การจัดซื้อจัดจ้ างซึ่งมิใช่ งานก่ อสร้ าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรรและรายละเอียดค่ าใช้ จ่าย
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุ ดไมโครโฟนสํ าหรับใช้ ในห้ องประชุ มพร้ อมชุ ดควบคุม
1. ชื่อโครงการจัดซื้ อ ครุภัณฑ์ ชุ ดไมโครโฟนสํ าหรับใช้ ในห้ องประชุ มพร้ อมชุ ดควบคุม /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 276,200. 00 บาท
3. วันที่กาํ หนดราคากลาง วันที่ 13 มกราคม 2557 (ราคาอ้างอิงเป็ นเงิน 276,200. 00 บาท)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ที แซด มีเดีย 9/69 ซอยสุ ขาภิบาล 5 ซอย 70 (ชูศกั ดิ์) ถนนสุ ขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กทม. 10220 โทร 0-2153 2571 โทรสาร 0- 2153 2571
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผกู ้ าํ หนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นางสาวกิตติมา บุญยศ

รายการประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์
1. ชื่อครุ ภณ
ั ฑ์
ชุดไมโครโฟนสําหรับใช้ในห้องประชุมพร้อมชุ ดควบคุม
2. จํานวน
1 ชุด
3. เหตุผลและความจําเป็ น
เนื่องจากการจัดการเรี ยนการสอนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีความเชี่ยวชาญทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ในการนี้มีการจัดประชุมสัมมนาของนักศึกษาในรายวิชาสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ มีนกั ศึกษาจํานวนมากต้องเข้ารับฟังการบรรยายและเข้าร่ วมทํากิจกรรม ประกอบกับห้อง
ประชุมมีขนาดกว้างทําให้การพูดโดยใช้เสี ยงพูดปกติไม่สามารถได้ยนิ อย่างทัว่ ถึง
การจัดการเรี ยนการสอนจึงยัง
ไม่มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ดกับผูเ้ รี ยน อีกทั้งคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มีการจัดประชุมทั้งด้านการ
บริ หาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับบริ ษทั ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนอยูเ่ สมอ จึงมีความจําเป็ นต้องใช้
งานชุดไมโครโฟนสําหรับใช้ในห้องประชุมพร้อมชุ ดควบคุม
4. รายละเอียดประกอบการจัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์ (ให้จดั ทําแยกต่างหากตามแบบฟอร์ มที่แนบ)
5. ราคามาตรฐานหรื อราคาที่เคยซื้ อครุ ภณั ฑ์ครั้งสุ ดท้ายภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ
6. วงเงินที่ได้รับอนุมตั ิ 276,200 . 00 บาท
7. คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
1. ผศ.สุ ชาดา
งามประภาวัฒน์ ประธานกรรมการ
2. ผศ.เกษรา
มานันตพงศ์
กรรมการ
3. นายพร้อมพงศ์
ทองจําเริ ญ
กรรมการและเลขานุการ
8. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1. นางสาวเฉลียว
หมัดอิ๊ว
ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติมา
บุญยศ
กรรมการ
3. นางบุญประคอง
ไม้เขียว
กรรมการและเลขานุการ
9. บริ ษทั /ห้าง/ร้านที่จาํ หน่ายพร้อมเบอร์ โทรศัพท์และเบอร์ โทรสาร
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ที แซด มีเดีย 9/69 ซอยสุ ขาภิบาล 5 ซอย 70 (ชูศกั ดิ์) ถนนสุ ขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กทม. 10220 โทร 0-2153 2571 โทรสาร 0- 2153 2571
ลงชื่อ.............................................................ผูก้ าํ หนดรายละเอียด
(นางสาวกิตติมา บุญยศ)
ลงชื่อ.............................................................หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวจีรวัฒน์ เหรี ยญอารี ย)์

