
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศกึษา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

เป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศูนย์รังสิต) จาํนวน 1 งาน 
ตาํบลคลองหน่ึง    อาํเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 

รายการประกอบแบบครุภัณฑ์ลอยตัว ภายในอาคาร 
 

งานงวดที่  2 

ฉบับลงวนัที่ 30 กันยายน 2560 



ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 

 CT 1

ประเภทสินค้า        : โต๊ะอาหาร 

ขนาด                     : กว้าง 180 x ลกึ 120 x สงู 75 ซม.

รายละเอียดการผลิต

แผ่นหน้าโต๊ะ          :ไม้ Particle Board หนา 25 มม. ผิวเคลือบ  High Pressure Laminate     ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม.  

 โครงขาโต๊ะ             : ทําจากทอ่เหลก็สี่เหลี่ยมขนาด 1"x2"x หนา 1.5 มม. เช่ือมประกอบกบัเหลก็แผ่นหนา 2 มม.พบัตวัย ูยดึคานเและปีกตวัยู

                               รับTOP หนา 2 มม. ด้านลา่งเช่ือม  ติดบู๊ชสําหรับปุ่ มปรับระดบั เคลือบสี Epoxy สีขาว Texure อบด้วยความร้อน

                               ปลายขาด้านลา่งติดปุ่ มปรับระดบัพลาสติกฉีดขึน้รูป เกลียวเหลก็ชบุ M8

 คานรับนํา้หนกั       : ทําจากทอ่เหลก็สี่เหลี่ยมขนาด 1”x2”หนา 1.2 มม. ยิง Pop Nut M6 ยดึกบัซองขา

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 
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 CT 2

ประเภทสินค้า        : โต๊ะอาหาร

ขนาด                     : กว้าง 360 x ลกึ 120 x สงู 75 ซม.

รายละเอียดการผลิต

แผ่นหน้าโต๊ะ          :ไม้ Particle Board หนา 25 มม. ผิวเคลือบ  High Pressure Laminate     ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม.  

 โครงขาโต๊ะ             : ทําจากทอ่เหลก็สี่เหลี่ยมขนาด 1"x2"x หนา 1.5 มม. เช่ือมประกอบกบัเหลก็แผ่นหนา 2 มม.พบัตวัย ูยดึคานเและปีกตวัยู

                               รับTOP หนา 2 มม. ด้านลา่งเช่ือม  ติดบู๊ชสําหรับปุ่ มปรับระดบั เคลือบสี Epoxy สีขาว Texure อบด้วยความร้อน

                               ปลายขาด้านลา่งติดปุ่ มปรับระดบัพลาสติกฉีดขึน้รูป เกลียวเหลก็ชบุ M8

 คานรับนํา้หนกั       : ทําจากทอ่เหลก็สี่เหลี่ยมขนาด 1”x2”หนา 1.2 มม. ยิง Pop Nut M6 ยดึกบัซองขา

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 
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 CT 3

ประเภทสินค้า        : โต๊ะอาหาร

ขนาด                     : กว้าง 150 x ลกึ 80 x สงู 74 ซม.

รายละเอียดการผลิต

แผ่นหน้าโต๊ะ           : ไม้ Particle Board หนา 25 มม. ปิดผิวด้วยแผ่น High  Pressure  Laminate [HPL] ความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.

                                   ปิดขอบด้วย  PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt  ลบมมุมนด้วยเคร่ืองจกัร 

 โครงขาโต๊ะ             : ทําจาก เหลก็ทอ่กลม ขนาด    38 มม. ติดกบัขาตัง้ เหลก็กลม ขนาด       28 มม. ทัง้หมด พ่นสี  Epoxy  Powder

                                   Coating  อบความร้อน สีดํา

 อปุกรณ์โต๊ะพบั        : ทําจากเหลก็แผ่นหนา 1.5 มม.พบัขึน้รูป ขนาด 35 x 310 x 35 มม. ผิวเคลือบสี Epoxy Powder Coating

                                    อบความร้อน สีดํา

 แกนข้อพบั              : ทําจากเหลก็เพลากลมหนา 10 มม.พบัขึน้รูปตวั V ชบุโครเม่ียม

 คานรับนํา้หนกั        : เป็นแบบคานคู ่ทําจากเหลก็ทอ่สี่เหลี่ยมขนาด      32 มม.หนา 1.2 มม. ผิวเคลือบสี Epoxy Powder Coating

                                    อบความร้อน สีดํา

ปุ่ มรองขา                : ผลิตจากพลาสติกฉีดขึน้รูปสีดําหุ้มทบัแกนเกลียว สามารถปรับระดบัได้

ปุ่ มรองท๊อป             : ผลิตจากพลาสติกฉีดขึน้รูปสีดํา สําหรับปิดปลายแกนหมนุ ป้องกนัการเกิดรอยจากขาพบัท่ีพืน้โต๊ะ

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 
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 CT 4

ประเภทสินค้า        : โต๊ะพับเอนกประสงค์

ขนาด                     : กว้าง 180 x ลกึ 75 x สงู 75 ซม.

รายละเอียดการผลิต

แผ่นหน้าโต๊ะ           : ไม้ Particle Board หนา 25 มม. ปิดผิวด้วยแผ่น High  Pressure  Laminate [HPL] ความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.

                                   ปิดขอบด้วย  PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt  ลบมมุมนด้วยเคร่ืองจกัร 

 โครงขาโต๊ะ             : ทําจาก เหลก็ทอ่กลม ขนาด    38 มม. ติดกบัขาตัง้ เหลก็กลม ขนาด       28 มม. ทัง้หมด พ่นสี  Epoxy  Powder

                                   Coating  อบความร้อน สีดํา

 อปุกรณ์โต๊ะพบั        : ทําจากเหลก็แผ่นหนา 1.5 มม.พบัขึน้รูป ขนาด 35 x 310 x 35 มม. ผิวเคลือบสี Epoxy Powder Coating

                                    อบความร้อน สีดํา

 แกนข้อพบั              : ทําจากเหลก็เพลากลมหนา 10 มม.พบัขึน้รูปตวั V ชบุโครเม่ียม

 คานรับนํา้หนกั        : เป็นแบบคานคู ่ทําจากเหลก็ทอ่สี่เหลี่ยมขนาด      32 มม.หนา 1.2 มม. ผิวเคลือบสี Epoxy Powder Coating

                                    อบความร้อน สีดํา

ปุ่ มรองขา                : ผลิตจากพลาสติกฉีดขึน้รูปสีดําหุ้มทบัแกนเกลียว สามารถปรับระดบัได้

ปุ่ มรองท๊อป             : ผลิตจากพลาสติกฉีดขึน้รูปสีดํา สําหรับปิดปลายแกนหมนุ ป้องกนัการเกิดรอยจากขาพบัท่ีพืน้โต๊ะ

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 
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  OT 1

ประเภทสินค้า        : โต๊ะทาํงาน พร้อมรางคีย์บอร์ด 

ขนาด                     : กว้าง 150 x ลกึ 60 x สงู 75  ซม.

