
รายละเอียดประกอบการจัดซ้ือครุภัณฑ 

1. ชื่อครุภัณฑ  เครื่องเดินอากาศปรับวงการเคลื่อนไหวอิสระ 

2. จํานวนท่ีตองการ  2  เครื่อง 

3. รายละเอียดท่ัวไป 

 เครื่องออกกําลังกายประเภทเครื่องเดินอากาศปรับวงการเคลื่อนไหวอิสระ 

      4.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1. เปนอุปกรณท่ีชวยในการเสริมสรางการทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือด 

2. เปนเครื่องเดินในอากาศแบบมีวงการเคลื่อนไหวอิสระท่ีกระตุนการใชกลามเนื้อท้ังสวนบนและสวนลางของรางกาย 

3. สามารถสรางกําลังไฟฟาไดเอง โดยไมตองอาศัยแหลงไฟจากภายนอก 

4. สามารถปรับความหนักเบาไดไมนอยกวา 20 ระดับ 

5. สามารถปรับระยะกาวยาวท่ี 0-91 ซม. และระยะกาวลึกท่ี 17–25 ซม. 

6. สามารถเคลื่อนไหวไดไมนอยกวา 4 ลักษณะ คือแบบข้ึน – ลง กาวสั้น กาวกลาง กาวยาว โดยการปรับเปลี่ยน

การเคลื่อนไหวของผูใชงานเอง 

7. หนาจอมีคันโยกสําหรับปรับความลึกของกาว  และความหนักเพ่ือความสะดวกในการปรับขณะออกกําลังกาย 

8. หนาจอ LED ใชแสดงผลขณะออกกําลังกายประกอบดวยระดับความหนัก (Resistance Level), ระยะทาง 

(Distance Strides), การเผาผลาญตอนาที (Min Calories), อัตราการเตนของชีพจร (Min Calories Heart 

Rate), เวลา (Time Remaining/Time Elapsed), ความเร็วเฉลี่ย (Average Speed), ความหนัก

(Watt/METS) 

9. มีโปรแกรมสําเร็จรูปไมนอยกวา 6 โปรแกรม 

10. รองรับน้ําหนักผูใชสูงสุดไมนอยกวา 159 กิโลกรัม (350 ปอนด) 

11. มีการรับประกันชิ้นสวนอะไหลท่ัวไปไมนอยกวา 2 ป 

 5.  ผูรับจางตองทําการติดตั้งและตรวจเช็คระบบการทํางาน เครื่องเดินอากาศปรับวงการเคลื่อนไหวอิสระ ใหเรียบรอย 

และอยูในสภาพท่ีสมบูรณสามารถใชงานไดโดยทันที พรอมกับทดสอบระบบการทํางานท้ังหมดใหคณะกรรมการตรวจรับ

พิจารณาในวันสงมอบงานโดยใหเปนไปตามขอกําหนดของทางมหาวิทยาลัยฯทุกประการ หากมีขอผิดพลาดผูรับจางจะตอง

ดําเนินการแกไขโดยทันที 

 6.  ผูรับจางตองจัดเจาหนาท่ีเขาใหคําแนะนํา การใชงานของเครื่องเดินอากาศปรับวงการเคลื่อนไหวอิสระ ท่ีติดตั้งใหกับ

ผูวาจาง พรอมจัดทําคูมือการใชงาน จํานวน 1 ชุด 
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 7.  การสงมอบครุภัณฑ ภายใน 90 วัน 

 8.  ระยะเวลาการรับประกัน 2 ป 

 9.  สถานท่ีสงมอบ อาคารยิมเนเซียม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 

 

ลงชื่อ................................................ผูกําหนดรายละเอียด 

(นางสาวอรษา คชสีห) 

ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ     

 

 

ลงชื่อ..........................................................หัวหนาหนวยงาน 

(ผูชวยศาสตราจารยสมพงษ  อังศุภโชติ) 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดประกอบการจัดซ้ือครุภัณฑ 