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์
1. ชื่ อครุภัณฑ์
ชุดไมโครโฟนสําหรับใช้ในห้องประชุมพร้อมชุ ดควบคุม
2. จํานวน
1 ชุด
3. รายละเอียดทัว่ ไป ชุดไมโครโฟนสําหรับใช้ในห้องประชุมพร้อมชุ ดควบคุม 1 ชุด ประกอบด้วย
จํานวน 1 ตัว
3.1 ไมโครโฟนชุดประชุมสําหรับประธาน ชนิดก้านยาว (Chairmans, Unit)
,
3.2 ไมโครโฟนชุดประชุมสําหรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ชนิดก้านยาว (Delegates Unit) จํานวน 12 ตัว
3.3 เครื่ องควบคุมการประชุมพร้อมสายสายสัญญาณความยาว 10 เมตร
จํานวน 1 ชุด
3.4 ลําโพง
จํานวน 2 ใบ
3.5 เครื่ องขยายเสี ยง
จํานวน 1 เครื่ อง
3.6 ตูเ้ ก็บอุปกรณ์
จํานวน 1 ตู้
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
4.1 ไมโครโฟนชุดประชุมสําหรับประธาน ชนิดก้านยาว (Chairmans, Unit) จํานวน 1 ตัว
4.1.1 มีไมโครโฟนชนิ ดอีเลกเตรทคอนเดนเซอร์ พร้อมก้านชนิดโค้งงอได้ มีความยาวไม่
น้อยกว่า 488 ม. หรื อเทียบเท่า 19.2 นิ้ว และมีไฟแสดงสถานะที่ตวั ไมโครโฟน
4.1.2 มีปุ่มกด Microphone ON/OFF สําหรับปิ ด-เปิ ดการทํางาน
4.1.3 รู ปแบบในการรับสัญญาณของไมโครโฟน (POLAR PATTERN) เป็ นแบบคาร์ดิออยด์
4.1.4 มีลาํ โพงในตัว ซึ่ งจะถูกตัดเสี ยงโดยอัตโนมัติเมื่อเปิ ดไมโครโฟนหรื อเสี ยบหูฟัง
4.1.5 มีช่องสําหรับเสี ยบหูฟังสเตริ โอขนาด 3.5 mm. 2 ข้าง ๆ ละ 1 ช่อง ซึ่ งสามารถต่อสัญญาณเข้ากับ
หูฟัง หรื อเครื่ องบันทึกเสี ยงโดยถ้ามีการเสี ยบหูฟังไม่วา่ ข้างใดข้างหนึ่ง ลําโพงที่ตวั เครื่ องจะถูกตัดเสี ยงโดยอัตโนมัติ
4.1.6 มีช่วงความถี่ใช้งาน 126 Hz-12000 Hz (ตามมาตรฐาน IEC 914)
4.1.7 อัตราส่ วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (S/N) 85 dB
4.1.8 ความเพี้ยนรวมของสัญญาณ (TOTAL HARMONIC DISTORTION) น้อยกว่า 0.5% ที่ระดับ
สัญญาณปกติ (85 dB SPL)
4.1.9 มีลาํ โพงความดังสู งสุ ดที่ไม่นอ้ ยกว่า 4 วัตต์
4.1.10 มีสวิทซ์ตดั การสนทนาเมื่อกดจะมีเสี ยงเตือน (หรื อจะปิ ดเสี ยงเตือนก็ได้) ไมโครโฟนของผู ้
ร่ วมประชุมอื่นจะถูกตัด และมีเพียงชุดประธานเท่านั้นที่สามารถพูดได้ จนกว่าจะเลิกกดปุ่ มสวิทซ์ตดั การสนทนา
ไมโครโฟนอื่นจึงจะทํางานได้
4.1.11 ผูเ้ สนอราคาต้องมีหนังสื อแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจําหน่าย และมีหนังสื อรับรองอะไหล่ 5 ปี จาก
บริ ษทั เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีสาขาอยูใ่ นประเทศไทยโดยตรง
4.1.12 สามารถใช้งานร่ วมกับเครื่ องควบคุมการประชุมได้เป็ นอย่างดี

