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๑. ขอบขต่าย

เอกสารนนนี้ อธธิบายและใหห้วธิธนการประเมธินและระบบุคบุณลลักษณะทนที่ตห้องการดห้านความทนทานตต่อสภาพ
แวดลห้อมของบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ใหห้เปป็นไปในลลักษณะเดนยวกลันเพพที่อใหห้
บรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่มนความเหมาะสมตต่อการใชห้งานในสภาพแวดลห้อมปกตธิ
ของประเทศไทยไดห้   โดยไมต่จจาเปป็นตห้องกจาหนดใหห้ผผล้ใชล้จลัดใหห้มนการเตรนยมการเพพที่อควบคบุมสภาพแวดลห้อม 
สจาหรลับใชห้งานเพธิที่มเตธิม

วธิธนดจาเนธินการตต่างๆ กจาหนดไวห้สจาหรลับการตรวจสอบความทนทานของบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วน
ประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ ทนที่ทจางานภายใตห้ภาวะแวดลห้อมทนที่อบุณหภภูมธิมนการเปลนที่ยนแปลงเปป็นวลัฏจลักร โดยใชห้ตภูห้
ควบคบุมภาวะแวดลห้อมทนที่สามารถควบคบุมอบุณหภภูมธิ ความชพนี้นสลัมพลัทธธ์ และอลัตราการเปลนที่ยนแปลงอบุณหภภูมธิ
ไดห้ตามทนที่กจาหนด

เอกสารนนนี้กจาหนดขขนี้นโดยใชห้ ขห้อมภูลปป้อนกลลับจากผผล้ใชล้ และเอกสารตต่อไปนนนี้เปป็นแนวทาง

– IEC 60068–1 (1988), Environmental testing – Part 1 – General and guidance
– IEC 60068–1-am1 ed6.0 (1992) Amendment 1 - Environmental testing. – Part 1 

General and guidance

๒.  บทนวิยาม

๒.๑ บรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์ หมายถขง ชบุดสจาเรร็จของคอมพธิวเตอรธ์สต่วนบบุคคล  คอมพธิวเตอรธ์สถานนงาน 
(workstation computer)  คอมพธิวเตอรธ์แมต่ขต่าย หรพอสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ซขที่งใชห้ประกอบเปป็นสต่วน
หนขที่งของชบุดสจาเรร็จขห้างตห้น

๒.๒ ตรัวอยต่างทดสอบ หมายถขง ตลัวอยต่างทนที่ใชห้ทดสอบหรพอใชห้เปป็นตลัวแทนสจาหรลับทดสอบ
๒.๓ บรวิภรัณฑฑ์ทธีที่เกธีที่ยวขล้อง (associated equipment) หมายถขง บรธิภลัณฑธ์หรพอเครพที่องสจาเรร็จอพที่นทนที่ตห้องใชห้รต่วมใน

การใชห้งานบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่
๒.๔ ผผล้ผลวิต หมายถขง ผภูห้ทจา ผภูห้สรห้าง  ผภูห้ประกอบ หรพอผภูห้ดลัดแปลงบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิง

หนล้าทธีที่
๒.๕ สต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ (functional part) หมายถขง สต่วนประกอบของบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์ทนที่ทจา

หนห้าทนที่เฉพาะหนห้าทนที่ใดหนห้าทนที่หนขที่ง เชต่น แผงแปป้นอลักขระ (keyboard) เมาสธ์ (mouse) จอภาพ กห้าน
ควบคบุม (joystick) หนต่วยประมวลผลกลาง (central processing unit : CPU) หนต่วยขลับจานบลันทขก
แบบแขร็ง (hard disk drive) แผต่นวงจรโมเดร็ม (modem card) แผต่นวงจรขต่ายงานบรธิเวณเฉพาะทนที่ (LAN
card) มอดภูล (module) หนต่วยจต่ายกจาลลังไฟฟป้า (power supply unit) พลัดลมระบายความรห้อน

