
ดวยคณาจารยและนักวิจัยที่มีคุณวุฒิและประสบการณ บุคคลากรสายปฏิบัติการที่มีคุณภาพ โครงสราง
ทางกายภาพที่สามารถรองรับเครื่องมือ อันไดแกครุภัณฑทางวิทยาศาสตรและฐานขอมูลทางวิชาการ จาก
การวิเคราะหสถานการณของหลักสูตรนานาชาติที่ใชอยูในปจจุบัน พบวา สาเหตุสําคัญที่ทําใหไมสามารถ
ดึงดูดนิสิตเขาสูหลักสูตรไดเนื่องจาก คณะฯไมมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตรที่ทันสมัยและเพียงพอตอการทํา
วิจัยของนิสิต เครื่องมือที่มีอยูในปจจุบันมีอายุการใชงานยาวนาน ทําใหเครื่องมือเริ่มเสื่อมสภาพและชํารุด
สงผลให งานวิ จั ย ของนิ สิ ตไมส ามารถดํ าเนิน การไดอยางตอเนื่อง เครื่องมือที่มีอยูไมทัน สมัย ทําใหไม
สามารถสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงเพื่อตอบโจทยวิจัยที่มีความซับซอนได นอกจากนี้ยังสงผลให
ไมสามารถดําเนินงานวิจัยไดอยางรวดเร็วเมื่อตองแขงขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และไมสามารถเริ่มงานวิจัย
ในสาขาใหมๆ ได ประกอบกับเงินทุนวิจัยของคณาจารยที่ไดมาสวนใหญมีขอจํากัดที่ไมสามารถนําไปซื้อ
ครุภัณฑทางวิทยาศาสตร และบางกรณี เงินทุนวิจัยที่ไดมามีจํานวนไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถจัดหา
ครุภัณฑวิทยาศาสตรที่ทันสมัยและเปนที่ตองการได
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จากการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ “สรางเสริมพลังจุฬาฯ กาวสูศตวรรษที่ 2”
ไดมีมติอนุมัติแผนการดําเนินงานของ “โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอยางยั่งยืนดานการวิจัยทางเภสัช
ศาสตรเพื่อยกระดับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก” ของคณะเภสัชศาสตร
มี ผู ช ว ยศาสตราจารย เภสั ช กรหญิ ง ดร.รุงเพ็ช ร สกุล บํารุง ศิล ป เปน หัว หนาโครงการ คณะผูวิจัย ใน
โครงการดังกลาวจึงมีความจําเปนในการจัดหาครุภัณฑและเครื่องมือวิทยาศาสตรประจําศูนยเครื่องมือวิจัย
ทางเภสัชศาสตร ใหสอดคลองกับแผนการดําเนินการของโครงการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งไว
2. วัตถุประสงค
เพื่อจัดหาเครื่องปนเหวี่ยงแยกสารความเร็วสูงแบบยิ่งยวดชนิดควบคุมอุณหภูมิ (Ultracentrifugation)
มาประจําที่ศูนยเครื่องมือวิจัยทางเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
ประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ วันที่ประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไม
เปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา ไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
ตามเอกสารรายละเอียดที่แนบทายนี้
5. กําหนดสงมอบพัสดุ
ภายใน 120 วัน
6. วงเงินงบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ เปนจํานวนเงิน 3,000,000.00 บาท (-สามลานบาทถวน-)
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7. สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ หรือแสดงความเห็นโดยเปดเผยตัว
หนวยพัสดุ คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท 02-218-8258 โทรสาร 02-254-5195
Email : jirapa.t@chula.ac.th
วันสิ้นสุดการเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น ภายในวันที่.........................................................
ประกาศ ณ วันที่ ................................................................
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รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องปนเหวี่ยงแยกสารความเร็วสูงแบบยิ่งยวดชนิดควบคุมอุณหภูมิ
(Ultracentrifuge)
จํานวน 1 เครื่อง
รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
รายการพัสดุ และจํานวนพัสดุที่จะซื้อ
ลําดับ
รายการ
1 เครื่องปนเหวี่ยงแยกสารความเร็วสูงแบบยิ่งยวดที่ปนไดความเร็วสูงสุดไม
นอยกวา 100,000 รอบตอนาที พรอมอุปกรณดังตอไปนี้
1.1 หัวปนเหวี่ยงแบบ Fixed-Angle Rotor วัสดุทําดวยโลหะไททาเนียม มี
ความจุ 6-7 มิลลิลิตร จํานวน 8 หลอด สามารถปนเหวี่ยงไดความเร็ว
สูงสุดไมนอยกวา 100,000 รอบตอนาที และมีแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง
สูงสุดไมนอยกวา 800,000 g มีคา k factor นอยกวาหรือเทากับ 18
1.2 หัวปนเหวี่ยงแบบ Fixed-Angle Rotor วัสดุทําดวยโลหะไททาเนียม มี
ความจุ 12-14 มิลลิลิตร จํานวน 8 หลอด สามารถปนเหวี่ยงไดความเร็ว
สูงสุดไมนอยกวา 90,000 รอบตอนาที และมีแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง
สูงสุดไมนอยกวา 690,000 g มีคา k factor นอยกวาหรือเทากับ 25.1
1.3 หัวปนเหวี่ยงแบบ Fixed-Angle Rotor วัสดุทําดวยโลหะไททาเนียม มี
ความจุ 36-40 มิลลิลิตร จํานวน 8 หลอด สามารถปนเหวี่ยงไดความเร็ว
สูงสุดไมนอยกวา 70,000 รอบตอนาที และมีแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง
สูงสุดไมนอยกวา 500,000 g มีคา k factor นอยกวาหรือเทากับ 44