4.2 ไมโครโฟนชุดประชุมสําหรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ชนิดก้านยาว (Delegates, Unit) จํานวน 12 ตัว
4.2.1 มีไมโครโฟนชนิ ดอีเลกเตรทคอนเดนเซอร์ พร้อมก้านชนิดโค้งงอได้ มีความยาวไม่
น้อยกว่า 488 มม.หรื อเท่ากับ 19.2 นิ้ว และมีไฟแสดงสถานะที่ตวั ไมโครโฟน
4.2.2 มีไฟ LED สี ขาวที่ฐานเพื่อแสดงสถานะไมโครโฟนว่าพร้อมสําหรับการเปิ ดพูดใช้งานได้
4.2.3 มีปุ่มกด Microphone ON/OFF สําหรับปิ ด-เปิ ดการทํางาน
4.2.4 รู ปแบบในการรับสัญญาณของไมโครโฟน (POLAR PATTERN) เป็ นแบบคาร์ดิออยด์
4.2.5 มีลาํ โพงในตัว ซึ่ งจะถูกตัดเสี ยงโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิ ดไมโครโฟนหรื อเสี ยบหูฟัง
4.2.6 มีช่องสําหรับเสี ยบหูฟังสเตริ โอขนาด 3.5 mm. จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ช่อง ซึ่ งสามารถต่อ
สัญญาณเข้ากับหูฟังหรื อเครื่ องบันทึกเสี ยง โดยถ้ามีการเสี ยบหูฟังไม่วา่ ข้างใดข้างหนึ่ง ลําโพงที่ตวั เครื่ องจะถูกตัดเสี ยง
โดยอัตโนมัติ
4.2.7 มีสายต่อสัญญาณระหว่างเครื่ องพร้อมปลัก๊ ยาว 2 เมตร
4.2.8 มีช่วงความถี่ใช้งาน 126 Hz – 12000 Hz (ตามมาตรฐาน IEC 914)
4.2.9 อัตราส่ วนสัญญาต่อสัญญาณรบกวน (S/N) 85 dB
4.2.10 ความเพี้ยนรวมของสัญญาณ (TOTAL HARMONIC DISTORTION) น้อยกว่า 0.5% ที่ระดับ
สัญญาณปกติ (85 dB SPL)
4.2.11 มีลาํ โพงความดังสู งสุ ดที่ไม่นอ้ ยกว่า 4 วัตต์
4.2.12 ผูเ้ สนอราคามีหนังสื อแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจําหน่าย และมีหนังสื อรับรองอะไหล่ 5 ปี จากบริ ษทั
เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีสาขาอยูใ่ นประเทศไทยโดยตรง
4.3 เครื่ องควบคุมการประชุมพร้อมสายสัญญาณความยาว 10 เมตร จํานวน 1 ชุด
4.3.1 มีสวิทซ์เปิ ด-ปิ ด พร้อมสัญญาณไฟแสดงการทํางาน
4.3.2 มีเครื่ องบันทึกเสี ยงดิจิตอล (MP3 RECORDER) อยูภ่ ายในตัวเครื่ อง
4.3.3 สามารถบันทึกเสี ยงต่อเนื่องหรื อเลือกบันทึกขณะไมโครโฟนเปิ ดใช้งานเท่านั้น
4.3.4 มีปุ่มสําหรับควบคุมการบันทึกเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 5 ปุ่ ม
4.3.5 มีหน่วยความจําภายในตัวเครื่ องไม่นอ้ ยกว่า 225 MB พร้อมรองรับหน่วยความจําแบบการ์ด SD
ไม่นอ้ ยกว่า 2 GB
4.3.6 สามารถบันทึกเสี ยงลงบนหน่วยความจําภายในตัวเครื่ อง หรื อลงบนแผ่นความจําแบบ SD
CARD
4.3.7 สามารถเปลี่ยน SD CARD ได้ขณะที่ระบบทําการบันทึกอยู่
4.3.8 ตั้งคุณภาพเสี ยงได้ 5 ระดับ (64, 96, 128, 192 หรื อ 256 KBIT/SEC)
4.3.9 มีหน้าจอ LCD บอกสถานะทํางานของเครื่ อง เช่น ระดับสัญญาณเสี ยง, ระยะเวลาที่บนั ทึก และ
อื่น ๆ

4.3.10 สามารถเลือกฟังเสี ยงที่บนั ทึกจากลําโพงมอนิ เตอร์ ของชุดควบคุมหรื อลําโพงของชุดประชุมก็
ได้