รายละเอียดการผลิต

แผ่นหน้าโต๊ะ          :ไม้ Particle Board หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle 

                                 ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt  ลบมมุมนด้วยเคร่ืองจกัรเจาะรูร้อยสายไฟกลม 2 จดุ

 โครงขาโต๊ะ             : ทําจากทอ่เหลก็สี่เหลี่ยมขนาด 1"x2"x หนา 1.5 มม. เช่ือมประกอบกบัเหลก็แผ่นหนา 2 มม.พบัตวัย ูยดึคานเและปีกตวัยู

                               รับTOP หนา 2 มม. ด้านลา่งเช่ือม  ติดบู๊ชสําหรับปุ่ มปรับระดบั เคลือบสี Epoxy สีขาว Texure อบด้วยความร้อน

                               ปลายขาด้านลา่งติดปุ่ มปรับระดบัพลาสติกฉีดขึน้รูป เกลียวเหลก็ชบุ M8

 คานรับนํา้หนกั       : ทําจากทอ่เหลก็สี่เหลี่ยมขนาด 1”x2”หนา 1.2 มม. ยิง Pop Nut M6 ยดึกบัซองขา

ประเภทสินค้า        : แผ่นบงัตาเหลก็เจาะรู 

แผ่นบงัตา               : ทําจากแผ่นเหลก็ 1.2 มม.เจาะรูลายกราฟฟิค พบัขอบสามเหลี่ยมโดยรอบ เช่ือมติดตวัยยูดึฉาก เคลือบสี Epoxy

                                  อบด้วยความร้อน  ฉากยดึบงัตาทําจาก แผ่นเหลก็หนา 4 มม. เคลือบสี Epoxy อบด้วยความร้อน

แผ่นคีย์บอร์ด            : พลาสติกฉีดขึน้รูป สีกราไฟท์ ออกแบบให้มีขนาดท่ีสามารถวางแป้นพิมพ์ได้ทกุย่ีห้อ พร้อมพืน้ท่ีด้านข้าง สําหรับ

                                       วางเม้าส์ และช่องพิเศษในการวางดินสอ-ปากกา

รางเลื่อน                    : อลมิูเนียมฉีดขึน้รูป ชบุ Anodized สีเงิน สามารถชกัออกเม่ือเวลาใช้งาน ชกัเข้าออกเม่ือเวลาเลิกใช้งาน หมนุปรับ

                                       ได้รอบตวั 360 องศา มีโครงสร้างทําจากเหลก็พ่นสีดํา รองรับนํา้หนกัได้ไม่เกิน 15 กิโลกรัม

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 
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ประเภทสินค้า        : โต๊ะต่อข้าง ( OT 1)

รายละเอียดการผลิต

ขนาด                     : กว้าง 1000 x ลกึ 450 x สงู 750 มม.

แผ่นหน้าโต๊ะ          :ไม้ Particle Board หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle

                                 ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt  ลบมมุมนด้วยเคร่ืองจกัรเจาะรูร้อยสายไฟกลม 1 จดุ

 โครงขาโต๊ะ             : ทําจากทอ่เหลก็สี่เหลี่ยมขนาด 1"x2"x หนา 1.5 มม. เช่ือมประกอบกบัเหลก็แผ่นหนา 2 มม.พบัตวัย ูยดึคานเและปีกตวัยู

                               รับTOP หนา 2 มม. ด้านลา่งเช่ือม  ติดบู๊ชสําหรับปุ่ มปรับระดบั เคลือบสี Epoxy สีขาว Texure อบด้วยความร้อน

                               ปลายขาด้านลา่งติดปุ่ มปรับระดบัพลาสติกฉีดขึน้รูป เกลียวเหลก็ชบุ M8

 คานรับนํา้หนกั       : ทําจากทอ่เหลก็สี่เหลี่ยมขนาด 1”x2”หนา 1.2 มม. ยิง Pop Nut M6 ยดึกบัซองขา

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 
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  OT 2

ประเภทสินค้า        : โต๊ะทาํงาน พร้อมรางคีย์บอร์ด 

ขนาด                     : กว้าง 150 x ลกึ 60 x สงู 75  ซม.

รายละเอียดการผลิต

แผ่นหน้าโต๊ะ          :ไม้ Particle Board หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle 

                                 ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt  ลบมมุมนด้วยเคร่ืองจกัรเจาะรูร้อยสายไฟกลม 2 จดุ

 โครงขาโต๊ะ             : ทําจากทอ่เหลก็สี่เหลี่ยมขนาด 1"x2"x หนา 1.5 มม. เช่ือมประกอบกบัเหลก็แผ่นหนา 2 มม.พบัตวัย ูยดึคานเและปีกตวัยู

                               รับTOP หนา 2 มม. ด้านลา่งเช่ือม  ติดบู๊ชสําหรับปุ่ มปรับระดบั เคลือบสี Epoxy สีขาว Texure อบด้วยความร้อน

                               ปลายขาด้านลา่งติดปุ่ มปรับระดบัพลาสติกฉีดขึน้รูป เกลียวเหลก็ชบุ M8

 คานรับนํา้หนกั       : ทําจากทอ่เหลก็สี่เหลี่ยมขนาด 1”x2”หนา 1.2 มม. ยิง Pop Nut M6 ยดึกบัซองขา

ประเภทสินค้า        : แผ่นบงัตาเหลก็เจาะรู 

แผ่นบงัตา               : ทําจากแผ่นเหลก็ 1.2 มม.เจาะรูลายกราฟฟิค พบัขอบสามเหลี่ยมโดยรอบ เช่ือมติดตวัยยูดึฉาก เคลือบสี Epoxy

                                  อบด้วยความร้อน  ฉากยดึบงัตาทําจาก แผ่นเหลก็หนา 4 มม. เคลือบสี Epoxy อบด้วยความร้อน

แผ่นคีย์บอร์ด            : พลาสติกฉีดขึน้รูป สีกราไฟท์ ออกแบบให้มีขนาดท่ีสามารถวางแป้นพิมพ์ได้ทกุย่ีห้อ พร้อมพืน้ท่ีด้านข้าง สําหรับ

                                       วางเม้าส์ และช่องพิเศษในการวางดินสอ-ปากกา

รางเลื่อน                    : อลมิูเนียมฉีดขึน้รูป ชบุ Anodized สีเงิน สามารถชกัออกเม่ือเวลาใช้งาน ชกัเข้าออกเม่ือเวลาเลิกใช้งาน หมนุปรับ

                                       ได้รอบตวั 360 องศา มีโครงสร้างทําจากเหลก็พ่นสีดํา รองรับนํา้หนกัได้ไม่เกิน 15 กิโลกรัม

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 
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 MT 1

ประเภทสินค้า        : โต๊ประชุม 

ขนาด                     : กว้าง 360 x ลกึ 120 x สงู 75  ซม.