1. ชื่อครุภัณฑ  เครื่องเดินวงรีอากาศปรับองศาการเคลื่อนไหว 

2. จํานวนท่ีตองการ  2  เครื่อง 

3. รายละเอียดท่ัวไป 

 เครื่องออกกําลังกายประเภทเครื่องเดินวงรีอากาศปรับองศาการเคลื่อนไหว 

4.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1. เปนอุปกรณท่ีชวยในการเสริมสรางการทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือด 

2. สามารถปรับความชันของการกาวไดท่ีมุม 13 - 40 องศา 

3. สามารถสรางกําลังไฟฟาไดเอง โดยไมตองอาศัยแหลงไฟจากภายนอก 

4. สามารถปรับความหนักเบาไดไมนอยกวา 20 ระดับ 

5. มีการเคลื่อนไหวแบบวงรีเหมือนลักษณะการกาวเดินในอากาศ  

6. หนาจอมีคันโยกสําหรับปรับความหนัก ( level ) และความชัน ( Incline ) เพ่ือความสะดวกในการปรับขณะ

ออกกําลังกาย 

7. สามารถวัดอัตราการเตนของหัวใจได 2 ระบบคือ วัดอัตราการเตนของหัวใจแบบมือจับสัมผัสบนเซ็นเซอร  

(Contact Heart Rate) และระบบวัดอัตราการเตนของหัวใจแบบสงคลื่นสัญญาณจากสายคาดหนาอก (Polar) 

8. มีเซ็นเซอรวัดอัตราการเตนของหัวใจติดอยูบนแขนจับ สามารถวัดอัตราการเตนของหัวใจไดในขณะออก

กําลังกาย 

9. หนาจอ LED ใชแสดงผลขณะออกกําลังกาย ประกอบดวย เวลา (Time), ระยะทาง (Distance), พลังงาน 

(Calories), ความยาก-งาย (Level), ความเร็ว (Stride/Min), ความหนัก (Watts), และ อัตราการเตนของหัวใจ 

(Heart Rate) 

10. มีโปรแกรมสําเร็จรูปไมนอยกวา 6 โปรแกรม 

11. รองรับน้ําหนักผูใชสูงสุดไมนอยกวา 159 กิโลกรัม (350 ปอนด) 

12. มีการรับประกันชิ้นสวนอะไหลท่ัวไปไมนอยกวา 2 ป 

 

 5.  ผูรับจางตองทําการติดตั้งและตรวจเช็คระบบการทํางาน เครื่องเดินวงรีอากาศปรับองศาการเคลื่อนไหว 

ใหเรียบรอย และอยูในสภาพท่ีสมบูรณสามารถใชงานไดโดยทันที พรอมกับทดสอบระบบการทํางานท้ังหมดใหคณะกรรมการ

ตรวจรับพิจารณาในวันสงมอบงานโดยใหเปนไปตามขอกําหนดของทางมหาวิทยาลัยฯทุกประการ หากมีขอผิดพลาดผูรับจาง

จะตองดําเนินการแกไขโดยทันที 

 6.  ผูรับจางตองจัดเจาหนาท่ีเขาใหคําแนะนํา การใชงานของเครื่องเดินวงรีอากาศปรับองศาการเคลื่อนไหว ท่ีติดตั้ง

ใหกับผูวาจาง พรอมจัดทําคูมือการใชงาน จํานวน 1 ชุด 
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 7.  การสงมอบครุภัณฑ ภายใน 90 วัน 

 8.  ระยะเวลาการรับประกัน 2 ป 

 9.  สถานท่ีสงมอบ อาคารยิมเนเซียม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 

 

ลงชื่อ................................................ผูกําหนดรายละเอียด 

(นางสาวอรษา คชสีห) 

ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ     

 

 

ลงชื่อ..........................................................หัวหนาหนวยงาน 

(ผูชวยศาสตราจารยสมพงษ  อังศุภโชติ) 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดประกอบการจัดซ้ือครุภัณฑ 