๒.๖ ผผล้ใชล้ หมายถขง ผภูห้ใชห้งาน หรพอผภูห้สลัที่งงานบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ โดยใหห้ถพอวต่าผผล้ใชล้
ไมต่ไดห้รลับการฝฝึกอบรมการใชห้งานหรพอควบคบุมบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่
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๒.๗ ความเบธีที่ยงเบน หมายถขง สภาวะหรพอ ลลักษณะทนที่การทจางานของบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบ
เชวิงหนล้าทธีที่หรพอบรวิภรัณฑฑ์ทธีที่เกธีที่ยวขล้อง มนการเปลนที่ยนไปจากทนที่ระบบุไวห้ แตต่ยลังสามารถทจางานใหห้สจาเรร็จตามทนที่
กจาหนดไวห้ไดห้

๒.๘ ความสผญเสธียความสามารถ หมายถขง สภาวะหรพอ ลลักษณะทนที่การทจางานของบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และ
สต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ หรพอบรวิภรัณฑฑ์ทธีที่เกธีที่ยวขล้องมนการเปลนที่ยนไปจากทนที่ระบบุไวห้ และไมต่สามารถทจางานใหห้
สจาเรร็จตามทนที่กจาหนดไวห้ไดห้ หรพอบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ไมต่สามารถทจางานอยต่าง
ใดอยต่างหนขที่งตามทนที่ออกแบบไวห้ไดห้

๓.  แนวทางการการทดสอบ

เปป็นการนจาบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ไปผต่านภาวะชพนี้นซขที่งมนการควบคบุมสภาพ
แวดลห้อม และระยะเวลาตามทนที่กจาหนดไวห้ในเอกสารนนนี้ จากนลันี้นจขงนจามาตรวจสอบ และประเมธินผลกระทบ
ของบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ทนที่ไดห้รลับหลลังจากผต่านภาวะชพนี้น

๔.  ภาวะทรัที่วไปสสาหรรับการทดสอบ

๔.๑  สภาพแวดลห้อมสจาหรลับการทดสอบ
การทดสอบผต่านภาวะชพนี้นตห้องกระทจาภายใตห้สภาพแวดลห้อมทนที่กจาหนด ดลังนนนี้

– ความชพนี้นสลัมพลัทธธ์โดยรอบตลอดการทดสอบ รห้อยละ ๙๐ โดยไมต่มนการควบแนต่น
– อบุณหภภูมธิโดยรอบตลอดการทดสอบ ๒๗ องศาเซลเซนยส ความคลาดเคลพที่อน (tolerance) ไมต่

เกธิน ๒ องศาเซลเซนยส

๕.  เครชที่องทดสอบ

๕.๑  ตภูห้ทดสอบ (test chamber)
ตห้องควบคบุมสภาพแวดลห้อมขณะทจาภาวะชพนี้นไดห้ตามขห้อ ๖ โดย ความชพนี้นสลัมพลัทธธ์ทนที่ตจาแหนต่งทนที่ตธิดตลันี้งตลัวรลับ
รภูห้ (sensor) ตห้องมนคต่าความคลาดเคลพที่อนไมต่เกธินรห้อยละ ๓ และ ความชพนี้นสลัมพลัทธธ์ทนที่ตจาแหนต่งอพที่นๆ ตห้องมน
คต่าความคลาดเคลพที่อนไมต่เกธินรห้อยละ ๖

๕.๒  แหลต่งจต่ายแรงดลันไฟฟป้ากระแสสลลับ
แรงดลันไฟฟป้าของแหลต่งจต่ายแรงดลันไฟฟป้าใหห้มนความคลาดเคลพที่อนไมต่เกธินรห้อยละ ๕ และความถนที่ใหห้มน
ความคลาดเคลพที่อนไมต่เกธินรห้อยละ ๑