4.3.11 มีวงจรกําจัดเสี ยงหอนให้กบั ไมโครโฟนทุกตัวในระบบ (DIGITAL ACCOUSTIC
FEEDBACK SUPPRESSION) อยูภ่ ายในตัวเครื่ องสามารถใช้งานได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งดัดแปลงหรื อเพิ่มอุปกรณ์เสริ ม มี
สวิทซ์เลือกแบบการทํางานของระบบได้ 5 แบบ
4.3.11.1 แบบที่ 1 สามารถกําหนดจํานวนของชุดผูร้ ่ วมประชุมที่เปิ ดใช้งานได้พร้อมกัน
(1, 2, 3 หรื อ 4 ชุด) ซึ่ งไมโครโฟนจะปิ ดเองอัตโนมัติหากไม่มีการพูดภายใน 30 วินาที หากไม่มีการพูดเกิดขึ้น
4.3.11.2 แบบที่ 2 สามารถกําหนดจํานวนของชุดผูร้ ่ วมประชุมที่เปิ ดใช้งานได้พร้อมกัน
(1, 2, 3 หรื อ 4 ชุด) ซึ่ งจะปิ ดไมโครโฟนได้ดว้ ยการกดสวิตซ์ที่ชุดผูร้ ่ วมประชุมเท่านั้น
4.3.11.3 แบบที่ 3 จะมีชุดผูร้ ่ วมประชุมเพียงตัวเดียวเท่านั้น ที่สามารถเปิ ดใช้งานได้ โดยถ้า
ชุดผูร้ ่ วมประชุมตัวอื่นกดปุ่ มเปิ ดไมโครโฟน ชุดที่กาํ ลังใช้งานอยูจ่ ะถูกตัดการทํางาน
4.3.11.4 แบบที่ 4 เฉพาะชุดประธานเท่านั้นที่สามารถเปิ ดใช้งานได้
4.3.11.5 แบบที่ 5 สําหรับตรวจสอบการติดตั้งระบบ โดยไฟที่คอและฐานไมโครโฟนทุกตัว
จะติดสว่างสี แดงพร้อมกัน ยกเว้นตัวที่มีปัญหาไฟจะไม่ติด
4.3.12 มีปุ่มปรับควบคุมระดับความดังเสี ยงของการประชุ ม
4.3.13 มีช่องเสี ยบหูฟังแบบสเตริ โอ ขนาด 3.5 มม.
4.3.14 มีช่องสําหรับต่อแยกไปยังไมโครโฟนชุดประชุมได้ 2 ทาง 50 ชุด ขยายได้ถึง 150 เครื่ อง
4.3.15 มีช่องสําหรับต่อไมโครโฟนภายนอกพร้อมแหล่งจ่ายไฟสําหรับใช้งานกับไมโครโฟนชนิด
คอนเดนเซอร์ ได้ และสามารถปรับระดับความดังได้ และไมโครโฟนภายนอกนี้จะถูกตัดเสี ยงเมื่อประธานกดปุ่ มตัด
การสนทนา
4.3.16 มีช่องสําหรับต่อเข้า-ออกกับระบบเสี ยงภายนอก หรื อสําหรับเชื่อมต่อกับเครื่ องแปลงสัญญาณ
มีช่องสําหรับต่อกับอุปกรณ์ปรับแต่งเสี ยง (EQUALIZER) จากภายนอกได้โดยตรง โดยไม่ตอ้ งต่อผ่านมีช่องโดยไม่
ต้องต่อผ่านอุปกรณ์เสริ มใด ๆ
4.3.17 มีลาํ โพงมอนิเตอร์ สาํ หรับตรวจเช็คเสี ยงพร้อมแจ๊ค สเตริ โอสําหรับต่อหูฟัง
4.3.18 สามารถต่อประชุมผ่านทางโทรศัพท์ได้ โดยใช้อุปกรณ์เสริ มต่างหาก
4.3.19 มีช่วงความถี่ใช้งาน 126 Hz – 12000 Hz (ตามมาตรฐาน IEC 914) ความเพี้ยนรวมของ
สัญญาณ (TOTAL HARMONIC DISTORTION) น้อยกว่า 0.5% ที่ระดับสัญญาณปกติ (85 dB SPL)
4.3.20 อัตราส่ วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (S/N) 82 dB
4.3.21 สามารถใช้งานร่ วมกับชุดประธาน, ชุดผูร้ ่ วมประชุม ได้เป็ นอย่างดี
4.3.22 มีสายสัญญาณความยาว ไม่นอ้ ยกว่า 10 เมตร
4.3.23 ผูเ้ สนอราคามีหนังสื อแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจําหน่าย และมีหนังสื อรับรองอะไหล่ 5 ปี จากบริ ษทั
เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีสาขาอยูใ่ นประเทศไทยโดยตรง

4.4 ลําโพง
4.4.1
4.4.2
4.4.3
500 Ω, 670 Ω, 1 KΩ
330 Ω, 500 Ω

จํานวน 2 ใบ
ชนิดลําโพงแบบ 2 ทาง Bass reflex
ลําโพงทนกําลังได้อย่างน้อย 30 วัตต์
ความต้านทานมีให้เลือกอย่างน้อย 3 แบบ
4.4.3.1 แบบที่ 1 กรณี ที่ใช้ความต้านทานสู ง Line 100 V สามารถเลือกได้ 330 Ω,
4.4.3.2 แบบที่ 2 กรณี ที่ใช้ความต้านทานสู ง Line 70 V สามารถเลือกได้ 170 Ω, 250 Ω,