รายละเอียดการผลิต

แผ่นหน้าโต๊ะ          :ไม้ Particle Board หนา 25 มม. ผิวเคลือบ  High Pressure Laminate   ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม.

 โครงขาโต๊ะ             : ทําจากทอ่เหลก็สี่เหลี่ยมขนาด 1"x2"x หนา 1.5 มม. เช่ือมประกอบกบัเหลก็แผ่นหนา 2 มม.พบัตวัย ูยดึคานเและปีกตวัยู

                               รับTOP หนา 2 มม. ด้านลา่งเช่ือม  ติดบู๊ชสําหรับปุ่ มปรับระดบั เคลือบสี Epoxy สีขาว Texure อบด้วยความร้อน

                               ปลายขาด้านลา่งติดปุ่ มปรับระดบัพลาสติกฉีดขึน้รูป เกลียวเหลก็ชบุ M8

 คานรับนํา้หนกั       : ทําจากทอ่เหลก็สี่เหลี่ยมขนาด 1”x2”หนา 1.2 มม. ยิง Pop Nut M6 ยดึกบัซองขา

ประเภทสินค้า        : แผงปลัก๊ซ์ไฟแบบเปิดขึน้-ลงได้

วสัด ุ  : แผงปิดหน้า เป็นอลมิูเนียมฉีดขึน้รูป พ่นเคลือบผิวด้วยสี EPOXY POWDER COATING มาตรฐานสี SILVER

POP-UP  : โครงกลอ่ง เป็นเหลก็แผ่นพบัขึน้รูป พ่นเคลือบผิวด้วยสี EPOXY POWDER COATING มาตรฐานสี BLACK

                          : 1 กลอ่ง  มีเต้าเสียบแบบ 3 ขา 1 เต้า และ 2 ขา 2 เต้า / เต้าเสียบระบบ LAN 1 เต้า และเต้าเสียบโทรศพัท์ 1 เต้า  

                      

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 
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MT 2

ประเภทสินค้า        : โต๊ประชุม 

ขนาด                     : กว้าง 320x ลกึ 129.5 x สงู 75   ซม.

รายละเอียดการผลิต

แผ่นหน้าโต๊ะ          :ไม้ Particle Board หนา 25 มม. ผิวเคลือบ  High Pressure Laminate  

                                 ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt  ลบมมุมนด้วยเคร่ืองจกัร 

 โครงขาโต๊ะ             : เหลก็ทอ่กลมขนาด    44 มม.หนา 2.5 มม.พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน สลบักบัเหลก็ทอ่กลม

                                   ขนาด    7 มม.หนา 1.4 มม.รีดปลายขาเรียว [Tapered]ขนาด    21 มม. ชบุโครเม่ียม

 ซองรับหน้าโต๊ะ      : แผ่นเหลก็หนา 2 มม.พบัขึน้รูปตวั U ขนาด กว้าง 550 x ลกึ 55 x สงู 60 มม.พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน

 คานรับนํา้หนกั       : แบบคานคู ่เหลก็ทอ่กลมขนาด     32 มม.หนา 1.2 มม. ชบุโครเม่ียม พร้อมจกุปิดปลายทอ่พลาสติกฉีดขึน้รูป

ปุ่ มรองขา                : เหลก็เพรสขึน้รูป หุ้มทบัแกนเกลียวขนาด    10 มม.ปรับเอียงองศาได้  ด้านลา่งครอบปิดกบัพลาสติกฉีดขึน้รูปสีดํา

อปุกรณ์                   : ยดึประกอบโครงขากบัแผ่นหน้าท๊อปด้วย พกุเหลก็แบบมีปีก ขนาด  M 8

กลอ่งปลัก๊ซ์ไฟ  ตวักลอ่งทําจาก  Extruded  Aluminum  ชบุสีอะโนไดซ์ พร้อมฝาปิดข้างเป้นเหลก็พบัขึน้รูป เจาะรูให้สายไฟออก  ผิวชบุโครเม่ียม 

ฐานรับปลัก๊ซ์ไฟ    ทําจากเหลก็แผ่น หนา 12 มม. พบัขึน้รูป พ่นด้วยสีฝุ่ น อบด้วยความร้อน เจาะรูสําหรับติดตัง้ ปลกัซ์ มาตราฐาน 6 จดุ       

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 
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 T 1

ประเภทสินค้า        : โต๊ะอ่านหนังสือ 

ขนาด                        : กว้าง 100 x ลกึ 100 สงู 75 ซม.

 โครงขาโต๊ะ  : เหลก็กลอ่งสี่เหลี่ยมขนาด    38 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.ขึน้รูป  พ่นสีในระบบ Powder Coated                                

 แผ่นหน้าโต๊ะ            : ไม้ Particle Board หนา 25 มม.ผิวเคลือบ  High Pressure Laminate   ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย

                                     PVC Edging หนา 2 มม.ด้วยกาว Hot Melt ลบมมุมนด้วยเคร่ืองจกัร

 ปุ่ มปรับระดบั           : ปลายขาทัง้ 4 ขาติดปุ่ มปรับระดบั พลาสติกฉีดขึน้รูปหุ้มทบัแกนเกลียวเหลก็ชบุซิงค์

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 
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T2

ประเภทสินค้า        : โต๊ะเรียน  

ขนาด                        : กว้าง 150 x ลกึ 60 สงู 75 ซม.

 โครงขาโต๊ะ  : เหลก็กลอ่งสี่เหลี่ยมขนาด    38 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.ขึน้รูป  พ่นสีในระบบ Powder Coated                                

 แผ่นหน้าโต๊ะ            : ไม้ Particle Board หนา 25 มม.ผิวเคลือบ  High Pressure Laminate   ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย

                                     PVC Edging หนา 2 มม.ด้วยกาว Hot Melt ลบมมุมนด้วยเคร่ืองจกัร

 ปุ่ มปรับระดบั           : ปลายขาทัง้ 4 ขาติดปุ่ มปรับระดบั พลาสติกฉีดขึน้รูปหุ้มทบัแกนเกลียวเหลก็ชบุซิงค์

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 
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 T 3

ประเภทสินค้า        : โต๊ะกลาง 

ขนาด                      : กว้าง 60 x ลกึ 60 x สงู 41   ซม.

รายละเอียดการผลิต

 1.  หน้าทอ็ปโต๊ะ         :ไม้ MDF  Board หนา 50 มม. ปิดผิวด้านบน แHigh Pressure Laminate   ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย

                                           PVC Edging หนา 2 มม.                      

