รายชื่อห้ อง อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ชั้น 1)
เลขที่ห้อง

ชื่อห้ องภาษาไทย

ชื่อห้ องภาษาอังกฤษ

โทรศัพท์ /Tel.

ผู้รับผิดชอบ

พนักงานห้ องทดลอง

101

ห้องไฟฟ้ า

Electrical Room

-

ส่วนอาคารสถานที่

102

ห้องน้ าชาย

Restroom (Men)

-

สาขาเคมี

103

ห้องปฏิบตั ิการชี ววิทยา 4

Biology Laboratory 4

-

ตวงพร เผือกหอม

104

ห้องควบคุมอุปกรณ์โสต (วัสดุ 3)

Audio-Visual Control Room (Meterials Room3)

075-673261

ภาณุวฒั น์ สุ ขคง

105

ห้องวัสดุและเครื่ องมือ 4

Materials and Equipment Room 4

-

ภาณุวฒั น์ สุ ขคง

106

ห้องปฏิบตั ิการชี ววิทยา 3

Biology Laboratory 3

-

ตวงพร เผือกหอม

107

ห้องปฏิบตั ิการชี ววิทยา 2

Biology Laboratory 2

-

วาสนา สงวนศิลป์

108

ห้องวัสดุและเครื่ องมือ 1

Materials and Equipments Room 1

-

ภาณุวฒั น์ สุ ขคง

109

ห้องวัสดุและเครื่ องมือ 2

Materials and Equipments Room 2

075-673262

ภาณุวฒั น์ สุ ขคง

ธรรดร ชัยเดช

110

ห้องปฏิบตั ิการชี ววิทยา 1

Biology Laboratory 1

-

วาสนา สงวนศิลป์

ธรรดร ชัยเดช

111

ห้องสานักงาน

Office

112

ห้องเครื่ องกลัน่ น้ า

Distilled Water Production Room

-

ณัฐฐิ รา รัฐวิเศษ

113

ห้องน้ าหญิง

Restroom (Women)

-

สาขาเคมี

114

ห้องน้ าชาย

Restroom (Men)

-

115

ห้องปฏิบตั ิการเคมี 1

Chemistry Laboratory 1

-

116

ห้องวัสดุและเครื่ องมือ 2

Materials and Equipments Room 2

075-673258

สาขาเคมี
กาญจุรีย ์ ว่องไวรัตนกุล/อนงค์เนตร สายสาระ สุ กญั ญา มัจฉาชาญ
กาญจุรีย ์ ว่องไวรัตนกุล/อนงค์เนตร สายสาระ สุ กญั ญา มัจฉาชาญ

117

ห้องวัสดุและเครื่ องมือ 1

Materials and Equipments Room 1

-

118

ห้องปฏิบตั ิการเคมี 2

Chemistry Laboratory 2

-

กาญจุรีย ์ ว่องไวรัตนกุล/อนงค์เนตร สายสาระ สุ กญั ญา มัจฉาชาญ
กาญจุรีย ์ ว่องไวรัตนกุล/อนงค์เนตร สายสาระ วุฒชัย วัยวัฒน์

119

ห้องปฏิบตั ิการเคมี 3

Chemistry Laboratory 3

-

รัตนา จันทร์ นาม/ณัฐฐิ รา รัฐวิเศษ

ภักดี วัยวัฒน์

120

ห้องวัสดุและเครื่ องมือ 4

Materials and Equipment Room 4

-

รัตนา จันทร์ นาม/ณัฐฐิ รา รัฐวิเศษ

จุฑามาศ คงทอง

121

ห้องควบคุมอุปกรณ์โสต (วัสดุ 3)

Audio-Visual Control Room (Meterials Room3)

075-673259

รัตนา จันทร์ นาม/ณัฐฐิ รา รัฐวิเศษ

จุฑามาศ คงทอง

122

ห้องปฏิบตั ิการเคมี 4

Chemistry Laboratory 4

-

รัตนา จันทร์ นาม/ณัฐฐิ รา รัฐวิเศษ

จุฑามาศ คงทอง

123

ห้องน้ าหญิง

Restroom (Women)

-

สาขาเคมี

124

ห้องน้ าหญิง

Restroom (Women)

-

สาขาเคมี

สร้อยสุ ดา ทองยอด

สร้อยสุ ดา ทองยอด

075-673698 ,075-673699 ณัฐฐิ รา รัฐวิเศษ

หมายเหตุ

เลขที่ห้อง

ชื่อห้ องภาษาไทย

ชื่อห้ องภาษาอังกฤษ

โทรศัพท์ /Tel.