จํานวน หนวยนับ
1
เครือ่ ง
1

หัวปน

1

หัวปน

1

หัวปน

คุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะ
1. คุณลักษณะทั่วไป
1.1 เปนเครื่องปนเหวี่ยงแยกสารความเร็วสูงแบบยิ่งยวดชนิดควบคุมอุณหภูมิไดแบบตั้งพื้น
1.2 เครื่องสามารถปนเหวี่ยงไดที่ความเร็วสูงสุดไมนอยกวา 100,000 รอบ/นาที
1.3 เครื่องสามารถสรางแรงเหวี่ยง (RCF) ไดไมนอยกวา 800,000 g เมื่อใชหัวปนชนิด Fixed Angle Rotor
1.4 สามารถใชไดกับไฟฟา 220 โวลท 50 เฮิรตซ
2. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง
2.1
สามารถตั้งคาความเร็วรอบไดตั้งแต 1,000 รอบตอนาที ถึงไมนอยกวา 100,000 รอบตอนาที
โดยสามารถ
ปรับไดครั้งละ 100 รอบตอนาที
2.2
มีระบบควบคุมความเร็วผิดพลาดไมเกิน +2 รอบตอนาทีของความเร็วที่ตั้งไว
2.3
สามารถปรับเปลี่ยนหัวปนเหวี่ยงไดหลายชนิดตามวัตถุประสงคการใชงาน
2.4
มีระบบตรวจสอบความพรอมการใชงานของหัวปนในขณะที่เริ่มทํางานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน
การใชงาน
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2.5

หองปนเปนแบบนิรภัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแกผูปฏิบัติงาน และสามารถทนทานการกัดกรอน
ของสารเคมีได
2.6
ขณะที่เครื่องทํางานจะมีเสียงรบกวนไมเกิน 51 เดซิเบล
2.7
มีระบบทําความเย็นแกหองปนเปนชนิดระบายความรอนดวยอากาศและหองปนไมใชสาร CFCs
หรือสารทําลายโอโซน
2.8
สามารถปรับตั้งอุณหภูมิในหองปนใหอยูชวง 0 ถึง 40 องศาเซลเซียส หรือกวางกวา โดยมีความ
ถูกตองของอุณหภูมิผิดพลาดไมเกิน ±0.5 องศาเซลเซียสหรือดีกวาจากคาที่ตั้งไว โดยสามารถ
ทํางานไดในหองที่มีอุณหภูมิในชวงตั้งแต 10 ถึง 35 องศาเซลเซียส หรือกวางกวา
2.9
เครื่องสามารถทําระบบสุญญากาศในหองปนใหมีระดับสุญญากาศ (Vacuum) ไดไมเกิน 5
ไมครอนหรือ 0.7 Pa หรือ ดีกวา
2.10 สามารถตั้งโปรแกรมและแสดงผล ไดแก ความเร็วรอบการปน อุณหภูมิ เวลา ระดับสุญญากาศ
ในหองปนได
2.11 สามารถตั้งเวลาในการปนไดตั้งแต 1 นาที ถึงอยางนอย 999 ชั่วโมง และสามารถเลือกการปน
แบบตอเนื่องได
2.12 สามารถปอนโปรแกรมการปนเก็บในหนวยความจําไดไมนอยกวา 1,000 โปรแกรม
2.13 สามารถตั้งการปนของอัตราเรงไดไมนอยกวา 10 ระดับและอัตราหนวงไดไมนอยกวา 11 ระดับ
2.14 ตัวเครื่องเปนหนาจอสีชนิด LCD มีขนาดกวางไมนอยกวา 6 นิ้ว ชนิดหนาจอสัมผัสแสดงคาที่
ปรับตั้งของความเร็วรอบ อุณหภูมิ และเวลาในการปน พรอมแปนปอนคําสั่ง
2.15 มีโปรแกรมสามารถตั้งรหัสผานสวนตัวสําหรับผูปฏิบัติงานไดสามารถตั้งรหัสผูใชงานไดไมนอย
กวา 50 ผูใชงาน
2.16 มีระบบ Remote monitoring สามารถทําการสั่ง Start, Stop จากตัวคอมพิวเตอรหรือ Smart
phone ไดและสามารถทําการสงขอความเตือนเขาสู E-mail ผูใชงานได
2.17 โปรแกรมสามารถทําการเลือกภาษาในการใชงานไดไมนอยกวา 9 ภาษา ไดแก ภาษาอังกฤษ
และภาษาอื่นๆ
2.18 มีร ะบบตรวจเช็คการทํ างานของเครื่อง โดยมีขอความแสดงความผิดปกติ เมื่อเครื่องทํางาน
ผิดปกติ
2.19 มีระบบการจัดเก็บขอมูลหัวปนเหวี่ยง เพื่อประโยชนในการติดตามอายุการใชงานของหัวปน
2.20 สามารถเลือกใชงานหลอดไดหลากหลายชนิด ทั้งหลอดที่ตองใชเครื่องผนึกฝา และหลอดที่ไม
ตองใชเครื่องผนึกฝา ขึ้นกับวัตถุประสงคและความสะดวกในการใชงาน
2.21 มีขอมูลของ Chemical resistance charts เพื่อเลือกใชตัวอยางกับหลอดใหเหมาะสมกัน
2.22 มีโปรแกรมจําลองการทํางาน มีรายละเอียดดังนี้
2.23.1 สามารถทําแบบจําลองการทํางาน (Simulation) กอนที่จะทํางานจริง เพื่อใหไดงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด พรอมทั้งสามารถเรียกโปรแกรมดังกลาวมาปฏิบัติงานไดทันที และมีขอมูล
ของหัวปนแตละชนิดและหลอดทดลองขนาดตางๆ
2.23.2 สามารถคํานวณระยะเวลาที่เหมาะสมของการปนเมื่อใชหัวปนที่แตกตางกันได
2.23.3 สามารถเลือกโปรแกรมที่ใชงานไปแลวนํากลับมาใชใหมไดอีก
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3. อุปกรณประกอบของเครื่อง
3.1 หัวปนเหวี่ยงแบบ Fixed-Angle Rotor วัสดุทําดวยโลหะไททาเนียม มีความจุ 6-7 มิลลิลิตร
จํานวน 8 หลอด สามารถปนเหวี่ยงไดความเร็วสูงสุดไมนอยกวา 100,000 รอบตอนาที และมีแรงเหวี่ยง
หนีศูนยกลางสูงสุดไมนอยกวา 800,000 g มีคา k factor นอยกวาหรือเทากับ 18 จํานวน 1 หัวปน และ
อุปกรณที่ใชรวมดังนี้
3.1.1 หลอดและอุปกรณที่ใชรวมกับหลอดขนาดปริมาตร 2-3.5 มิลลิลิตร ชนิดที่สามารถทําแรงเหวี่ยงได
สูงสุดไมนอยกวา 800,000 g จํานวนไมนอยกวา 50 หลอด