1. ชื่อครุภัณฑ  จักรยานนั่งปนไมมีพนักพิง 

2. จํานวนท่ีตองการ  2  เครื่อง 

3. รายละเอียดท่ัวไป 

 เครื่องออกกําลังกายประเภทจักรยานนั่งปนไมมีพนักพิง 

4.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1. เปนอุปกรณท่ีชวยในการเสริมสรางการทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือด    

2. เปนจักรยานนั่งตรงไมมีพนักพิง มีเบาะรองนั่งปรับได 14 ระดับ เพ่ือใหตรงกับสรีระของผูใช 

3. สามารถทํางานไดโดยไมตองอาศัยแหลงจายไฟจากภายนอก (Self Power)   

4. สามารถวัดอัตราการเตนของหัวใจได 2 ระบบคือ วัดอัตราการเตนของหัวใจแบบมือจับสัมผัสบนเซ็นเซอร

(Contact Heart Rate)  และระบบวัดอัตราการเตนของหัวใจแบบสงคลื่นสัญญาณจากสายคาดหนาอก

(Polar) โดยไมตองอาศัยการสัมผัส (Contact Heart Rate) 

5. หนาจอ LED ใชแสดงผลขณะออกกําลังกาย         

6. ขณะออกกําลังกายจะแสดง เวลา (Time), ระยะทาง (Distance), พลังงาน (Calories), ความยาก-งาย

(Level),  ความเร็วรอบ/นาที (RPM), ความหนัก (Watts) และ อัตราการเตนของชีพจร (Heart Rate)  

7. สามารถปรับความหนักเบาได 25 ระดับ      

8. รองรับน้ําหนักผูใชสูงสุด 159 กิโลกรัม (350 ปอนด)  

9. มีโปรแกรมสําเร็จรูป 12 โปรแกรม           

10. ขนาดตัวเครื่อง ความกวาง x ยาว x สูง ไมนอยกวาหรือเทากับ 21 x 48 x 62 นิ้ว (53 x 122 x 157  เซนตเิมตร) 

11. สามารถวัดพลังงานไดในระดับ 18 วัตต (ปรับความหนักท่ีระดบั 1 และปนท่ีความเร็ว 20 รอบตอนาที จนถึง

สูงสุด750 วัตต (ปรับความหนกัท่ีระดับ 25 และปนท่ีความเรว็ 150 รอบตอนาที) 

12. มีคันโยกบนหนาจอเพ่ือปรับความหนัก (level)  เพ่ือความสะดวกในการปรับขณะออกกําลัง   

13. มีมาตรฐานรับรองความปลอดภัยจาก CE (EC), ETL หรือ ASTM (American Society for Testing and 

Materials) โดยมีเอกสารสําเนาหนังสือรับรองพรอมในวันยื่นซองเสนอราคา 

14. การรับประกัน         

- โครงสราง(สวนท่ีเปนเหล็กและอลูมิเนียม) ตลอดอายุการใชงาน    

- ชิ้นสวนอะไหลท่ัวไปและอุปกรณอิเล็กโทรนิกส 2 ป  
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 5. ผูรับจางตองทําการติดตั้งและตรวจเช็คระบบการทํางาน จักรยานนั่งปนไมมีพนักพิงใหเรียบรอย และอยูในสภาพ 

ท่ีสมบูรณสามารถใชงานไดโดยทันที พรอมกับทดสอบระบบการทํางานท้ังหมดใหคณะกรรมการตรวจรับพิจารณา 

ในวันสงมอบงานโดยใหเปนไปตามขอกําหนดของทางมหาวิทยาลัยฯทุกประการ หากมีขอผิดพลาดผูรับจางจะตองดําเนินการ

แกไขโดยทันที 

 6.  ผูรับจางตองจัดเจาหนาท่ีเขาใหคําแนะนํา การใชงานของจักรยานนั่งปนไมมีพนักพิง ท่ีติดตั้งใหกับผูวาจาง พรอม