๖.  การจรัดวางตรัวอยต่างทดสอบ

วางตรัวอยต่างทดสอบบนชลันี้นวางหรพอฐานรองทนที่มลัที่นคง และคงทนตต่อความชพนี้นสภูง

ในกรณนทนที่ตรัวอยต่างทดสอบประกอบดห้วยสต่วนประกอบหลายชธินี้น ในการวางสต่วนประกอบแตต่ละชธินี้นใหห้มน
ระยะหต่างกลันไมต่นห้อยกวต่า ๕ เซนตธิเมตร
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กรณนทนที่ทดสอบตรัวอยต่างทดสอบหลายชบุดพรห้อมกลัน ตห้องจลัดตจาแหนต่งของแตต่ละตรัวอยต่างทดสอบ 
และสธิที่งอพที่น ๆ ใหห้มนระยะหต่างกลันไมต่นห้อยกวต่า ๑๕ เซนตธิเมตร

๗.  ววิธธีการทดสอบ

วธิธนทดสอบสามารถพธิจารณาไดห้จากกราฟแสดงความชพนี้นสลัมพลัทธธ์สจาหรลับการทดสอบ ดลังรภูปทนที่ ๑

๗.๑  ชต่วงทนที่ ๑ ตรวจสอบการทจางานของตรัวอยต่างทดสอบ และบรวิภรัณฑฑ์ทธีที่เกธีที่ยวขล้อง ภายใตห้สภาพแวดลห้อมใน
ตภูห้ทดสอบทนที่ควบคบุมความชพนี้นสลัมพลัทธธ์ไมต่เกธินรห้อยละ ๖๐ อบุณหภภูมธิ ๒๗ องศาเซลเซนยส โดยมนความคลาด
เคลพที่อนไมต่เกธิน ๒ องศาเซลเซนยส

๗.๒  ชต่วงทนที่ ๒ ปปิดตรัวอยต่างทดสอบ และปลดแหลต่งจต่ายแรงดลันไฟฟป้ากระแสสลลับออกจากตรัวอยต่างทดสอบ 
และวางตลัวอยต่างไวห้ในตภูห้ทดสอบตต่อ เปป็นระยะเวลาไมต่นห้อยกวต่า ๔๕ นาทน

๗.๓  ชต่วงทนที่ ๓ เพธิที่มความชพนี้นสลัมพลัทธธ์ภายในตภูห้ทดสอบใหห้เปป็นรห้อยละ ๙๐ ภายในเวลา ๑ ชลัที่วโมง โดยคบุมอบุณหภภูมธิ
ไวห้ตามขห้อ ๙.๑

๗.๔  ชต่วงทนที่ ๔ เมพที่อความชพนี้นสลัมพลัทธธ์ภายในตภูห้ทดสอบเพธิที่มขขนี้นถขงระดลับรห้อยละ ๙๐ แลห้ว ใหเรธิที่มจลับเวลาในการ
ผต่านความชพนี้นของตรัวอยต่างทดสอบ เปป็นระยะเวลาตต่อเนพที่องไป ๔๘ ชลัที่วโมง

๗.๕  อนบุญาตใหห้ใชห้ระยะเวลาทดสอบนานกวต่านนนี้หากผผล้ผลวิตเหร็นดห้วย
๗.๖  ชต่วงทนที่ ๕ ตรวจสอบการทจางานของตรัวอยต่างทดสอบทลันทนหลลังผต่านการอบความชพนี้น

ความชพนี้นสลัมพลัทธธ์

เวลา

รห้อยละ 60

รห้อยละ 90

ชต่วงทนที่ 1 ชต่วงทนที่ 2 ชต่วงทนที่ 3 ชต่วงทนที่ 4 ชต่วงทนที่ 5

รผปทธีที่ ๑ กราฟแสดงความชชชื้นสรัมพรัทธฑ์สสาหรรับการทดสอบ
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๘.  การประเมวินผลการทดสอบ

ใหห้ประเมธินผลการทดสอบตามเกณฑธ์ความสามารถของความทนทานตต่อความชพนี้น โดยแบต่งระดลับตาม
ลลักษณะความเบธีที่ยงเบน หรพอความสผญเสธียความสามารถในการทจางานของบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และ
สต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ทนที่ตรวจพบไดห้หลลังจากผต่านภาวะชพนี้นเปป็น ๔ ระดลับ ดลังนนนี้

ระดลับ ๓ ไมต่พบความเบธีที่ยงเบนในการทจางาน

ระดลับ ๒ พบความเบธีที่ยงเบนในการทจางาน แตต่สามารถเรนยกคพนสภาพปกตธิไดห้เองภายใน ๔๘ ชลัที่วโมง หลลัง
ผต่านภาวะชพนี้น
หมายเหตตุ ๑ ยอมใหห้ใชห้วธิธนการไลต่ความชพนี้นออกจากบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ไดห้ 

ตลัวอยต่างวธิธนการไลต่ความชพนี้นใหห้ไวห้ใน
ภาคผนวก ข.

