รายชือ่ ห้องและผูร้ ับผิดชอบ
ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเครือ่ งมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
ชือ่ ห้องภาษาไทย
ชือ่ ห้องภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์
ผูร้ ับผิดชอบ

เลขทีห่ ้อง

ห้องปฏิบัติการด้านจิวเวอร์รี่

Jewery Laboratory

ห้อง Laser cut & CNC
ห้องพักนักวิทยาศาสตร์

Laser cut & CNC Room
Scientist Room

นายฮาเล็ม ดอเลาะ
2997 นายณัฐวุฒิ เนื่องอุทัย

นฤชิต เกิดทอง
สุดารัตน์ ทองมาลา

ห้องวัสดุ 1

Material Room 1

2996 นายณัฐวุฒิ เนื่องอุทัย

สุดารัตน์ ทองมาลา

ห้องวัสดุ 2
พืน้ ที่ปฏิบัติการไม้

Material Room 2
Wood Laboratory

นายฮาเล็ม ดอเลาะ
นายฮาเล็ม ดอเลาะ

นฤชิต เกิดทอง
นฤชิต เกิดทอง

พืน้ ที่ปฏิบัติการเซรามิค
ห้องประชุม ชั้น 2

Ceramic Laboratory
Meeting Room

นายณัฐวุฒิ เนื่องอุทัย
นายณัฐวุฒิ เนื่องอุทัย

สุดารัตน์ ทองมาลา
สุดารัตน์ ทองมาลา

พืน้ ที่วางวัสดุ ชั้น 2

Material Area Floor 2

นายณัฐวุฒิ เนื่องอุทัย

สุดารัตน์ ทองมาลา

ห้องน้้าชาย
ห้องน้้าหญิง

Restroom (Women)
Restroom (Men)

แม่บ้าน
แม่บ้าน

101
102

ห้องไฟฟ้า
ห้องน้้าชาย

Electirdal room
Restroom (Men)

ส่วนอาคาร
แม่บ้าน

103

ห้องประชุม

Meeting Room

ทวีศิลป์ วงศ์พรต

ห้องกล้อง
ห้องพักพนักงาน
ห้องทดสอบโพลิเมอร์
ห้องทดสอบไม้และโพลิเมอร์
ห้องวิจยั ยาง
ห้อง UTM
ห้องทดสอบปลวก
ห้องเตรียมสารเคมี
ห้องเครืองมือ

Microscope Room
Office
Polymers Testing Room
Woods and Polymers Testing Room
Rubber Research Room
UTM-Testing Room
Termite Testing Room
Chemical Preparing Room
Equipments Room

109

ห้องวัสดุและเครื่องมือ

Materials and Equipments Room

วีระชาติ รานวล

เอกชัย แซ่ติ้ว

110
111

ห้องวัสดุและเครื่องมือ
ห้องปฏิบัติการกรรมวิธกี ารผลิต1

Materials and Equipments Room
Menufacturing Process Laboratory 1

ทวีศิลป์ วงศ์พรต
วีระชาติ รานวล

อัมรินทร์ บัวผัน
เอกชัย แซ่ติ้ว

112

ห้องวัสุและเครื่องมือ

Materials and Equipments Room

วีระชาติ รานวล

เอกชัย แซ่ติ้ว

113
114
115

ห้องปฏิบัติการกรรมวิธกี ารผลิต 2
ห้องงานวิเคราะห์ทดสอบด้านวิศวกรรม
ห้องพักบุคลากร

Menufacturing Process Laboratory 2
Engineering Testing Room
Office

116
117

ห้องน้้าหญิง
ห้องน้้าหญิง

Restroom (Women)
Restroom (Women)