ผู้รับผิดชอบ

พนักงานห้ องทดลอง

125

ห้องน้ าชาย

Restroom (Men)

-

สาขาเคมี

126

ห้องปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 1

Physics Laboratory 1

-

ยุทธนันต์ ปานสงฆ์/จิรพงศ์ กาละกาญจน์

กิตติมา จกแก้ว

127

ห้องวัสดุและเครื่ องมือ 2

Materials and Equipments Room 2

075-673256

ยุทธนันต์ ปานสงฆ์/จิรพงศ์ กาละกาญจน์

กิตติมา จกแก้ว

128

ห้องวัสดุและเครื่ องมือ 1

Materials and Equipments Room 1

-

ยุทธนันต์ ปานสงฆ์/จิรพงศ์ กาละกาญจน์

กิตติมา จกแก้ว

129

ห้องปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 2

Physics Laboratory 2

-

ยุทธนันต์ ปานสงฆ์/จิรพงศ์ กาละกาญจน์

กิตติมา จกแก้ว

130

ห้องปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 3

Physics Laboratory 3

-

ยุทธนันต์ ปานสงฆ์/จิรพงศ์ กาละกาญจน์

จารึ ก ศรี วิรักษ์

131

ห้องวัสดุและเครื่ องมือ 4

Materials and Equipment Room 4

-

ยุทธนันต์ ปานสงฆ์/จิรพงศ์ กาละกาญจน์

จารึ ก ศรี วิรักษ์

132

ห้องวัสดุและเครื่ องมือ 3

Materials and Equipment Room 3

075-673257

ยุทธนันต์ ปานสงฆ์/จิรพงศ์ กาละกาญจน์

จารึ ก ศรี วิรักษ์

133

ห้องปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 4

Physics Laboratory 4

-

ยุทธนันต์ ปานสงฆ์/จิรพงศ์ กาละกาญจน์

จารึ ก ศรี วิรักษ์

134

ห้องน้ าหญิง

Restroom (Women)

-

สาขาฟิ สิ กส์

135

ห้องน้ าชาย

Restroom (Men)

-

สาขาฟิ สิ กส์

136

ห้องเขียนแบบ 2

Drawing Laboratory 2

-

เจริ ญ สัณฐมิตร

จารึ ก ศรี วิรักษ์

137

ห้องเขียนแบบ 1

Drawing Laboratory 1

-

เจริ ญ สัณฐมิตร

จารึ ก ศรี วิรักษ์

138

ห้องปฏิบตั ิการเทคนิคและการแปรภาพ

Photo Interpretation Laboratory

-

ฐิ ตมาภรณ์ ศรี จนั ทร์

บุณิกา ยิง่ ยง

139

ห้องปฏิบตั ิการ GIS

Geographic Information System (GIS) Laboratory

-

ฐิ ตมาภรณ์ ศรี จนั ทร์

บุณิกา ยิง่ ยง

140

ห้องปฏิบตั ิการโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้ า 2

Electrical Engineering Project Laboratory 2

-

เฉลิม เต๊ะสนู

ศุภิสรา โชติกะ

141

ห้องปฏิบตั ิการโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้ า 1

Electrical Engineering Project Laboratory 1

-

ธี ระ พรหมมาศ

ศุภิสรา โชติกะ

142

ห้องปฏิบตั ิการชี วโมเลกุล

Molecular Biological Laboratory

-

ตวงพร เผือกหอม

สร้อยสุ ดา ทองยอด

143

ห้องปฏิบตั ิการชี ววิทยา 5

Biology Laboratory 5

-

เกศินี นามสุ ข/ภาณุวฒั น์ สุ ขคง

144

ห้องปฏิบตั ิการเคมี 9

Chemistry Laboratory 9

-

รถพร พละศึก/อนงค์เนตร สายสาระ

หมายเหตุ

สุ กญั ญา มัจฉาชาญ

รายชื่อห้ อง อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ชั้น 2)
เลขที่ห้อง

