
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงานจ้าง 
งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง (ครั้งที่ 2) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

๑.  ความเป็นมา  
 ในปัจจุบันนักศึกษา บุคลากร และเจ้าหน้าที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จึงเป็นผลท าให้พ้ืนที่

ส าหรับการให้บริการ และพ้ืนที่ส าหรับรองรับกิจกรรมของนักศึกษามีไม่เพียงพอต่อความต้องการและการใช้งาน 
เช่น พ้ืนที่การรับประทานอาหาร พ้ืนที่ลานแสดงกิจกรรม และลานแสดงผลงานนิทรรศการต่างๆ ของนักศึกษา 
จึงต้องมีการเพิ่มประโยชน์ใช้สอย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ตอบสนองการใช้งานของอาคารให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นจากเดิม อีกทั้ง ให้เกิดความเหมาะสมและเกิดความคุ้มค่าต่อการใช้พ้ืนที่ภายใน
มหาวิทยาลัย โดยการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์นี้ จะเป็นอาคารที่ใช้ส าหรับให้บริการนักศึกษาและบุคลากร 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการในขั้นตอนของการก าหนดแบบรูปรายการ ราคากลาง และการ
แบ่งงวดงานและงวดเงิน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมจะด าเนินการหาผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ต าบลศาลายา อ าเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง (ครั้งที่ 2) ให้แล้วเสร็จตามที่ได้วางแผนไว้ 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การใช้งานลานอเนกประสงค์ 
 ๒.2  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ใช้ส่วนของพ้ืนที่การรับประทานอาหาร 
 2.3  เพ่ือใช้เป็นลานแสดงกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา 
 2.4  เพ่ือใช้เป็นลานแสดงผลงานหรือนิทรรศการต่างๆ ของนักศึกษา 
 ๒.5  เพ่ือให้การจัดหาผู้รับจ้างในงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ 
มณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งเวียนตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/283 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 และตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 

๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา                 
           ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง 
            ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้ งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.6  
 ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
 3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้าม
ท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 
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 3.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 14,400,000 บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยฯ เชื่อถือ ซึ่ง
สัญญางานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น ก่อสร้างในประเทศไทย และเป็นผลงานที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จในช่วงที่ผ่านมาไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และในการยื่นเสนอผลงานผู้
เสนอราคาต้องยื่นเสนอส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง, ส าเนาคู่สัญญา และส าเนาบัญชีแสดงปริมาณงาน
และราคาวัสดุก่อสร้าง (BOQ.) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาใน
นาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละ
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่น
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 

 ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 
 3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 3.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 3.10 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเสนอหลักฐานคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ   สถาปัตยกรรมควบคุม   ไม่ต่ ากว่า  ภาคีสถาปนิก   สาขา  สถาปัตยกรรมหลัก     
จ านวน    ๑    คน และ   วิศวกรรมควบคุม    ไม่ต่ ากว่า   ภาคีวิศวกร   สาขา   วิศวกรรมโยธา   จ านวน   ๑   คน 
และ   ภาคีวิศวกร   สาขา   วิศวกรรมไฟฟ้า   จ านวน   ๑   คน ที่มีความช านาญในการควบคุมการก่อสร้าง 
ตลอดโครงการ และ หนังสือรับรองการเป็นสถาปนิกและวิศวกรประจ าของนิติบุคคลที่ลงนามรับรองโดยผู้มี 
อ านาจของนิติบุคคลนั้นๆ   
  3.11 ผู้เสนอราคาจะต้องน าหนังสือรับรองผลงาน, สัญญาคู่สัญญา และบัญชีแสดงปริมาณงาน และ
ราคาวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ฉบับจริง ตามผลงานที่ยื่นเสนอในข้อ 2.6 มาให้คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบ ภายใน 1 วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา (วันท าการรุ่งขึ้น) 
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๔.  แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ   
              ลักษณะงาน  เป็นงานปรับปรุงอาคารให้เป็นอาคาร คสล. สูง 4 ชั้น พ้ืนที่ 4,250 ตารางเมตร โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 ๑.  แบบรูปรายการ เป็นขนาด A1  จ านวน  325  แผ่น ประกอบด้วย    
                       - แบบสถาปัตยกรรม                     จ านวน     189 แผ่น    
 - แบบโครงสร้าง     จ านวน       80 แผ่น    
 - แบบไฟฟ้า     จ านวน       30   แผ่น    
 - แบบสุขาภิบาล     จ านวน       25   แผ่น    
  - แบบอ่ืนๆ (ปก)      จ านวน    1   แผ่น   
 ๒.  ประมาณราคา (แบบ ปร.๖, แบบ ปร.๕ (ก),  
      แบบ ปร.๕ (ข) และแบบ ปร.๔    จ านวน       26 แผ่น 
 ๓.  ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน (10 งวด)   จ านวน          2 แผ่น    
 ๔.  รายการมาตรฐานการก่อสร้าง (๑ เล่ม)   จ านวน        ๗๐  หน้า    
ซึ่งเมื่อประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://fis.rmutr.ac.th 
และ www.rmutr.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางหมายเลขโทรศัพท์      
๐ ๒๔๔๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๒๑๓๖ และ 0 2441 6028 ในวันและเวลาราชการ 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการในการประกวดราคา 
 ระหว่างเดือน  กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560   

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  
            - สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เลขที่ 96 หมู่ 3 ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
  - ก าหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปรายการและส่งมอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภายในระยะเวลา 330 วัน (สามร้อยสามสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดย 
แบ่งงวดงานทั้งหมด จ านวน 10 งวด ดังนี้   