ระดลับ ๑ พบความสผญเสธียความสามารถในการทจางาน แตต่สามารถเรนยกคพนสภาพปกตธิไดห้เองภายใน 
๔๘ ชลัที่วโมง หลลังผต่านภาวะชพนี้น
หมายเหตตุ ๒ ยอมใหห้ใชห้วธิธนการไลต่ความชพนี้นออกจากบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ไดห้ 

ตลัวอยต่างวธิธนการไลต่ความชพนี้นใหห้ไวห้ในภาคผนวก ข.
ระดลับ ๐ พบความสผญเสธียความสามารถในการทจางาน และไมต่สามารถเรนยกคพนสภาพปกตธิไดห้เองภายใน

๔๘ ชลัที่วโมง หรพอบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ชจารบุดเสนยหาย

๙.  รายงานผลการทดสอบ

รายงานผลการทดสอบ (ดภูตลัวอยต่างในภาคผนวก ก.) ประกอบดห้วยรายละเอนยดดลังตต่อไปนนนี้ 

๙.๑  ขห้อมภูลทลัที่วไป
– ชพที่อผภูห้ทดสอบ
– วลันเวลาทนที่ดจาเนธินการทดสอบ
– สภาพแวดลห้อมของการทดสอบ เชต่น อบุณหภภูมธิ ความชพนี้น
– แรงดลันไฟฟป้าทนที่ใชห้ในการทดสอบ

๙.๒  ขห้อมภูลเกนที่ยวกลับตรัวอยต่างทดสอบ
รายละเอนยดของบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ และบรวิภรัณฑฑ์ทธีที่เกธีที่ยวขล้อง ไดห้แกต่ 
เครพที่องหมายการคห้าทนที่จดทะเบนยน รบุต่นอห้างอธิง หมายเลขประจจาเครพที่อง ของบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และ
สต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ และบรวิภรัณฑฑ์ทธีที่เกธีที่ยวขล้อง

๙.๓  รายละเอนยดของสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่แตต่ละชธินี้นสต่วนทนที่นจามาประกอบรวมกลันเปป็นบรวิภรัณฑฑ์
คอมพวิวเตอรฑ์ ไดห้แกต่ เครพที่องหมายการคห้าทนที่จดทะเบนยน รบุต่นอห้างอธิง คบุณสมบลัตธิของบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์
เชธิงหนห้าทนที่

๕/๑๑
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๙.๔  ระดลับความชพนี้นสภูงสบุดทนที่บรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ทนไดห้ ตามผผล้ผลวิตระบบุ
๙.๕  รายละเอนยดและรบุต่นของ ระบบปฏธิบลัตธิการ (operating system : OS) โปรแกรมประยบุกตธ์ (application

software) ชบุดโปรแกรมขลับสต่วนประกอบเชธิงหนห้าทนที่ (driver software) ทนที่ใชห้ และการตลันี้งคต่าตต่างๆ ของ
บรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่

๙.๖  รายละเอนยดของรภูปแบบการจลัดวางบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ และบรวิภรัณฑฑ์ทธีที่
เกธีที่ยวขล้องในขณะทจาการทดสอบ และรภูปถต่าย (หากเหมาะสม)

๙.๗  เกณฑธ์ความสามารถของความทนทานตต่อความชพนี้นของบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิง
หนล้าทธีที่ทนที่ไดห้รลับภายหลลังการทดสอบ

๙.๘  หากบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ไดห้รลับเกณฑธ์ความสามารถของความทนทานตต่อ
สภาพแวดลห้อมความชพนี้นตจที่ากวต่าระดลับ ๓ ใหห้ระบบุอาการของความบกพรต่อง หรพอความสผญเสธียความ
สามารถในการทจางานของบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ ในรายงานผลการ
ทดสอบ

๖/๑๑
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ภาคผนวก ก.  ตรัวอยต่างรผปแบบรายงานผลการทดสอบ

รายงานผลการทดสอบ
หห้องปฏธิบลัตธิการทดสอบ........................................................................................................................................
หมายเลขรายงาน …..................................................................................
หมายเลขตลัวอยต่างทดสอบ …..................................................................................
ชพที่อและทนที่อยภูต่ของผภูห้ขอรลับบรธิการ …..................................................................................