  2.โครงขา                     : ทําจากเหลก็แผ่นขนาด หน้ากว้าง 48 มม.หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.ปัม้และเช่ือมขึน้รูปตวั C Hairline ด้านลา่งติด

                                         ปุ่ มปรับระดบัได้ทําจากพลาสติกฉีดขึน้รูปหุ้มทบัแกนเกลียว ขนาด M6 อยา่งน้อย 2 จดุ 

 3. การประกอบ            : ยดึประกอบและติดตัง้ด้วยการขนัสกรูแบบหนอนมีบา่ สามารถถอดประกอบแยกทอ็ปและโครงขาได้

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 
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 T 4

ประเภทสินค้า        : โต๊ะกลม 

ขนาด                                      : กว้าง 50 x ลกึ 50 x สงู 60   ซม.

รายละเอียดในการผลิต

หน้าท๊อปโต๊ะ  : ทําจากไม้ Particle Board หนา 28 มม.ปิดผิวด้านบนด้วยแผ่น High Presure Laminate ลายไม้ ระบลุายภายหลงั

   WILLSONART หรือเทียบเทา่  ด้านลา่งผิวเคลือบเมลามีน Backing  ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC Edge Banding หนา 1.0 มม.

ขาโต๊ะ           :ฐานทรงกลมทําจากเหลก็แผ่นหนา 5.0 มม.ตดัขึน้รูปขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 380 มม.พ่นสีดํา ปิดครอบด้านบนด้วยแผ่นสแตนเลส

                             หนา 1.0 มม. ด้านลา่งรองด้วยผ้าสกัหลาดทรงกลมขนาด 30 มม.จํานวน 5 จดุ เพ่ือป้องกนัการเสียดสีกบัพืน้

                           : เสาตัง้ทําจากเหลก็สแตนเลสทอ่กลมขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 60 มม.ผิวเงา

                            : เพลตรับท๊อปทําจากอลมิูเนียมขึน้รูปแบบ 4 แฉก พ่นสีดํา ยดึด้วยสกรูเกลียวปลอ่ยไม่น้อยกว่า 8 จดุ

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 
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T 5

ประเภทสินค้า        : โต๊ะพับเอนกประสงค์

ขนาด                     : กว้าง 180 x ลกึ 75 x สงู 75 ซม.

รายละเอียดการผลิต

แผ่นหน้าโต๊ะ           : ไม้ Particle Board หนา 25 มม. ปิดผิวด้วยแผ่น High  Pressure  Laminate [HPL] ความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.

                                   ปิดขอบด้วย  PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt  ลบมมุมนด้วยเคร่ืองจกัร 

 โครงขาโต๊ะ             : ทําจาก เหลก็ทอ่กลม ขนาด    38 มม. ติดกบัขาตัง้ เหลก็กลม ขนาด       28 มม. ทัง้หมด พ่นสี  Epoxy  Powder

                                   Coating  อบความร้อน สีดํา

 อปุกรณ์โต๊ะพบั        : ทําจากเหลก็แผ่นหนา 1.5 มม.พบัขึน้รูป ขนาด 35 x 310 x 35 มม. ผิวเคลือบสี Epoxy Powder Coating

                                    อบความร้อน สีดํา

 แกนข้อพบั              : ทําจากเหลก็เพลากลมหนา 10 มม.พบัขึน้รูปตวั V ชบุโครเม่ียม

 คานรับนํา้หนกั        : เป็นแบบคานคู ่ทําจากเหลก็ทอ่สี่เหลี่ยมขนาด      32 มม.หนา 1.2 มม. ผิวเคลือบสี Epoxy Powder Coating

                                    อบความร้อน สีดํา

ปุ่ มรองขา                : ผลิตจากพลาสติกฉีดขึน้รูปสีดําหุ้มทบัแกนเกลียว สามารถปรับระดบัได้

ปุ่ มรองท๊อป             : ผลิตจากพลาสติกฉีดขึน้รูปสีดํา สําหรับปิดปลายแกนหมนุ ป้องกนัการเกิดรอยจากขาพบัท่ีพืน้โต๊ะ

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 
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 T 6

ประเภทสินค้า        : โต๊ะอาจารย์

ขนาด                                      : กว้าง 100 x ลกึ 60 x สงู 75   ซม.

รายละเอียดในการผลิต

 แผ่นหน้าโต๊ะ            : ไม้ Particle Board หนา 25 มม.ผิวเคลือบ  High Pressure Laminate   ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย

                                     PVC Edging หนา 2 มม.ด้วยกาว Hot Melt ลบมมุมนด้วยเคร่ืองจกัร

- ขาโต๊ะ ทําด้วยทอ่เหลก็กลม ขนาด Æ 1½ นิว้ เคลือบสี Epoxy อบความร้อน ปลายขาติดล้อเลื่อน

- อปุกรณ์ KNOCK-DOWN

“Supra” 15/16 และ 15/19 ของ Dresselhaus จากเยอรมนั หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนั หรือเทียบเทา่

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 

Page 15 of 34



 C1

ประเภทสินค้า        :  ตู้ลิน้ชัก  

ขนาด                                        : กว้าง 39 x ลกึ 50 x สงู 67 ซม.

รายละเอียดในการผลิต

แผ่นท๊อป                           :ไม้ Particle Board หนา 25 มม. ปิดผิว High Presure Laminate ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging 

หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt  ลบมมุมนด้วยเคร่ืองจกัร 

แผ่นข้าง                            :ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film  ด้วยระบบ Sort Cycle  ปิดขอบด้วย PVC Edgin

หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt   

หน้าบานลิน้ชกั                 :ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ปิดผิว High Presure Laminate ด้วยระบบ Short Cycle  ปิดขอบด้วย PVC Edging

หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt  ลบมมุมนด้วยเคร่ืองจกัร 

กลอ่งในลิน้ชกั                  : แผ่นเหลก็หนา 1 มม.พบัขึน้รูป พ่นสีในระบบ Epoxy Powder Coating อบความร้อน สีดํา

ไม้ดามขาตู้                        :ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle  ปิดขอบด้วย PVC Edgi

  หนา  1 มม.  ด้วยกาว Hot Melt  

แผ่นหลงั                           :ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle  ปิดขอบด้วย PVC Edging

  หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt  ลบมมุมนด้วยเคร่ืองจกัร 

อปุกรณ์                              : รางลิน้ชกัเก็บของ เป็นลิน้ชกัตอนเดียวแบบรับใต้ลิน้ชกั สีครีม ความยาว 45 ซม. สามารถรับนํา้หนกัได้ 25 กก.

: รางลิน้ชกัแขวนไฟล์ เป็นรางลกูปืนแบบรับข้างลิน้ชกั สีกลัวาไนซ์ ความยาว 45 ซม. สามารถรับนํา้หนกัได้ 30 กก.

 : กญุแจ เป็นแบบลอ็คตลอด 3 ลิน้ชกั ติดตัง้อยูบ่นหน้าบานลิน้ชกั

: มือจบัตู้ ผลิตจาก Extrusion  Aluminium รีดขึน้รูป เคลือบผิวด้วย Sliver Anodized

 : ล้อ พลาสติกฉีดขึน้รูปสีดํา แบบล้อคู่

หมายเหต ุ   : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ท่ีระบ ุอาจมีคา่แตกตา่งจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 
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 MT 3

ประเภทสินค้า        : โต๊ะประชุม

ขนาด                     : กว้าง 3600 x ลกึ 1200 x สงู 750 มม.