งวดที่ 1   จะจ่ายเงินให้    10%    ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ  
  - เสนอแผนงานก่อสร้าง รื้อโครงสร้างเดิมทั้งหมด งานตอกเสาเข็มทั้งหมด งานสกัดและตัดหัว 
เสาเข็ม 

แล้วเสร็จภายใน    60   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

งวดที่ 2   จะจ่ายเงินให้    10%   ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 - หล่อฐานราก เสาตอม่อ และเสา คสล. รับโครงสร้างพื้นชั้นที่ 2 และเทพ้ืน คสล. อัดแรง 

ชั้นที่ 2  
แล้วเสร็จภายใน    90   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
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งวดที่ 3   จะจ่ายเงินให้    10%   ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 - หล่อเสา คสล. รับโครงสร้างพ้ืนชั้นที่ 3 และเทพ้ืน คสล. อัดแรงชั้นที่ 3 
แล้วเสร็จภายใน    120   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

งวดที่ 4   จะจ่ายเงินให้     10%    ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 - หล่อเสา คสล. รับโครงสร้างพ้ืนที่ชั้นที่ 4 และเทพ้ืน คสล. อัดแรงชั้นที่ 4  
แล้วเสร็จภายใน    150   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

งวดที่ 5   จะจ่ายเงินให้    10%   ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  - งานหล่อคาน และพ้ืน คสล. ทั้งหมด ก่อผนังพร้อมติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (เฉพาะวงกบ

ไม้) ชั้นที่ 2 พร้อมเดินสายระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าชั้นที ่1 และชั้นที่ 2 ประกอบและติดตั้ง
โครงสร้างหลังคาทั้งหมด 

แล้วเสร็จภายใน    180   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 6   จะจ่ายเงินให้     10%    ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  - งานก่อผนังพร้อมติดตั้งวงกบประตู (เฉพาะวงกบไม้) ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 พร้อมเดินสาย
ระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าชั้นที่ 3 และ 4 ประกอบและติดตั้งมุงหลังคาทั้งหมด 

แล้วเสร็จภายใน   210   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

งวดที่ 7   จะจ่ายเงินให้    10%    ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 - งานฉาบผนังภายใน และภายนอก งานปูพ้ืนภายในทั้งหมด และงานกรุผนังภายในทั้งหมด  
แล้วเสร็จภายใน    240  วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 8   จะจ่ายเงินให้    10%    ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 - ประกอบและติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณส าหรับงานผนังตกแต่ง
ทั้งหมด พร้อมวัสดุตกแต่งตามแบบรูปรายการ งานประกอบติดตั้งราวบันได และราวกันตกท้ังหมด  

แล้วเสร็จภายใน    270   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 9   จะจ่ายเงินให้    10%    ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 - ประกอบและติดตั้งงานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมทั้งหมด ทาสีภายนอกภายในของอาคาร
ทั้งหมด งานประกอบติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้าและงานสุขภัณฑ์ทั้งหมด งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า 
งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด และติดตั้งครุภัณฑ์ตามแบบรูปรายการ และ BOQ.  

แล้วเสร็จภายใน    300   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 10 (งวดสุดท้าย)  จะจ่ายเงินให้    10%   ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ  
 - ทดสอบระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบประปา สุขาภิบาล และระบบอ่ืนๆ ทั้งหมด และ 
จัดเก็บรายละเอียดตามแบบรูปรายการ ท าความสะอาดสิ่งก่อสร้างและบริเวณโดยรอบ พร้อมจัดท าแบบ       
As-built Drawing ในรูปแบบพิมพ์ขาว และลงแผ่น Disk จ านวน 2 ชุด รื้อถอนสิ่งก่อสร้างชั่วคราว และขนย้าย 
เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เก่ียวข้องออกนอกพ้ืนที่ และส่งมอบงาน 

แล้วเสร็จภายใน   330   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป  
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๗.  ราคาสูงสุดที่ใช้ในการประกวดราคา 
          - วงเงินงบประมาณ จ านวนเงิน  28,800,000  บาท (ยี่สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน)  
          - ราคากลางงานก่อสร้าง จ านวนเงิน 28,799,737.36 บาท (ยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพัน 
เจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค)์    

๘.  สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นสามารถ 
     ส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับร่างประกาศและร่างเอกสาร 
    ประกวดราคาของงานนี้ ได้ที ่               
      1.  ทางจดหมายลงทะเบียน (ทางไปรษณีย์) 
             ส่งถึง  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
                   กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
    ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ต าบลศาลายา  
                   อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ 

   2.  ทางโทรสาร       ๐–2441–6028      
 3.  ทาง E-Mail      gprocurement@rmutr.ac.th 

 สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 
 1.  ทางโทรศัพท์      ๐–๒๔๔๑–๖๐๐๐ ต่อ ๒๑๓๖ หรือ 0 2441 6028 
 2.  ทางเว็บไซต์ http://fis.rmutr.ac.th 

 

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงานจ้าง   
 

                             (ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ           
                                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา  นิ่มเจริญ)  

                             (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ   
                                            (นายขวัญชัย   จันทนา)  

  (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ  
                                        (นายชยพล   ขุนทองนราพล)   

  (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ  
                                           (นางสาวสุภัทรา   นันดี) 

                              (ลงชื่อ)......................................................กรรมการและเลขานุการ 
                                        (นางสาววราภรณ์  คงเจรญิ)        
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