NMR
Nuclear Magnetic Resonance

Brand
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Tel
E-mail
Specimen

Bruker
Avance III HD 400 MHz
NMR Laboratory / SI 203 Class 2
Scientific Instrument Center for Standard and Industry
Kittiwat Srikittiwanna
02 - 470 - 9535
kittiwat.sri@kmutt.ac.th
Solid Liquid

อัตราคาบริการเครื่อง Bruker AVANCE III HD 400 MHz NMR Spectrometer
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (ทุงครุ)
หองปฏิบัติการนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโตรมิเตอร (NMR)
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม ชั้น 2
NMR Lab @ KMUTT
Faculty of science

เทคนิคการ
วิเคราะห
1H-NMR

13C-NMR

DEPT
COSY
HMQC
HMBC
Overnight
ตัวทําละลาย
CDCl3
D 2O
DMSO
CD3COCD3
CD3OD

ติดตอ
1. ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรฯ
โทร. 02-470-8907
2. สํานักงานวิจัยและบริการวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (สวท.)
โทร. 02-470-9671

หนวยงานภายใน
มจธ.
200 / ตัวอยาง

คาบริการ (บาท)
หนวยงานราชการ, สถาบันการศึกษา
, รัฐวิสาหกิจ และ TSEN
400 / ตัวอยาง

300 / ชั่วโมง

500 / ชั่วโมง

700 / ชั่วโมง

3,000 / ตัวอยาง

5,000 / ตัวอยาง

2,000 / ตัวอยาง
หนวยงานภายใน
มจธ.
150
250
350
400
550

ราคา (บาท)
หนวยงานราชการ,
สถาบันการศึกษา และ TSEN
150
250
350
400
550

หนวยงานเอกชน
600 / ตัวอยาง

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
และเอกชน
150
250
350
400
550

หมายเหตุ * TSEN คือ เครือขายศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรประเทศไทย
* คาบริการของสารตัวอยางยังไมรวมตัวทําละลาย
* ตัวอยางจะสงคืนพรอมผลวิเคราะหทุกครั้ง
* ในกรณี มีตัวทําละลายมาเอง แตไมมีหลอด NMR คิดคาเตรียม 100 บาท
* ในกรณี ที่วิเคราะห 13C-NMR, DEPT และ 2D-NMR จะทําการวิเคราะห 1H-NMR กอนทุกครั้ง ถาไม
พบสัญญาณพีคจะคิดคาบริการเฉพาะ 1H-NMR และไมทําการวิเคราะห 13C-NMR, DEPT และ 2D-NMR ให
* ถาตองการผลวิเคราะหแบบเรงดวนจะคิดคาบริการเปน 2 เทา
* ในกรณีที่ตองการจัดเก็บผลวิเคราะหในรูปแบบ CD จะตองเสียคาแผน CD แผนละ 20 บาท
การสงตัวอยาง 1. ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร ชั้น 3
การสงตัวอยาง 2. สํานักงานวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวท.) อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 7

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
การขอใชบริการทดสอบและวิเคราะหดวยเครื่อง NMR

หมายเลขเอกสาร
NMR-20……-…….-..........

ยื่นที่ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร เพื่อมาตรฐาน และอุตสาหกรรม / สํานักงานวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สวท.)
ชื่อ-นามสกุล .......................................................................................... O นักศึกษาระดับ.................................
หนวยงาน O มจธ. ภาควิชา .............................................................. O อาจารย O นักวิจัย O เจาหนาที่
O อื่นๆ…………………………...........
(ระบุ) O ราชการ ........................................................................ อีเมล………………………………………………………………………………………………..............
O เอกชน........................................................................... เบอรโทร……………………………………………………………………………………………...........
ขอมูลสารตัวอยาง
ชื่อสารตัวอยาง (น้ําหนักสาร)

เทคนิคที่ใช

ตัวทําละลาย

การเตรียมตัวอยาง
O เตรียมตัวอยางมาเอง
การรับผลวิเคราะห
O แผน CD (20 บาท)

O ตองการใหเตรียมให
O พิมพผลวิเคราะห

O สงไฟล PDF

รายละเอียดอื่นๆที่ตองการ ................................................................................
............................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................................ผูขอใชบริการ
(.....................................................................)
วันที่........../............/...............

จํานวนตัวอยางทั้งหมด............ ตัวอยาง

ใหเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นโดย
O เงินสด ทั้งนี้โปรดติดตอศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม / สํานักงานวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
O โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนประชาอุทิศ ชื่อมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี – บริการวิชาการ เลชที่บัญชี 330-1-16927-2
O โอนเงินขามหนวยงาน โดยใชแบบฟอรม กค.23-1 (สําหรับ มจธ.)
สําหรับนักศึกษา
ทั้งนี้หัวหนาภาควิชา/หัวหนาโครงงานวิจยั /ผูมีอํานาจอนุมัติการสั่งจาย รับทราบ และอนุญาตใหผูขอใชบริการไดรับการทดสอบ/วิเคราะห ชิ้นงาน
ดังกลาวขางตน โดยยินดีรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ลงชื่อ.......................................................................
O อาจารยที่ปรึกษา O หัวหนาโครงงานวิจัย O อื่นๆ.............................................................
(.......................................................................)
O หัวหนาหนวยงาน O ผูมีอํานาจ
วันที่.........................................................................
ศูนยเครื่องมือวิทยฯ/สวท. ไดรับเอกสารพรอมชิ้นงาน วันที่ ......../........./............... ลงชื่อผูรับ....................................................................................
O ไมผานอนุมัติ O อนุมัติ ใหนักวิทยาศาสตรดําเนินการตอ นักวิทยประจําเครื่อง NMR ไดรับเอกสารพรอมชิ้นงาน
ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบเครื่อง NMR
ลงชื่อ..........................................นักวิทยาศาสตร รับงาน
......../........./...........
(ดร.วิทวัส มิ่งวานิช) ......../.........../..........
(นายกิตติวัฎ ศรีกิตติวรรณา)
เสร็จงาน
......../........./...........
เฉพาะนักวิทยาศาสตร
เทคนิคที่ใช
1

H-NMR
C-NMR
DEPT (45, 90, 135)
COSY
HMBC
HMQC
NOESY
Overnight
รวม

จํานวนตัวอยาง

เวลาที่ใช

ตัวทําละลาย

คาบริการ (บาท)
คาวิเคราะห
คาวิเคราะหทั้งหมด

เพิ่มเติม

13

สําหรับศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร เพื่อมาตรฐาน และอุตสาหกรรม / สํานักงานวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สวท.)
หลักฐานการไดรับเงินจากลูกคา O เงินสด O ใบเสร็จการโอน วันที่........../.........../................. ผูรับ.............................................................
สงผลการวิเคราะหตัวอยางใหลูกคา
วันที่........../.........../................. ผูรับ.............................................................(ลูกคา)