ชื่อห้ องภาษาไทย

ชื่อห้ องภาษาอังกฤษ

โทรศัพท์

ผู้รับผิดชอบ

201

ห้องควบคุมเครื อข่าย Network

Network Control Room

-

ศูนย์ดิจิตอล

202

ห้องน้ าชาย

Restroom (Men)

-

สาขาคอมพิวเตอร์

203

ห้องปฏิบตั ิการจุลชี ววิทยาทางการแพทย์

Medical Microbiology Laboratory

-

ดารารัตน์ ห่ อเพชร

พนักงานห้ องทดลอง หมายเหตุ

เลขที่ห้อง

ชื่อห้ องภาษาไทย

ชื่อห้ องภาษาอังกฤษ

โทรศัพท์ /Tel.

ผู้รับผิดชอบ

พนักงานห้ องทดลอง

204

ห้องวัสดุและเครื่ องมือ 1

Materials and Equipments Room 1

-

ดารารัตน์ ห่ อเพชร

205

ห้องวัสดุและเครื่ องมือ 2

Materials and Equipments Room 2

075-673266

ดารารัตน์ ห่ อเพชร

206

ห้องปฏิบตั ิการจุลชี ววิทยา 3

Microbiology Laboratory 3

-

มาริ สา สมจิตร

บัญจรัตน์ เรตประดิษฐ์

207

ห้องปฏิบตั ิการจุลชี ววิทยา 2

Microbiology Laboratory 2

-

ณัฏฐนริ น สมจิตร

บัญจรัตน์ เรตประดิษฐ์

208

ห้องวัสดุและเครื่ องมือ 1

Materials And Equipment Room 1

075-673267

เสมอภาค เอียดสี

บัญจรัตน์ เรตประดิษฐ์

209

ห้องวัสดุและเครื่ องมือ 2

Materials And Equipmen Room 2

-

เสมอภาค เอียดสี

บัญจรัตน์ เรตประดิษฐ์

210

ห้องปฏิบตั ิการจุลชี ววิทยา 1

Microbiology Laboratory 1

-

มาริ สา สมจิตร

บัญจรัตน์ เรตประดิษฐ์

211

ห้องวิจยั จุลชี วโมเลกุล

Microbiology Research Laboratory

-

เสมอภาค เอียดสี

บัญจรัตน์ เรตประดิษฐ์

212

ห้องเครื่ องกลัน่ น้ า

Distilled Water Production Room

-

เสมอภาค เอียดสี

213

ห้องน้ าหญิง

Restroom (Women)

-

สาขาชี ววิทยา

214

ห้องน้ าชาย

Restroom (Men)

-

215

ห้องปฏิบตั ิการเคมี 5

Chemistry Laboratory 5

-

สาขาชี ววิทยา
ณภัทร ทัศนวิสุทธิ์/ณัฐฐิ รา รัฐวิเศษ

จุฑามาศ คงทอง

216

ห้องวัสดุและเครื่ องมือ 6

Materials and Equipments Room 6

-

ณภัทร ทัศนวิสุทธิ์/ณัฐฐิ รา รัฐวิเศษ

วุฒชัย วัยวัฒน์

217

ห้องวัสดุและเครื่ องมือ 5

Materials and Equipments Room 5

075-673265

ณภัทร ทัศนวิสุทธิ์/ณัฐฐิ รา รัฐวิเศษ

วุฒชัย วัยวัฒน์

218

ห้องปฏิบตั ิการเคมี 6

Chemistry Laboratory 6

-

ณภัทร ทัศนวิสุทธิ์/ณัฐฐิ รา รัฐวิเศษ

วุฒชัย วัยวัฒน์

219

ห้องปฏิบตั ิการเคมี 7

Chemistry Laboratory 7

-

อัจฉราวดี ชูยมิ้ พานิ ชย์/ณัฐฐิ รา รัฐวิเศษ

ภักดี วัยวัฒน์

220

ห้องวัสดุและเครื่ องมือ 8

Materials and Equipments Room 8

-

อัจฉราวดี ชูยมิ้ พานิ ชย์/ณัฐฐิ รา รัฐวิเศษ

ภักดี วัยวัฒน์

221

ห้องวัสดุและเครื่ องมือ 7

Materials and Equipments Room 7

075-673260

อัจฉราวดี ชูยมิ้ พานิ ชย์/ณัฐฐิ รา รัฐวิเศษ

ภักดี วัยวัฒน์

222

ห้องปฏิบตั ิการเคมี 8

Chemistry Laboratory 8

-

อัจฉราวดี ชูยมิ้ พานิ ชย์/ณัฐฐิ รา รัฐวิเศษ

ภักดี วัยวัฒน์

223

ห้องน้ าหญิง

Restroom (Women)