แม่บ้าน
แม่บ้าน

118
119

ห้องน้้าชาย
ห้องควบคุมเครือข่าย

Restroom (Men)
Network Control Room

แม่บ้าน
ศูนย์เทคโนโลยีดิจทิ ัล

120
121

ห้องเป่าแก้ว
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร์

Blown Glass Room
Hydroulic Engineering Laboratory

3202 จิระพงค์ กาละกาญจน์
ติณห์ เกื้อกาญจน์

ธนาวัฒน์ บัวค้า

122
123

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
ห้องวัสดุและเครื่องมือ

Chemical and Process Engineering Laboratory
Materials and Equipments Room

นิติธร ชูศรี
3990 นิติธร ชูศรี

กนกกาญจน์ พงค์สวัสดิ์
กนกกาญจน์ พงค์สวัสดิ์

124

ห้องพักบุคลากร
ห้องโครงงานวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ

Office
Chemical and Process Engineering Project

3675 นิติธร ชูศรี
นิติธร ชูศรี

กนกกาญจน์ พงค์สวัสดิ์
กนกกาญจน์ พงค์สวัสดิ์

104
105
105/1
106
106/1
106/2
106/3
107
108

นายฮาเล็ม ดอเลาะ

พนักงานห้องทดลอง

ทวีศิลป์
3671 ทวีศิลป์
ทวีศิลป์
ทวีศิลป์
ทวีศิลป์
ทวีศิลป์
ทวีศิลป์
ทวีศิลป์
ทวีศิลป์

วงศ์พรต
วงศ์พรต
วงศ์พรต
วงศ์พรต
วงศ์พรต
วงศ์พรต
วงศ์พรต
วงศ์พรต
วงศ์พรต

ธีรโชติ ตรีเภรี
3201 ติณห์ เกื้อกาญจน์
3201 ติณห์ เกื้อกาญจน์

นฤชิต เกิดทอง

อัมรินทร์ บัวผัน
อัมรินทร์
อัมรินทร์
อัมรินทร์
อัมรินทร์
อัมรินทร์
อัมรินทร์
อัมรินทร์
อัมรินทร์
อัมรินทร์

บัวผัน
บัวผัน
บัวผัน
บัวผัน
บัวผัน
บัวผัน
บัวผัน
บัวผัน
บัวผัน

เอกชัย แซ่ติ้ว
มานิตา บุญมีเดช
มานิตา บุญมีเดช

รายชือ่ ห้องและผูร้ ับผิดชอบ
ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเครือ่ งมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
ชือ่ ห้องภาษาไทย
ชือ่ ห้องภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์
ผูร้ ับผิดชอบ

เลขทีห่ ้อง

พนักงานห้องทดลอง

ห้องประชุม

Meeting Room

นิติธร ชูศรี

กนกกาญจน์ พงค์สวัสดิ์

Classroom
Restroom (Women)

นิติธร ชูศรี
แม่บ้าน

กนกกาญจน์ พงค์สวัสดิ์

125

ห้องเรียน
ห้องน้้าหญิง

126

ห้องน้้าชาย

Restroom (Men)

แม่บ้าน

127
128

ห้องทดสอบก้าลังอัดคอนกรีต
ห้องวัสดุและเครื่องมือ

Concret Compressice Strength Testing Room
Materials and Equipments Room

ติณห์ เกื้อกาญจน์
ติณห์ เกือ้ กาญจน์

ธนาวัฒน์ บัวค้า
ธนาวัฒน์ บัวค้า

129
130

ห้องปฏิบัตการคอนกรีตและเทคโนโลยี
ห้องปฏิบัตการทดสอบวัสดุและโครงสร้าง

Concret and Technology Laboratory
Materials Testing and Sructures Laboratory

ติณห์ เกื้อกาญจน์
ติณห์ เกือ้ กาญจน์

ธนาวัฒน์ บัวค้า
ธนาวัฒน์ บัวค้า

131

ห้อง Universal Testing Machine

Universal Testing Machine

3674 ติณห์ เกื้อกาญจน์

ธนาวัฒน์ บัวค้า

132
133

ห้องปฏิบัตการวิศวกรรมการทาง
ห้องเตรียมวัสดุและสารเคมี

Highway Engineering Laboratory
Materials and Chemicals Preparing Room

ติณห์ เกื้อกาญจน์
ติณห์ เกือ้ กาญจน์

ธนาวัฒน์ บัวค้า
ธนาวัฒน์ บัวค้า

134
135

ห้องวัสดุและเครื่องมือ
ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์

Materials and Equipments Room
Soi Mechanics Laboratory

3207 ติณห์ เกื้อกาญจน์
ติณห์ เกือ้ กาญจน์

ธนาวัฒน์ บัวค้า
ธนาวัฒน์ บัวค้า

*-*

โถงทางเดิน

แม่บ้าน

*-*

รอบๆ อาคารเครื่องมือฯ 2

แม่บ้าน

