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หน่วยงาน/คณะ  
ขอใชบ้ริการดงัต่อไปน้ี 

อตัราค่าบริการของหน่วยงานจุลทรรศน์อเิลก็ตรอน ผู้ใช้บริการจากหน่วยงาน
ภายในคณะฯ 

ผู้ใช้บริการจากหน่วยงาน
ภายในคณะฯ 

จ านวน 
(ระบุ) 

ราคารวม (บาท) 

  ราคา (บาท ) Code 
(เลอืก) 

ราคา (บาท ) Code 
(เลอืก) 

1 เตรียมตัวอย่างเพือ่ศึกษาด้วย TEM             
1.1 เตรียมตวัอยา่งสดจนถึง plastic block ของเน้ือเยือ่พืชหรือสตัว ์(10 block/
ตวัอยา่ง) 

2500/ตวัอยา่ง A1  3000/ตวัอยา่ง B1     

1.2 เตรียมตวัอยา่งแบบ Dip/Drop preparation (3 grid/ตวัอยา่ง) 500/ตวัอยา่ง A2 750/ตวัอยา่ง B2     
1.3 ตดั thick (semithin) section ละยอ้มสี toluidine blue (1 slide/block) 200/block A3 300/block B3     
1.4 ตดั ultrathin section และยอ้มสี UA & lead citrate (5 grid/block) 500/block A4 600/block B4     

1.5 ตดั ultrathin section (5 grid/block) 500/block A5 750/block B5     
1.6 ยอ้มสี ultrathin section ยอ้มดว้ย UA และ Lead citrate 100/grid A6 120/grid B6     

1.7 ค่า mesh grid ทองแดง 50/grid A7 60/grid B7     
1.8 ค่า mesh grid/single slot grid พร้อมทั้งเคลือบแผน่รองรับและฉาบ
คาร์บอน 

150/grid A8 180/grid B8     

2. เตรียมตัวอย่างเพื่อศึกษาด้วย SEM             
2.1 เตรียมตวัอยา่งทางชีววิทยา เตรียมตวัอยา่งสดจนถึงขั้นติด stub ฉาบทอง/
คาร์บอน ติด  stub (3 stub) 

            

2.1.1 กรณีใช ้OsO4 1,200/ตวัอยา่ง A9 1500/ตวัอยา่ง B9     
2.1.2 กรณีไม่ใช ้OsO4 900/ตวัอยา่ง A10 1100/ตวัอยา่ง B10     
2.2 การทาํแห้งดว้ย Critical Point Dryer (CPD) 300/คร้ัง A11 400/คร้ัง B11     
2.3 การฉาบผิวตวัอยา่งดว้ยทอง  300/คร้ัง A12 400/คร้ัง B12     
2.4 การฉาบผิวตวัอยา่งดว้ยคาร์บอน 150/คร้ัง A13 200/คร้ัง B13     
3. ค่าบริการใช้กล้อง TEM (JEM 1010)             
3.1 ค่าบริการใชก้ลอ้ง 1,000/ชัว่โมง A14 1200/ชัว่โมง B14     
3.2 การใชก้ลอ้งเหมาจ่าย (ต่อ 3  ชัว่โมง) 2400/3 ชัว่โมง A15 3000/3ชัว่โมง B15     
4. ค่าบริการใช้กล้อง SEM             
4.1 ค่าบริการท่ี Mode high vac 800/ชัว่โมง A16 1000/ชัว่โมง B16     
4.2 ค่าบริการท่ี Mode low vac 1,200/ชัว่โมง A17 1500/ชัว่โมง B17     
4.3 ค่าบริการ copy ภาพพร้อม CD  50/แผน่ A18 60/แผน่ B18     

4.4 ค่าบริการ copy ภาพพร้อม DVD 100/แผน่ A19 120/แผน่ B19   



 

หนา้ท่ี 2 ของทั้งหมด 3 หนา้ 

 

ราคารวมทั้งหมด   
                                                                                                      (ตวัอกัษร                                                                                                                                บาท) 

  ลายเซ็นผูข้อใชบ้ริการ  

วนัท่ีตอ้งการใชบ้ริการ  วนักาํหนดรับผล   
โดยประสงคใ์ห้ออกใบเสร็จรับเงินค่าบริการงานกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน   
ท่ีอยู ่   

 

  
 

ส่วนนีส้ าหรับเจ้าหน้าที ่  

  ความเห็นของเจา้หนา้ท่ีผูต้รวจสอบขอ้มูล ความเห็นประธานกรรมการหน่วยจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
 สามารถให้บริการได ้   ไม่สามารถให้บริการได ้เน่ืองจาก.....................  อนุมติั            ไม่อนุมติั เน่ืองจาก………………………………..…..… 
..................................................................................................... ...................... ……………………………………….………………………………………… 
………………………………………..…  ผูพิ้จารณา/ตรวจสอบ  …………………………ประธานกรรมการหน่วยจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
    ( นางสาววญาดา  พลแสน)          วนัท่ี.........../........./..........             (รองศาสตราจารยวิ์ภาวี  หีบแกว้ )         วนัท่ี.........../........./.......... 
  

ความเห็นหวัหนา้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ส่วนนีส้ าหรับผู้ใช้บริการ  
 อนุมติั            ไม่อนุมติั เน่ืองจาก………………………………..…..… ไดรั้บผลตามกาํหนดครบถว้น 
………………………………………………………………………..….……
………………………………………………หวัหนา้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์             
(ผูช่้วยศาสตราจารยวิ์ไลวรรณ  หมอ้ทอง )         วนัท่ี.........../........./.......... 

ไดรั้บผลตามกาํหนดไม่ครบถว้น   ไม่ไดรั้บผลตามกาํหนด
...................................................................................................... ........................ 
ลงช่ือ....................................................................................ผูรั้บบริการ 
           (.................................................................................) 

 วนัท่ี............./.............../...............  เวลา…………………………น.  
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