จัดทําคูมือการใชงาน จํานวน 1 ชุด 

 7.  การสงมอบครุภัณฑ ภายใน 90 วัน 

 8.  ระยะเวลาการรับประกัน 2 ป 

 9.  สถานท่ีสงมอบ อาคารยิมเนเซียม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 

 

ลงชื่อ................................................ผูกําหนดรายละเอียด 

(นางสาวอรษา คชสีห) 

ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ     

 

 

ลงชื่อ..........................................................หัวหนาหนวยงาน 

(ผูชวยศาสตราจารยสมพงษ  อังศุภโชติ) 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดประกอบการจัดซ้ือครุภัณฑ 

1. ชื่อครุภัณฑ  เครื่องบริหารกลามเนื้อสะโพกโดยทาเหยียด 

2. จํานวนท่ีตองการ  1  เครื่อง 

3. รายละเอียดท่ัวไป 

 เครื่องออกกําลังกายประเภทเครื่องบริหารกลามเนื้อสะโพกโดยทาเหยียด 

4.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1. เปนอุปกรณมาตรฐานผานการทดสอบจากหนวยงานอเมริกันสแตนดารด  ASTM หรือเทียบเทา  

โดยมีเอกสารสําเนาหนังสือรับรองพรอมในวันยื่นซองเสนอราคา 

2. เปนอุปกรณออกกําลังเฉพาะกลามเนื้อสะโพก 

3.  ตัวโครงสรางทําดวยเหล็กอยางดี พนสีดวยระบบ การเหนี่ยวนําของไฟฟา Electrostatic  Powder Coat 

4.  มีสายเคเบิลสําหรับดึงแผนน้ําหนักท่ีแข็งแรง 

5.  มีแผนน้ําหนักรวมท้ังหมดไมนอยกวา 138 กิโลกรัม (305 ปอนด) 

6.  สามารถปรับเพ่ิมหรือลดน้ําหนักไดเม่ือตองการ โดยการเสียบแทงพิน (PIN) ซ่ึงทําดวยแมเหล็ก 

7.  สามารถเพ่ิม-ลดน้ําหนักไดอยางละเอียด ครั้งละ 5 ปอนดโดยใชลูกบิดขนาดใหญไมตองเพ่ิมน้ําหนักจาก

ภายนอก 

8.  มีแผนฝาครอบแผนน้ําหนัก อยางมิดชิดท้ังดานนอกและดานใน เพ่ือความปลอดภัยในขณะใชงาน  

 และความสวยงาม 

9. เบาะรองลําตัวสามารถปรับระดับได เพ่ือความเหมาะสมกับรูปรางของผูฝก 

10.  มีเบาะรองเขา สามารถปรับเปลี่ยนเปนซาย-ขวาได 

11.  มีปายแสดงวิธีการใชและกลามเนื้อท่ีไดขณะออกกําลังกายติดชัดเจน 

       5. ผูรับจางตองทําการติดตั้งและตรวจเช็คระบบการทํางาน เครื่องบริหารกลามเนื้อสะโพกโดยทาเหยียด ใหเรียบรอย 

และอยูในสภาพท่ีสมบูรณสามารถใชงานไดโดยทันที พรอมกับทดสอบระบบการทํางานท้ังหมดใหคณะกรรมการตรวจรับ

พิจารณาในวันสงมอบงานโดยใหเปนไปตามขอกําหนดของทางมหาวิทยาลัยฯทุกประการ หากมีขอผิดพลาดผูรับจางจะตอง

ดําเนินการแกไขโดยทันที 

 6.  ผูรับจางตองจัดเจาหนาท่ีเขาใหคําแนะนํา การใชงานของเครื่องบริหารกลามเนื้อสะโพกโดยทาเหยียด ท่ีติดตั้งใหกับ 

ผูวาจาง พรอมจัดทําคูมือการใชงาน จํานวน 1 ชุด 
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 7.  การสงมอบครุภัณฑ ภายใน 90 วัน 