3.1.2 หลอดขนาดปริมาตร 6-7 มิลลิลิตร ชนิดที่สามารถทําแรงเหวี่ยงไดสูงสุดไมนอยกวา 800,000 g
จํานวนไมนอยกวา 50 หลอด
3.2 หัวปนเหวี่ยงแบบ Fixed-Angle Rotor วัสดุทําดวยโลหะไททาเนียม มีความจุ 12-14 มิลลิลิตร
จํานวน 8 หลอด สามารถปนเหวี่ยงไดความเร็วสูงสุดไมนอยกวา 90,000 รอบตอนาที และมีแรงเหวี่ยงหนี
ศูนยกลางสูงสุดไมนอยกวา 690,000 g มีคา k factor นอยกวาหรือเทากับ 25.1 จํานวน 1 หัวปน และ
อุปกรณที่ใชรวมดังนี้
3.2.1 หลอดพรอมชุดฝาปด ปริมาตร 10-14 มิลลิลิตร จํานวนไมนอยกวา 18 หลอด
3.2.2 หลอดปริมาตร 8-12 มิลลิลิตร จํานวนไมนอยกวา 50 หลอด
3.3 หัวปนเหวี่ยงแบบ Fixed-Angle Rotor วัสดุทําดวยโลหะไททาเนียม มีความจุ 36-40 มิลลิลิตร
จํานวน 8 หลอด สามารถปนเหวี่ยงไดความเร็วสูงสุดไมนอยกวา 70,000 รอบตอนาที และมีแรงเหวี่ยงหนี
ศูนยกลางสูงสุดไมนอยกวา 500,000 g มีคา k factor นอยกวาหรือเทากับ 44 จํานวน 1 หัวปน และ
อุปกรณที่ใชรวมดังนี้
3.3.1 หลอดพรอมชุดฝาปด ปริมาตร 26-40 มิลลิลิตร จํานวนไมนอยกวา 18 หลอด
3.4 ชุดอุปกรณสําหรับผนึกหลอดไดหลายขนาดตามชนิดของหลอด จํานวน 1 ชุด
4. เงื่อนไขเฉพาะ
4.1
เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับมาตรฐานสากล ISO13485 หรือเทียบเทา หรือดีกวา
4.2
เปนผลิตภัณฑใหมไมเคยใชงานมากอน พรอมติดตั้งและสอนการใชงาน ใหสามารถใชงานไดเปน
อยางดี
4.3 ผูขายตองสงมอบหนังสือคูมือการใช-การดูแลบํารุงรักษา และการตรวจซอมทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษ (Operation Manual and Service Manual) ใหแกผูใช ทั้งหมดจํานวนอยางนอย 2 ชุด
4.4
บริษัทมีใบรับรองโดยตรงการเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต
4.5
รับประกันคุณภาพตัวเครื่องไมนอยกวา 2 ป รับประกันแกนปนไมนอยกวา 3 ป และรับประกัน
คุณภาพหัวปนไมนอยกวา 5 ป
4.6
ตองแสดงหลักฐานแสดงการผานการอบรมของชางผูทําการตรวจซอม เพื่อยืนยันการบริการหลัง
การขาย
4.7
ในระหวางประกันผูขายตองสงชางเขามาตรวจสอบและทําการบํารุงรักษาทุก 6 เดือน โดยแจงให
ผูซื้อทราบ ลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ และหากพบวาเครื่องมือมีความผิดปกติ ตองแจงใหผูซื้อ
ทราบและทําการ แกไขทันที
4.8
ในกรณีที่เครื่องบกพรองไมสามารถใชงานได และผูขายไดทําการแกไขหรือทําการซอมหรือ
เปลี่ยนอุปกรณแลว แตเครื่องยังไมสามารถใชงานไดตามขอบงชี้ของเครื่องหรือตามความตองการของผูใช
ผูขายตองทําการเปลี่ยนเครื่องใหใหมโดยผูซื้อไมตองเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
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4.9
รายละเอียดนี้เปนขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสุด คณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดที่
เทียบเทาหรือดีกวา
ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ

ลงชื่อ ……………………………..………..………………….. ประธานกรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารย เภสัชกรหญิง ดร.รัตยา ลือชาพุฒิพร)
ลงชื่อ ……………………………..………..………………….. กรรมการ
(อาจารย เภสัชกรหญิง ดร. ดุษฎี ชาญวาณิช)
ลงชื่อ ……………………………..………..…………………. กรรมการ
(อาจารย เภสัชกร ดร.ฉัตรชัย เชาวธรรม)
ลงชื่อ ……………………………..………..…………………. เลขานุการ
(นางสาวมณฑิรา แซกี่)
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