รายละเอียดการผลิต

แผ่นหน้าโต๊ะ          :ไม้ Particle Board หนา 25 มม. ปิดผิว High Pressure Laminate     ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. 

 โครงขาโต๊ะ             : ทําจากทอ่เหลก็สี่เหลี่ยมขนาด 1"x2"x หนา 1.5 มม. เช่ือมประกอบกบัเหลก็แผ่นหนา 2 มม.พบัตวัย ูยดึคานเและปีกตวัยู

                               รับTOP หนา 2 มม. ด้านลา่งเช่ือม  ติดบู๊ชสําหรับปุ่ มปรับระดบั เคลือบสี Epoxy สีขาว Texure อบด้วยความร้อน

                               ปลายขาด้านลา่งติดปุ่ มปรับระดบัพลาสติกฉีดขึน้รูป เกลียวเหลก็ชบุ M8

 คานรับนํา้หนกั       : ทําจากทอ่เหลก็สี่เหลี่ยมขนาด 1”x2”หนา 1.2 มม. ยิง Pop Nut M6 ยดึกบัซองขา

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 
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C2

ประเภทสินค้า        : ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

ขนาด                                     : กว้าง 91.7 x ลกึ 45.7x สงู 185  ซม.

รายละเอียดในการผลิต 

โครง : โครงเหลก็หนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.

                                          แผ่นชัน้หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.

ชัน้ปรับระดบั :     ตู้คูมี่แผ่นกัน้ตรงกลางเตม็แผ่น แผ่นชัน้ปรับระดบั 4 แผ่น 5 ช่อง แผ่นชัน้ปรับระดบัได้ตามต้องการบนตะขอเหลก็ขึน้รูป 

หน้าบานเปิดตู้     : หน้าบานเป็นกระจกมีกรอบโครงเหลก็ 2 ประต ูมือจบัอะลมิูเนียมแบบฝัง พร้อมกญุแจลอ็ก

สี :            ทําสีด้วยระบบ Epoxy สีเนียนเรียบไปกบัเนือ้เหลก็ เลือกภายหลงั

แผ่นกระจก หนา 4 มม.

ระบบลอ็ค                               : มาตรฐาน

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 
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C3

ประเภทสินค้า             : ตู้เอกสารสูง 

ขนาด                                     : กว้าง 80 x ลกึ 40 x สงู 83  ซม.

รายละเอียดในการผลิต 

แผ่นท๊อป                 :ไม้ Particle Board หนา 25 มม.ด้านบนปิดผิวด้วยแผ่น High Pressure Laminate [HPL] ด้านลา่งเคลือบผิวด้วย Melamin

                                           Backing ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม.ด้วยกาว Hot Melt ลบมมุมนด้วยเคร่ืองจกัร

แผ่นข้าง                            :ไม้ Particle Board หนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film  ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edgin

                                         หนา 0.5-1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt  ลบมมุมนด้วยเคร่ืองจกัร ติดปุ่ มรองขาทําจากพลาสติกขึน้รูปสีดํา

แผ่นชัน้ปรับ                     :ไม้ Particle Board หนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle  ปิดขอบด้วย PVC Edgin

                                         หนา 0.5 มม.  ด้วยกาว Hot Melt  

หน้าบานเปิดตู้                  :ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ปิดผิว High Pressure Laminate   ปิดขอบด้วย PVC Edging

  PVC Edging  หนา 1.0 มม.ด้วยกาว Hot Melt ลบมมุมนด้วยเคร่ืองจกัร

ไม้ดามขาตู้                        :ไม้ Particle Board หนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle  ปิดขอบด้วย PVC Edgi

                                         หนา  1 มม.  ด้วยกาว Hot Melt  

แผ่นหลงัตู้                        :ไม้ Particle Board หนา 9 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 

มือจบัตู้                           : KD.Fitting ขนาด 15 มม.

                                       :  Aluminium Extrusion สีเงิน ความยาว 110 มม.

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 
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C4

ประเภทสินค้า        : ตู้วางหนังสือ 

ขนาด                     : กว้าง 100 x ลกึ 40  x สงู 150 เซนติเมตร

รายละเอียดการผลิต

แผ่นทอ็ปบนตู้          ใช้ไม้ Particle Board หนา 16 mm. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย

                                  HARD PVC. EDGE สีเดียวกบัผิวท่ีใช้เคลือบหนา 1 mm. ลบมมุมนด้วยเคร่ืองจกัร

แผ่นข้างตู้                  ใช้ไม้ Particle Board หนา 16 mm. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย

                                   HARD PVC. EDGE สีเดียวกบัผิวท่ีใช้เคลือบหนา 1 mm. ลบมมุมนด้วยเคร่ืองจกัรทัง้  2 ด้าน ยกเว้น

                                   ด้านหน้าปิดขอบด้วย PVC. EDGE หนา 0.5 mm.

แผ่นหลงัตู้                 ใช้ไม้ MDF. Board  หนา 9 mm. สีเดียวกบัผิวท่ีใช้เคลือบแผ่นทอ็ปบนตู้

แผ่นชัน้ปรับระดบั     ใช้ไม้ Particle Board หนา 19 mm. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย

                                    Melamine Edging สีเดียวกบัผิวท่ีใช้เคลือบหนา 0.5 mm.

อปุกรณ์ยดึประกอบ   ใช้ KD.FITTINGS  ของ HAFELE จาก เยอรมนั เป็น ขนาด 15 mm.

 ปุ่ มรองขาตู้                 ทํามาจากพลาสติกโพลีพรอพีลีนฉีดขึน้รูป

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 
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CH 1

ประเภทสินค้า        : เก้าอีอ้าหาร

ขนาด                     : กว้าง 50 x ลกึ 54  x สงู 81 ซม.

ข้อมลูทางเทคนิค 

โครงขา                  : แบบ 4 ขา ทําจากเหลก็ทอ่กลมขนาด    22 มม. ชบุโครเม่ียม ปลายขาทัง้ 4 ข้างปิดด้วย

                                พลาสติกฉีดขึน้รูปสีดํา

 โครงเก้าอี ้              : เบาะนัง่พลาสติก Polypropylene [PP] ฉีดขึน้รูป เลือกสีได้ 

           พนกัพิงพลาสติก Polypropylene [PP]  ฉีดขึน้รูป เลือกสีได้

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 
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 CH 2

ประเภทสินค้า        : เก้าอีท้าํงาน  

ขนาด                                      : กว้าง 63 x ลกึ 60 x สงู 103-109 ซม.

รายละเอียดในการผลิต

โครงเก้าอี ้                              : เบาะนัง่ ไม้วีเนียร์ยางพารา ขึน้รูปหนาไม่น้อยกว่า 12 มม.