-

สาขาชี ววิทยา

224

ห้องน้ าหญิง

Restroom (Women)

-

สาขาชี ววิทยา

225

ห้องน้ าชาย

Restroom (Men)

-

สาขาชี ววิทยา

226

ห้องปฏิบตั ิการเทคโนโลยีการเกษตร 1

Agricultural Technology Laboratory 1

-

ราตรี นิ ตยเดชพัฒน์

มีชยั ส่ งแสง

227

ห้องวัสดุและเครื่ องมือ 2

Materials and Equipments Room 2

-

ราตรี นิ ตยเดชพัฒน์

มีชยั ส่ งแสง

228

ห้องวัสดุ และเครื่ องมือ1

Materials and Equipments Room 1

075-673683

ราตรี นิ ตยเดชพัฒน์

มีชยั ส่ งแสง

หมายเหตุ

เลขที่ห้อง

ชื่อห้ องภาษาไทย

ชื่อห้ องภาษาอังกฤษ

โทรศัพท์ /Tel.

ผู้รับผิดชอบ

พนักงานห้ องทดลอง

229

ห้องปฏิบตั ิการเทคโนโลยีการเกษตร 2

Agricultural Technology Laboratory 2

-

ราตรี นิ ตยเดชพัฒน์

มีชยั ส่ งแสง

230

ห้องปฏิบตั ิการเทคโนโลยีการเกษตร 3

Agricultural Technology Laboratory 3

-

อุบล ทองกุล/สุ พชัย ทิพภักดี

วดี มูสิกะ

231

ห้องวัสดุและเครื่ องมือ 2

Materials and Equipment Room 2

-

อุบล ทองกุล/สุ พชัย ทิพภักดี

วดี มูสิกะ

232

ห้องวัสดุและเครื่ องมือ 1

Materials and Equipment Room 1

075-673673

อุบล ทองกุล/สุ พชัย ทิพภักดี

วดี มูสิกะ

233

ห้องปฏิบตั ิการเทคโนโลยีการเกษตร 4

Agricultural Technology Laboratory 4

-

อุบล ทองกุล/สุ พชัย ทิพภักดี

วดี มูสิกะ

234

ห้องน้ าหญิง

Restroom (Women)

-

สาขาไฟฟ้ า

235

ห้องน้ าชาย

Restroom (Women)

-

สาขาเกษตรฯ

236

ห้องปฏิบตั ิการวิศวกรรมไฟฟ้ าสื่ อสาร

Telecommunication Engineering Laboratory

-

เฉลิม เต๊ะสนู

ศุภิสรา โชติกะ

237

ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์และสื่ อสาร 2

Computer and Communications Laboratory 2

-

ธี ระ พรหมมาศ

ศุภิสรา โชติกะ

238

ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์และสื่ อสาร 1

Computer and Communications Laboratory 1

-

ธี ระ พรหมมาศ

ศุภิสรา โชติกะ

239

ห้องปฏิบตั ิการระบบควบคุมเครื่ องมือวัด

Measurement and Control Laboratory

-

เฉลิม เต๊ะสนู

ศุภิสรา โชติกะ

240

ห้องปฏิบตั ิการเครื่ องจักรกลไฟฟ้ า

Electrical Machine Laboratory

-

เฉลิม เต๊ะสนู

ศุภิสรา โชติกะ

241

ห้องปฏิบตั ิการไฟฟ้ าและอิเล็คทรอนิ กส์ 2

Electrical and Electronics Laboratory 2

-

เฉลิม เต๊ะสนู

ศุภิสรา โชติกะ

242

ห้องปฏิบตั ิการไฟฟ้ าและอิเล็คทรอนิ กส์ 1

Electrical and Electronics Laboratory 1

-

ธี ระ พรหมมาศ

ศุภิสรา โชติกะ

หมายเหตุ