…..................................................................................
…..................................................................................

วลันทนที่รลับตรัวอยต่างทดสอบ …..................................................................................
วลันทนที่ดจาเนธินการทดสอบ …..................................................................................

รายละเอธียดของตรัวอยต่างทดสอบ
เครพที่องหมายการคห้า : …................................................................................... รบุต่น : …..........................................
หมายเลขประจจาเครพที่อง : …....................................................................................................................................

สต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่

รายการ เครชที่องหมายการคล้า/รตุต่น คตุณสมบรัตวิ
หนต่วยประมวลผลกลาง
แผงวงจรหลลัก (motherboard)
หนต่วยความจจาหลลัก
หนต่วยขลับจานบลันทขกแบบแขร็ง
หนต่วยขลับจานแสง (optical disc 
drive)
แผต่นวงจรแสดงผลวนดธิโอ (graphics 
card)
อพที่นๆ

ซอฟตฑ์แวรฑ์
ระบบปฏวิบรัตวิการ : ….............................................................................................................................................

๗/๑๑
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โปรแกรมประยตุกตฑ์
๑. ….............................................................................
๒. ….............................................................................
๓. ….............................................................................

โปรแกรมขรับ

โปรแกรมขรับ รตุต่น
แผงวงจรหลลัก
แผต่นวงจรแสดงผลวธิดนโอ
อพที่นๆ

บรวิภรัณฑฑ์ทธีที่เกธีที่ยวขล้อง

ลสาดรับทธีที่ เครชที่องหมายการคล้า/รตุต่น หมายเลขประจสาเครชที่อง
๑.
๒.
๓.

ระดรับความชชชื้นสผงสตุดทธีที่ตรัวอยต่างทดสอบทนไดล้ : …................................................................................................

รผปแบบการจรัดวางตรัวอยต่างทดสอบ

แสดงรภูปแบบการจลัดวางตรัวอยต่างทดสอบ

รผปทธีที่ ๑ รผปแบบการจรัดวางตรัวอยต่างทดสอบ

๘/๑๑
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ผลการทสางานของตรัวอยต่างทดสอบหลรังผต่านความชชชื้น

การทสางานของตรัวอยต่างทดสอบ [   ] ปกตธิ
[   ] พบความเบธีที่ยงเบนในการทจางาน
[   ] สภูญเสนยความสามารถในการทจางาน

ลรักษณะความเบธีที่ยงเบนหรชอสผญเสธียความสามารถใน
การทสางาน

การปฏวิบรัตวิเมชที่อตรัวอยต่างทดสอบพบความเบธีที่ยงเบน
หรชอสผญเสธียความสามารถในการทสางาน

การทสางานของตรัวอยต่างทดสอบ

[   ] ปกตธิ
[   ] พบความเบธีที่ยงเบนในการทจางาน
[   ] สภูญเสนยความสามารถในการทจางาน

ผลการทดสอบ

เกณฑธ์ความสามารถของความทนทานตต่อความชพนี้น

ภาพถต่ายของตรัวอยต่างทดสอบ

แสดงภาพถต่ายของตรัวอยต่างทดสอบ

รผปทธีที่ ๒  (ระบตุชชที่อหรชอตสาแหนต่งของรผปถต่าย)

๙/๑๑
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ภาคผนวก ข.  กระบวนการไลต่ความชชชื้นออกจากบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่