 8.  ระยะเวลาการรับประกัน 2 ป 

 9.  สถานท่ีสงมอบ อาคารยิมเนเซียม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 

 

ลงชื่อ................................................ผูกําหนดรายละเอียด 

(นางสาวอรษา คชสีห) 

ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ     

 

 

ลงชื่อ..........................................................หัวหนาหนวยงาน 

(ผูชวยศาสตราจารยสมพงษ  อังศุภโชติ) 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดประกอบการจัดซ้ือครุภัณฑ 

1. ชื่อครุภัณฑ  เครื่องบริหารกลามเนื้อนอง 

2. จํานวนท่ีตองการ  1  เครื่อง 

3. รายละเอียดท่ัวไป 

 เครื่องออกกําลังกายประเภทเครื่องบริหารกลามเนื้อนอง 

4.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1. เปนอุปกรณมาตรฐานท่ีผานการทดสอบจากหนวยงานอเมริกันสแตนดารด ASTM หรือเทียบเทา 

โดยมีเอกสารสําเนาหนังสือรับรองพรอมในวันยื่นซองเสนอราคา 

2. เปนอุปกรณออกกําลังเฉพาะกลามเนื้อนอง 

3. ตัวโครงสรางทําดวยเหล็กอยางดี พนสีดวยระบบ การเหนี่ยวนําของไฟฟา Electrostatic  Powder Coat 

4. มีสายเคเบิลสําหรับดึงแผนน้ําหนักท่ีแข็งแรง 

5. มีแผนน้ําหนักรวมท้ังหมดไมนอยกวา 184 กิโลกรัม (405 ปอนด) 

6. สามารถปรับเพ่ิมหรือลดน้ําหนักไดเม่ือตองการ โดยการเสียบแทงพิน (PIN) ซ่ึงทําดวยแมเหล็ก 

7. สามารถเพ่ิม-ลดน้ําหนักไดอยางละเอียด ครั้งละ 5 ปอนดโดยใชลูกบิดขนาดใหญไมตองเพ่ิมน้ําหนักจาก

ภายนอก   

8. มีแผนฝาครอบแผนน้ําหนัก อยางมิดชิดท้ังดานนอกและดานใน เพ่ือความปลอดภัยในขณะใชงาน และ

ความสวยงาม 

9. เบาะนั่งสามารถปรับระดับ เลื่อนข้ึนลงได เพ่ือความเหมาะสมกับรูปรางของผูฝก 

10. มีปายแสดงวิธีการใชและกลามเนื้อท่ีไดขณะออกกําลังกายติดชัดเจน 

 5.  ผูรับจางตองทําการติดตั้งและตรวจเช็คระบบการทํางาน เครื่องบริหารกลามเนื้อนองใหเรียบรอย และอยูในสภาพ

ท่ีสมบูรณสามารถใชงานไดโดยทันที พรอมกับทดสอบระบบการทํางานท้ังหมดใหคณะกรรมการตรวจรับพิจารณา 

ในวันสงมอบงานโดยให เปนไปตามขอกําหนดของทางมหาวิทยาลัยฯทุกประการ หากมีขอผิดพลาดผูรับจาง 

จะตองดําเนินการแกไขโดยทันที 

 6.  ผูรับจางตองจัดเจาหนาท่ีเขาใหคําแนะนํา การใชงานของเครื่องบริหารกลามเนื้อนองท่ีติดตั้งใหกับผูวาจาง  

พรอมจัดทําคูมือการใชงาน จํานวน 1 ชุด 

 7.  การสงมอบครุภัณฑ ภายใน 90 วัน 

 8.  ระยะเวลาการรับประกัน 2 ป 
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 9.  สถานท่ีสงมอบ อาคารยิมเนเซียม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 

 

ลงชื่อ................................................ผูกําหนดรายละเอียด 

(นางสาวอรษา คชสีห) 

ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ     

 

 