โครงเหลก็ท่ีพิง                      : ทําจากเหลก็ทอ่กลมขนาด ø 22 มม.รีดปลายเรียว พ่นสีในระบบ Powder Coated สีดํา อบความร้อน 

ฟองนํา้                        : เบาะนัง่และพนกัพิงเป็นฟองนํา้ Polyurethane  Foam ตดัแตง่รูปทรงตามแบบของเก้าอี ้

ใต้เบาะนัง่                            : ติดก้อนโยกแบบ  Simple Synchronized Mechanism  พร้อมด้วยระบบ Back Lock  ปรับความนุม่นวลในการนัง่

                         ด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมนุ

ท้าวแขน                                 : ทําจากพลาสติกฉีดขึน้รูปสีดํา ด้านบนท่ีวางแขนปิดทบัด้วยแผ่น PU - PAD  ฉีดขึน้รูปสีดํา มีปุ่ มกดปรับระดบัได้

การปรับสงู-ต่ํา                       : ปรับความสงูด้วยระบบไฮโดรลิค (Gas Lift) ปรับความสงูของเบาะนัง่ได้ไม่น้อยกว่า 6 ซม.

 ขาเก้าอี ้                                : พลาสติก Polypropylene [PP] ฉีดขึน้รูปทรงสงูสีดํา แบบ 5 แฉก ขนาด ø 590 มม.

ล้อ                                          : ล้อคู ่ทํามาจากพลาสติก Nylon ขนาด ø 50 มม. ยดึติดกบัขาด้วยการตบเข้า 

วสัดหุุ้ม                                  : หุ้มด้วยหนงั PU 

หมายเหต ุ                          : ขนาดของเก้าอีท่ี้ระบ ุอาจมีคา่แตกตา่งจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 
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CH 3

ประเภทสินค้า        : เก้าอีท้าํงาน 

ขนาด                     : กว้าง 65 x ลกึ 61 x สงู 89 ซม. ( เบาะนัง่ขนาด กว้าง 49 ลกึ 49 ซม./เบาะพิงขนาด กว้าง 50 สงู 62 ซม.)

ข้อมลูทางเทคนิค 

 โครงเก้าอี ้               : เบาะนัง่ไม้วีเนียร์ยางพาราอดัขึน้รูปหนาไม่น้อยกว่า 12 มม.

           พนกัพิงแบบ 2 ชัน้ คือ หนาไม่น้อยกว่า 12 มม.และหนา 6 มม.ตามลําดบั

ฟองนํา้      : เบาะนัง่และพนกัพิงเป็นฟองนํา้ Polyurethane  Foam ตดัแตง่รูปทรงตามแบบของเก้าอี ้

ใต้เบาะนัง่     : ติดก้อนโยก Simple Synchronized Mechanism  พร้อมด้วยระบบ Back Lock  ปรับความนุม่นวลในการนัง่

                        ด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมนุ มีก้านปรับระดบัสงู-ต่ําอยูข่วามือของคนนัง่

ปรับสงู-ต่ํา : ปรับความสงูด้วยระบบไฮโดรลิค (Gas Lift) ปรับความสงูของเบาะนัง่ได้ไม่น้อยกว่า 6 ซม.

ท้าวแขน                 : ทําจาก Moulded  Plastic ฉีดขึน้รูป สีดํา สามารถปรับระดบัสงู-ต่ําได้ ไม่น้อยกว่า 90 มม.สว่นบนท่ีพกั

                                 แขนปิดด้วยแผ่น PU-Foam ฉีดขึน้รูป สีดํา 

 ขาเก้าอี ้                      : แบบ 5 แฉกทําด้วย Die-Casting Aluminium ฉีดขึน้รูปชิน้เดียวปัดผิวเงาขนาด    680 มม.(วดัรวมล้อ)

 ล้อ                           : ล้อคูทํ่าจากพลาสติกไนลอ่น ขนาด    50 มม.รับนํา้หนกัได้ไม่น้อยกว่า 25 กก./ล้อ 

                                   ยดึติดกบัขาด้วยการตบเข้า 

วสัดหุุ้ม                  : เบาะนัง่หุ้มด้วยผ้าฝ้ายสีดํา สว่นพนกัพิงแบง่เป็น 2 สว่น คือ ด้านนอกหุ้มด้วยผ้าตาข่าย [MESH]

                                 สีดํา  สว่นด้านในสามารถเลือกสีผ้าหุ้มได้

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 
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CH 4

ประเภทสินค้า        : เก้าอีอ่้านหนังสือ

ขนาด                        : กว้าง 45 x ลกึ 56 สงู 85 ซม.

ข้อมลูทางเทคนิค 

 โครงขาเก้าอี ้      : เหลก็ทอ่กลม ขนาด    16 มม.หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.  ชบุโครเม่ียม ด้านลา่งของขา

       ปิดปลายด้วยพลาสติกฉีดขึน้รูปสีขาว ป้องกนัการกระแทกหรือเสียดสีกบัพืน้

 ฟองนํา้เบาะนัง่-พิง          : เป็นฟองนํา้วิทยาศาสตร์ปรับแตง่รูปทรงตามแบบของเก้าอี ้                                               

วสัดหุุ้ม                    : หุ้มด้วยหนงัเทียม ( เลือกสีได้ )

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 
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CH 5

ประเภทสินค้า        : เก้าอีเ้รียน 

ขนาด                                      : กว้าง 47 x ลกึ 51  x สงู 83 ซม.

รายละเอียดในการผลิต

โครงเก้าอี ้                        : เบาะนัง่เป็นพลาสติก Polypropylene [PP] ฉีดขึน้รูปเลือกได้ 3 สี คือ ดํา แดง นํา้เงิน 

                                           พนกัพิงเป็นพลาสติกฉีดขึน้รูป  เจาะรูทรงกลมทะล ุ[ Perforate plastic back shell ] เลือกได้ 3 สี คือ ดํา แดง นํา้เงิน

ขาเก้าอี ้                             : เหลก็ทอ่กลม ขนาด ø 16 มม. ความหนา 1.5 มม. ดดัโค้งขึน้รูป ชบุโครเม่ียม กนัชนด้านลา่ง เก้าอี ้ช่วยป้องกนัการ

                                            เกิดรอยขีดข่วน สามารถวางซ้อนกนัได้ไม่น้อยกว่า  5 ตวั

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 
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 CH 6

ประเภทสินค้า        : เก้าอีท้าํงาน 

ขนาด                     : กว้าง 67 x ลกึ 61 x สงู 98-105 ซม. ( เบาะนัง่ขนาด กว้าง 50 ลกึ 49 ซม./เบาะพิงขนาด กว้าง 51 สงู 74 ซม.)

ข้อมลูทางเทคนิค 

 โครงเก้าอี ้               : เบาะนัง่ไม้วีเนียร์ยางพาราอดัขึน้รูปหนาไม่น้อยกว่า 12 มม.