ข.๑  การไลต่ความชพนี้นโดยใชห้สารดภูดความชพนี้น
บรรจบุบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ในภาชนะทนที่ปปิดมธิดชธิด บรรจบุสารดภูดความชพนี้น
ลงในภาชนะพรห้อมบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ ปปิดภาชนะใหห้มธิดชธิด คงตรัว
อยต่างทดสอบไวห้ในภาชนะบรรจบุสารไลต่ความชพนี้นเปป็นระยะเวลา ๔๘ ชลัที่วโมง
หมายเหตตุ ภายใน ๔๘ ชลัที่วโมง หากสารดภูดความชพนี้นไดห้ดภูดความชพนี้นเกร็บไวห้เตร็มความสามารถ ผภูห้ทดสอบสามารถ

เปลนที่ยนสารดภูดความชพนี้นชบุดใหมต่แทนชบุดเดธิมไดห้

ข.๒  การไลต่ความชพนี้นโดยนจาบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ไปไวห้ในทนที่ๆ มนความชพนี้นสลัมพลัทธธ์
ตจที่า

บรรจบุบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ไวห้ในตภูห้ทนที่มนการควบคบุมภาวะแวดลห้อม โดย
กจาหนดใหห้มนความชพนี้นสลัมพลัทธธ์ไมต่เกธินรห้อยละ ๖๐ อบุณหภภูมธิ ๒๗ องศาเซลเซนยส โดยมนความคลาดเคลพที่อน
ไมต่เกธิน ๒ องศาเซลเซนยส เปป็นระยะเวลา ๔๘ ชลัที่วโมง

๑๐/๑๑



คณะทสางาน

ทธีที่ปรรึกษา
นายพลันธธ์ศลักดธิดิ์   ศธิรธิรลัชตพงษธ์ ศภูนยธ์เทคโนโลยนอธิเลร็กทรอนธิกสธ์และคอมพธิวเตอรธ์แหต่งชาตธิ
นายสบุธน   ผภูห้เจรธิญชนะชลัย ศภูนยธ์เทคโนโลยนอธิเลร็กทรอนธิกสธ์และคอมพธิวเตอรธ์แหต่งชาตธิ

คณะทสางาน
นายสมเดช   แสงสบุรศลักดธิดิ์ ศภูนยธ์เทคโนโลยนอธิเลร็กทรอนธิกสธ์และคอมพธิวเตอรธ์แหต่งชาตธิ
นายพธิจลักษธ์   เพธิที่มประเสรธิฐ ศภูนยธ์เทคโนโลยนอธิเลร็กทรอนธิกสธ์และคอมพธิวเตอรธ์แหต่งชาตธิ
นายสบุรพงษธ์   แซต่เจนยม ศภูนยธ์เทคโนโลยนอธิเลร็กทรอนธิกสธ์และคอมพธิวเตอรธ์แหต่งชาตธิ
นางสาวเขมณลัฏฐธ์   เจรธิญจธิตวลัฒธน ศภูนยธ์เทคโนโลยนอธิเลร็กทรอนธิกสธ์และคอมพธิวเตอรธ์แหต่งชาตธิ
นายถธิรเจต   พลันพาไพร ศภูนยธ์เทคโนโลยนอธิเลร็กทรอนธิกสธ์และคอมพธิวเตอรธ์แหต่งชาตธิ
นางสาวธลัญลลักษณธ์   ยธินี้มยต่อง ศภูนยธ์เทคโนโลยนอธิเลร็กทรอนธิกสธ์และคอมพธิวเตอรธ์แหต่งชาตธิ
นางสาวปปัญญดา   ฤกษธ์มลังกร ศภูนยธ์เทคโนโลยนอธิเลร็กทรอนธิกสธ์และคอมพธิวเตอรธ์แหต่งชาตธิ
นางสาวอรธธินน   พยลัคฆะญาตธิ ศภูนยธ์เทคโนโลยนอธิเลร็กทรอนธิกสธ์และคอมพธิวเตอรธ์แหต่งชาตธิ

บรรณาธวิการ
นางสมพร   กธิที่งทอง ศภูนยธ์เทคโนโลยนอธิเลร็กทรอนธิกสธ์และคอมพธิวเตอรธ์แหต่งชาตธิ
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