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แบบฟอร์ มขอใช้ บริการหน่ วยจุลทรรศน์ อเิ ล็กตรอน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
วันที่

เดือน

เรียน หัวหน้ าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ข้าพเจ้า
สถานภาพ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของคณะฯ
ภายนอกคณะฯ
หน่วยงาน/คณะ
ขอใช้บริ การดังต่อไปนี้
อัตราค่ าบริการของหน่ วยงานจุลทรรศน์ อเิ ล็กตรอน

เลขที่………………………………………
วันที่รับ..................................เวลา..............

พ.ศ.
เบอร์ โทรศัพท์

E-mail

ผู้ใช้ บริการจากหน่ วยงาน
ภายในคณะฯ

ผู้ใช้ บริการจากหน่ วยงาน
ภายในคณะฯ

ราคา (บาท )

Code
(เลือก)

ราคา (บาท )

2500/ตัวอย่าง

A1

3000/ตัวอย่าง

B1

500/ตัวอย่าง
200/block
500/block

A2
A3
A4

750/ตัวอย่าง
300/block
600/block

B2
B3
B4

1.5 ตัด ultrathin section (5 grid/block)
1.6 ย้อมสี ultrathin section ย้อมด้วย UA และ Lead citrate

500/block
100/grid

A5
A6

750/block
120/grid

B5
B6

1.7 ค่า mesh grid ทองแดง
1.8 ค่า mesh grid/single slot grid พร้อมทั้งเคลือบแผ่นรองรับและฉาบ
คาร์บอน
2. เตรียมตัวอย่างเพื่อศึกษาด้วย SEM
2.1 เตรี ยมตัวอย่างทางชี ววิทยา เตรี ยมตัวอย่างสดจนถึงขั้นติด stub ฉาบทอง/
คาร์บอน ติด stub (3 stub)
2.1.1 กรณี ใช้ OsO4
2.1.2 กรณี ไม่ใช้ OsO4
2.2 การทําแห้งด้วย Critical Point Dryer (CPD)
2.3 การฉาบผิวตัวอย่างด้วยทอง
2.4 การฉาบผิวตัวอย่างด้วยคาร์ บอน
3. ค่าบริการใช้ กล้อง TEM (JEM 1010)
3.1 ค่าบริ การใช้กล้อง
3.2 การใช้กล้องเหมาจ่าย (ต่อ 3 ชัว่ โมง)
4. ค่าบริการใช้ กล้อง SEM
4.1 ค่าบริ การที่ Mode high vac
4.2 ค่าบริ การที่ Mode low vac
4.3 ค่าบริ การ copy ภาพพร้อม CD
4.4 ค่าบริ การ copy ภาพพร้อม DVD

50/grid
150/grid

A7
A8

60/grid
180/grid

B7
B8

1,200/ตัวอย่าง
900/ตัวอย่าง
300/ครั้ง
300/ครั้ง
150/ครั้ง

A9
A10
A11
A12
A13

1500/ตัวอย่าง
1100/ตัวอย่าง
400/ครั้ง
400/ครั้ง
200/ครั้ง

B9
B10
B11
B12
B13

1,000/ชัว่ โมง
2400/3 ชัว่ โมง

A14
A15

1200/ชัว่ โมง
3000/3ชัว่ โมง

B14
B15

800/ชัว่ โมง
1,200/ชัว่ โมง
50/แผ่น
100/แผ่น

A16
A17
A18
A19

1000/ชัว่ โมง
1500/ชัว่ โมง
60/แผ่น
120/แผ่น

B16
B17
B18
B19

1 เตรียมตัวอย่างเพือ่ ศึกษาด้วย TEM
1.1 เตรี ยมตัวอย่างสดจนถึง plastic block ของเนื้ อเยือ่ พืชหรื อสัตว์ (10 block/
ตัวอย่าง)
1.2 เตรี ยมตัวอย่างแบบ Dip/Drop preparation (3 grid/ตัวอย่าง)
1.3 ตัด thick (semithin) section ละย้อมสี toluidine blue (1 slide/block)
1.4 ตัด ultrathin section และย้อมสี UA & lead citrate (5 grid/block)

พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่บงั คับใช้ 1 มกราคม 2562

จานวน ราคารวม (บาท)
(ระบุ)

Code
(เลือก)

EMU_2562/1
หน้า 1/1

ราคารวมทั้งหมด
(ตัวอักษร

บาท)
ลายเซ็นผูข้ อใช้บริ การ

วันที่ตอ้ งการใช้บริ การ
โดยประสงค์ให้ออกใบเสร็ จรับเงินค่าบริ การงานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
ที่อยู่

วันกําหนดรับผล

ส่ วนนีส้ าหรับเจ้ าหน้ าที่

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผตู้ รวจสอบข้อมูล
 สามารถให้บริ การได้  ไม่สามารถให้บริ การได้ เนื่องจาก.....................
...........................................................................................................................
………………………………………..… ผูพ้ ิจารณา/ตรวจสอบ
( นางสาววญาดา พลแสน)
วันที่.........../........./..........

ความเห็นประธานกรรมการหน่วยจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
 อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ เนื่ องจาก………………………………..…..…
……………………………………….…………………………………………
…………………………ประธานกรรมการหน่วยจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
(รองศาสตราจารย์วิภาวี หี บแก้ว ) วันที่.........../........./..........

ความเห็นหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก………………………………..…..…
………………………………………………………………………..….……
………………………………………………หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ หม้อทอง ) วันที่.........../........./..........

ส่ วนนีส้ าหรับผู้ใช้ บริการ
ได้รับผลตามกําหนดครบถ้วน
ได้รับผลตามกําหนดไม่ครบถ้วน  ไม่ได้รับผลตามกําหนด
..............................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................................................ผูร้ ับบริ การ
(.................................................................................)
วันที่............./.............../............... เวลา…………………………น.

หน้าที่ 2 ของทั้งหมด 3 หน้า

หน้าที่ 3 ของทั้งหมด 3 หน้า