4.4.3.3 แบบที่ 3 กรณี ที่ใช้ความต้านทานตํ่า 8 Ω
4.4.4 ความดังของลําโพงอย่างน้อยที่ 1 วัตต์ / 1 เมตร 90 dB
4.4.4.1 ความถี่ตอบสนองอย่างน้อย 80 Hz - 20,000 Hz
4.4.4.2 ขนาดของลําโพงเสี ยงแหลมอย่างน้อย 2.5 เซนติเมตร ชนิ ด DOME
4.4.5 ขนาดของลําโพงเสี ยงทุม้ 12 เซนติเมตร ชนิด CONE TYPE
4.4.6 ผูเ้ สนอราคาต้องมีหนังสื อแต่งตั้งตัวแทนจําหน่ายและรับรองอะไหล่ของผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา
เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี จากผูผ้ ลิตหรื อผูน้ าํ เข้าโดยตรงฉบับจริ ง โดยระบุหน่วยงานที่เสนอราคาที่ชดั เจน
4.5 เครื่ องขยายเสี ยง จํานวน 1 เครื่ อง
4.5.1 เครื่ องขยายเสี ยงแบบ power mixer กําลังขยายเสี ยงไม่ต่าํ กว่า 60 วัตต์
4.5.2 สามารถต่อไมโครโฟนได้ไม่นอ้ ยกว่า 3 ช่อง และ AUX ได้ไม่นอ้ ยกว่า 2 ช่อง
4.5.3 มีชุดควบคุมเสี ยง input แยกแต่ละตัว พร้อมแม่ (master) อีก 1 ตัว
4.5.4 มีระบบตัดสัญญาณเสี ยง voice – activated ที่ mix 1 สามารถตัดสัญญาณ input ตัวอื่นๆ ทันที เมื่อ
ระบบทํางาน สามารถปรับค่าสัญญาณได้ต้งั แต่ 0-30 db
4.5.5 ใช้กบั ระบบไฟ AC220-240 v
4.5.6 ความถี่ในการตอบสนองตั้งแต่ 50-20,000 Hz หรื อดีกว่า
4.5.7 มีค่าความเพี้ยนไม่เกิน 1% ที่ 1 kHz
4.5.8 สามารถปรับเสี ยงทุม้ +/- 10 db ที่ 100 Hz และเสี ยงแหลม ได้ต้ งั แต่ +/- 10 db ที่ 10 kHz
4.5.9 มีค่าอัตราส่ วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนดีกว่า 60 db
4.5.10 สามารถต่อลําโพงใช้งานได้หลายแบบอย่างน้อย 70 v, 100 v และแบบ 4 โอห์ม
4.5.11 มีช่องต่อสัญญาณออกเพื่อบันทึกเสี ยงได้อย่างน้อย 0 db , 600 ohms
4.5.12 มีช่องต่อสัญญาณ Input mic 1,2 และ 3 : -60 db , 600 ohms
4.5.13 มีช่องต่อสัญญาณ AUX 1,2 : -20 db , 10 kohms
4.5.14 ผูเ้ สนอราคาต้องมีหนังสื อแต่งตั้งตัวแทนจําหน่ายและรับรองอะไหล่ของผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา
เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี จากผูผ้ ลิตหรื อผูน้ าํ เข้าโดยตรงฉบับจริ ง โดยระบุหน่วยงานที่เสนอราคาที่ชดั เจน

4.6 ตูเ้ ก็บอุปกรณ์
จํานวน 1 ตู ้
4.6.1 เป็ นตูเ้ หล็กชนิดมีลอ้ เลื่อน
4.6.2 ผูเ้ สนอราคาต้องทําการติดตั้งเข้าระบบให้ใช้งานได้เป็ นอย่างดีและสวยงาม
4.7 มีหนังสื อคู่มือการใช้งานภาษาไทย อย่างน้อย จํานวน 2 ชุด
4.8 ผูเ้ สนอราคาต้องทําการติดตั้งชุดไมโครโฟนสําหรับใช้ในห้องประชุมพร้อมชุ ดควบคุมให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานได้เป็ นอย่างดีและสวยงาม
5. ผูเ้ สนอราคาต้องแสดงการเปรี ยบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของครุ ภณ
ั ฑ์ระหว่างคุณสมบัติเฉพาะที่ มหาวิทยาลัยกําหนด
กับคุณสมบัติเฉพาะของสิ นค้าที่เสนอราคาโดยแสดงว่าคุณสมบัติดงั กล่าวตรงตามข้อกําหนดหรื อดีกว่า ทั้งนี้จะต้องทํา
เครื่ องหมายหรื อส่ วนแสดงข้อกําหนดในแคตาล็อกหรื อเอกสารอ้างอิงให้ชดั เจน
6. กําหนดส่ งมอบครุ ภณั ฑ์ ภายใน 30 วัน
7. ระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี
8. สถานที่ส่งมอบ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลงชื่อ.............................................................ผูก้ าํ หนดรายละเอียด
(นางสาวกิตติมา บุญยศ)
ลงชื่อ.............................................................หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวจีรวัฒน์ เหรี ยญอารี ย)์