           พนกัพิงแบบ 2 ชัน้ คือ หนาไม่น้อยกว่า 12 มม.และหนา 6 มม.ตามลําดบั

ฟองนํา้      : เบาะนัง่และพนกัพิงเป็นฟองนํา้ Polyurethane  Foam ตดัแตง่รูปทรงตามแบบของเก้าอี ้

ใต้เบาะนัง่     : ติดก้อนโยก Simple Synchronized Mechanism  พร้อมด้วยระบบ Back Lock  ปรับความนุม่นวลในการนัง่

                        ด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมนุ มีก้านปรับระดบัสงู-ต่ําอยูข่วามือของคนนัง่

ปรับสงู-ต่ํา : ปรับความสงูด้วยระบบไฮโดรลิค (Gas Lift) ปรับความสงูของเบาะนัง่ได้ไม่น้อยกว่า 6 ซม.

ท้าวแขน                 : ทําจาก Moulded  Plastic ฉีดขึน้รูป สีดํา สามารถปรับระดบัสงู-ต่ําได้ ไม่น้อยกว่า 90 มม.สว่นบนท่ีพกั

                                 แขนปิดด้วยแผ่น PU-Foam ฉีดขึน้รูป สีดํา 

 ขาเก้าอี ้                      : แบบ 5 แฉกทําด้วย Die-Casting Aluminium ฉีดขึน้รูปชิน้เดียวปัดผิวเงาขนาด    680 มม.(วดัรวมล้อ)

 ล้อ                           : ล้อคูทํ่าจากพลาสติกไนลอ่น ขนาด    50 มม.รับนํา้หนกัได้ไม่น้อยกว่า 25 กก./ล้อ 

                                   ยดึติดกบัขาด้วยการตบเข้า 

วสัดหุุ้ม                  : เบาะนัง่หุ้มด้วยผ้าฝ้ายสีดํา สว่นพนกัพิงแบง่เป็น 2 สว่น คือ ด้านนอกหุ้มด้วยผ้าตาข่าย [MESH]

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 
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CH 7

ประเภทสินค้า        : เก้าอี ้ 

ขนาด      กว้าง   49 x ลกึ 53 x สงู 76  ซม.

ข้อมลูทางเทคนิค 

โครงเก้าอี ้ : ท่ีนัง่และพนกัพิงทําจาก Moulded Plastic ฉีดขึน้รูปเป็นชิน้เดียวกนั 

ฟองนํา้ : ทําจากฟองนํา้วิทยาศาสตร์ความหนาแนน่สงู ตดัแตง่ขึน้รูปตามแบบของเก้าอี ้

โครงขา : ทําจากเหลก็ทอ่กลมขนาด  19 มม. ดดัขึน้รูป พ่นเคลือบสีดํา Powder Coated อบความร้อน 

  ด้านลา่งติดปุ้ มพลาสติกสีดํา ป้องกนัการเสียดสีกบัพืน้ 

วสัดหุุ้ม  : หุ้มด้วยหนงัเทียม 

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 

Page 27 of 34



CH 8

ประเภทสินค้า        : เก้าอีป้ระชุม   

ขนาด                                     : กว้าง 54.5 x ลกึ 57  x สงู 85 ซม.

รายละเอียดในการผลิต

โครงเก้าอี ้                              : เบาะนัง่เป็นโครงไม้วีเนียร์ยางพาราอดัขึน้รูปหนาไม่น้อยกว่า 12 มม.

                                               : พนกัพิงเป็นโครงไม้วีเนียร์ยางพาราอดัขึน้รูปหนาไม่น้อยกว่า 12 มม.

โครงขาและพนกัพิง              :ทําจากเหลก็ทอ่รูปวงรีขนาด ø 15x30 ความหนา 1.5 มม.ดดัขึน้รูปพ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating สีดํา

                                                 อบความร้อน ปลายขาด้านลา่งติดปุ่ มพลาสติกป้องกนัการกระแทกหรือเสียดสี

ฟองนํา้                                   : เบาะนัง่และพนกัพิง ฟองนํา้โพลียริูเทรน [Polyurethane Foam] ตดัแตง่ขึน้รูปทรงตามแบบของเก้าอี ้

วสัดหุุ้ม                                  : หุ้มด้วย  หนงัเทียม

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 
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CH 9

ประเภทสินค้า        : เก้าอีอ้าจารย์ประจาํห้องเรียน

ขนาด                                     : กว้าง 57 x ลกึ 63  x สงู 87 ซม. 

รายละเอียดในการผลิต

โครงเก้าอี ้  : เบาะนัง่โครงไม้วีเนียร์ยางพาราอดัขึน้รูปหนาไม่น้อยกว่า 12  มม.ใต้เบาะครอบด้วยพลาสติกฉีดขึน้รูปสีดํา สว่นของพนกัพิง 

                           โครงสร้างทําจากพลาสติก[Polypropylene] ฉีดขึน้รูปทรงตามแบบของเก้าอีส้ีดําแบบประกบกนัด้านนอกและด้านใน 

ฟองนํา้            : เป็นฟองนํา้ Polyurethane Foam ความหนาแนน่สงู แบบตดัแตง่ขึน้รูปทรงตามแบบของเก้าอี ้

ใต้เบาะนัง่      : มีกลไกทําจากพลาสติกฉีดขึน้รูปสีดํา สามารถพบัเบาะนัง่ได้ด้วยการดงึสว่นปลายขึน้ด้านบนสําหรับการวางซ้อนกนัได้หลายตวั   

โครงขาและท้าวแขน    : ทําจากเหลก็ทอ่กลมขนาด ø 25 มม.ขึน้รูปเช่ือมติดกบัเพลทเหลก็ ชบุโครเม่ียม ยดึติดกบัก้อนโยกใต้เบาะนัง่

ด้านบนท่ีรองแขนปิดทบัด้วย พลาสติก Polypropylene ฉีดขึน้รูปสีดํา ยดึกบัพนกัพิงด้วยเพลท Die-casting Aluminium ฉีดขึน้รูป ชบุโครเม่ียม 

 ล้อ         : เป็นแบบล้อคู ่ทําจากพลาสติก Nylon-6 ฉีดขึน้รูป ขนาด ø 50 มม. ระบบแกนเดือยเสียบยดึติดกบัขาด้วยการตบเข้า 

วสัดหุุ้ม         : เบาะนัง่หุ้มด้วยผ้าฝ้าย Polyester สีดํา สว่นพนกัพิงหุ้มด้วยผ้าตาข่าย Mesh Fabric เลือกสีได้

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 
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SO 1

ประเภทสินค้า        :  สตูลเตีย้ รูปโค้ง

ขนาด                                        :  กว้าง 200 x ลกึ 45 x สงู 45 ซม. 