ลงชื่อ..........................................................หัวหนาหนวยงาน 

(ผูชวยศาสตราจารยสมพงษ  อังศุภโชติ) 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดประกอบการจัดซ้ือครุภัณฑ 

1. ชื่อครุภัณฑ  เครื่องบริหารกลามเนื้อหลังสวนลาง 

2. จํานวนท่ีตองการ  1  เครื่อง 

3. รายละเอียดท่ัวไป 

 เครื่องออกกําลังกายประเภทเครื่องบริหารกลามเนื้อหลังสวนลาง 

4.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1. เปนอุปกรณมาตรฐานท่ีผานการทดสอบจากหนวยงาน อเมริกันแสตนดารด ASTM หรือเทียบเทา 

โดยมีเอกสารสําเนาหนังสือรับรองพรอมในวันยื่นซองเสนอราคา 

2. เปนอุปกรณออกกําลังเฉพาะกลามเนื้อหลังสวนลาง 

3. ตัวโครงสรางทําดวยเหล็กอยางดี พนสีดวยระบบ การเหนี่ยวนําของไฟฟา Electrostatic  Powder Coat 

4. มีสายเคเบิลสําหรับดึงแผนน้ําหนักท่ีแข็งแรง 

5. มีแผนน้ําหนักรวมท้ังหมดไมนอยกวา 138 กิโลกรัม (305 ปอนด) 

6. สามารถปรับเพ่ิมหรือลดน้ําหนักไดเม่ือตองการ โดยการเสียบแทงพิน (PIN) ซ่ึงทําดวยแมเหล็ก 

7. สามารถเพ่ิม-ลดน้ําหนักไดอยางละเอียด ครั้งละ 5 ปอนด  โดยใชลูกบิดขนาดใหญไมตองเพ่ิมแผนน้ําหนัก

จากภายนอก 

8. มีแผนฝาครอบแผนน้ําหนัก อยางมิดชิดท้ังดานนอกและดานใน เพ่ือความปลอดภัยในขณะใชงาน และ

ความสวยงาม 

9. สามารถปรับท่ีวางเทาไดเพ่ือความเหมาะสมกับรูปรางของผูฝก 

10. สามารถปรับระดับเบาะพิงหลังได เพ่ือปรับระยะการทํางานของกลามเนื้อ 

11. มีปายแสดงวิธีการใชและกลามเนื้อท่ีไดขณะออกกําลังกายติดชัดเจน 

 5.  ผูรับจางตองทําการติดตั้งและตรวจเช็คระบบการทํางาน เครื่องบริหารกลามเนื้อหลังสวนลางใหเรียบรอย  

และอยูในสภาพท่ีสมบูรณสามารถใชงานไดโดยทันที พรอมกับทดสอบระบบการทํางานท้ังหมดใหคณะกรรมการตรวจรับ

พิจารณาในวันสงมอบงานโดยใหเปนไปตามขอกําหนดของทางมหาวิทยาลัยฯทุกประการ หากมีขอผิดพลาดผูรับจาง 

จะตองดําเนินการแกไขโดยทันที 

 6.  ผูรับจางตองจัดเจาหนาท่ีเขาใหคําแนะนํา การใชงานของเครื่องบริหารกลามเนื้อหลังสวนลางท่ีติดตั้งใหกับ 

ผูวาจาง พรอมจัดทําคูมือการใชงาน จํานวน 1 ชุด 
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 7.  การสงมอบครุภัณฑ ภายใน 90 วัน 

 8.  ระยะเวลาการรับประกัน 2 ป  

 9.  สถานท่ีสงมอบ อาคารยิมเนเซียม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 

 

ลงชื่อ................................................ผูกําหนดรายละเอียด 

(นางสาวอรษา คชสีห) 

ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ     

 

 

ลงชื่อ..........................................................หัวหนาหนวยงาน 

(ผูชวยศาสตราจารยสมพงษ  อังศุภโชติ) 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

 

 

 

 