รายละเอียดในการผลิต

-  ขา

ขาเหลก็ทอ่กลม  Æ 2 นิว้ ปรับระดบัได้

-  ท่ีนัง่

โครงไม้ขึน้รูป ปิดทบัด้วยเบาะฟองนํา้ หุ้มผ้าฝ้าย หรือหนงัเทียม ตามระบ ุ 

ปิดทบัด้านหลงัด้วยไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle

คณุภาพผิวเคลือบผ่านมาตรฐาน European Standard EN438-2 โดยมีคา่ความต้านทานการขีดข่วนไม่น้อยกว่า2.5นิวตนั

มีคา่ความต้านทานความร้อนไม่น้อยกว่าระดบั 3, มีคา่ความต้านทาน การแตกท่ีอณุหภมิูสงูไม่น้อยกว่าระดบั 4 ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS  

 ป้องกนัการกระแทก ความหนา 1.5 มม.โดยกรรมวิธีอดักาวด้วยเคร่ืองจกัรปิดขอบ

- อุปกรณ์ KNOCK-DOWN

“Supra” 15/16 และ 15/19 ของ Dresselhaus จากเยอรมนั หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนั หรือเทียบเทา่

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 
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SO 2

ประเภทสินค้า        :  สตูลเตีย้ รูปกลม

ขนาด                                        :  รูปกลมกว้าง 80 x ลกึ 80 x สงู 45 ซม. 

รายละเอียดในการผลิต

-  ขา

ขาเหลก็ทอ่กลม  Æ 2 นิว้ ปรับระดบัได้

-  ที่น่ัง

โครงไม้ขึน้รูป ปิดทบัด้วยเบาะฟองนํา้ หุ้มผ้าฝ้าย หรือหนงัเทียม ตามระบ ุ 

ปิดทบัด้านหลงัด้วยไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle

คณุภาพผิวเคลือบผ่านมาตรฐาน European Standard EN438-2 โดยมีคา่ความต้านทานการขีดข่วนไม่น้อยกว่า2.5นิวตนั

มีคา่ความต้านทานความร้อนไม่น้อยกว่าระดบั 3, มีคา่ความต้านทาน การแตกท่ีอณุหภมิูสงูไม่น้อยกว่าระดบั 4 ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS  

 ป้องกนัการกระแทก ความหนา 1.5 มม.โดยกรรมวิธีอดักาวด้วยเคร่ืองจกัรปิดขอบ

- อุปกรณ์ KNOCK-DOWN

“Supra” 15/16 และ 15/19 ของ Dresselhaus จากเยอรมนั หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนั หรือเทียบเทา่

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 
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SO 3

ประเภทสินค้า        :  อาร์มแชร์    

ขนาด                                        : กว้าง  700  ลกึ 700  สงู 380-700  ซม.

รายละเอียดในการผลิต

โครงเก้าอี ้                            : โครงท่ีนัง่และ พนกัพิง  ทํามาจากไม้อดัเพรสขึน้รูปหนา 14 มม.  

ฟองนํา้  : เบาะนัง่ และพนกัพิงเป็นฟองนํา้ Polyurethane Foam แบบตดัแตง่ให้เข้ากบัรูปทรงของโซฟา ชัน้นอกสดุบดุ้วย

   ด้วยแผ่นใยสงัเคราะห์ [FIBER FILL]

แกนตัง้                                  : กระบอกเหลก็ขึน้รูป ขนาด ø 38 มม. ชบุโครเม่ียม

ฐานลา่ง                                : อลมิูเนียมฉีดขึน้รูปแบบ 4 ขา ( Die-casting aluminium alloy ) ขนาด ø 675 มม.ปัดผิวเงา มียางรองป้องกนัการ

   กระแทกทัง้ 4 ขา

วสัดหุุ้ม                                 : บหุนงั PU

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 
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SO 4 

ประเภทสินค้า        :  อาร์มแชร์    

ขนาด                                        : กว้าง  700  ลกึ 700  สงู 380-700  ซม.

รายละเอียดในการผลิต

โครงเก้าอี ้                            : โครงท่ีนัง่และ พนกัพิง  ทํามาจากไม้อดัเพรสขึน้รูปหนา 14 มม.  

ฟองนํา้  : เบาะนัง่ และพนกัพิงเป็นฟองนํา้ Polyurethane Foam แบบตดัแตง่ให้เข้ากบัรูปทรงของโซฟา ชัน้นอกสดุบดุ้วย

   ด้วยแผ่นใยสงัเคราะห์ [FIBER FILL]

แกนตัง้                                  : กระบอกเหลก็ขึน้รูป ขนาด ø 38 มม. ชบุโครเม่ียม

ฐานลา่ง                                 : อลมิูเนียมฉีดขึน้รูปแบบ 4 ขา ( Die-casting aluminium alloy ) ขนาด ø 675 มม.ปัดผิวเงา มียางรองป้องกนัการ

    กระแทกทัง้ 4 ขา

วสัดหุุ้ม                                 : หุ้มด้วย Hard PVC สีดําแบบประกบหน้า-หลงัโดยการรูดซิป

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน

ครุภณัฑ์ประจําห้องต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์) 
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WB1/  WB2/  WB3/  WB4/  WB5/  WB6

ประเภทสินค้า: กระดานไวท์บอร์ด

ขนาด: WB1 กว้าง  730    สงู 120  ซม.

WB2 กว้าง  370    สงู 120  ซม.

WB3 กว้าง  320    สงู 120  ซม.

WB4 กว้าง  590    สงู 120  ซม.

WB5 กว้าง  400    สงู 120  ซม.

WB6 กว้าง  430    สงู 120  ซม.

รายละเอียดในการผลิต

พืน้ผิวหน้า: ผิวหน้าวสัดแุผ่นเหลก็เรียบหนา 0.4 มม.เคลือบผิวหน้าด้วยเซรามิค สีขาว ไม่มีรอยตอ่แผ่น

วสัดแุกนกลางใยไม้อดัความหนาแนน่สงู หนาอยา่งน้อย 6มม. โดยใช้กาวอีพ๊อกซ่ีเป็นวสัดปุระสาน

ผนกึทบัหลงัสดุด้วยสงักะสีหรืออลมิูเนียมแผ่นเรียบ หนา 0.29 มม. เพ่ือป้องกนัความชืน้

เฟรมอลมิูเนียม: เฟรมอลมิูเนียมเคลือบอโนไดซ์สีบรอนซ์เงิน สนัเฟรมกว้าง 3.0 ซม. หน้ากว้าง 2.0 ซม.

มมุกระดานทําด้วยพลาสติกชนิดเมลามีน โค้งมน

ราง: ขอบลา่งกระดานเป็นรางวางแปรงและปากกา วสัดอุลมิูเนียมเคลือบอโนไดซ์ ความกว้างรางไม่น้อยกว่า 10 ซม.

ความสงูราง 2.0 ซม. หวัท้ายรายมีขอบพลาสติกครอบติด ไม่สามารถถอดออกได้โดยง่าย

บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั

          โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน
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