
 

ห้องเครืองมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับ รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ

1 ชุดอุปกรณ์ไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิด 

โครมาโตกราฟี 

(HPLC : high performance 

liquid chromatography) 

1.ยีห้อ SHIMADZU-model 

prominace LC-20AD 

จํานวน 1 เครือง 

ใช้สําหรับวิเคราะห์หาปริมาณสารโดยใช้

หลักการ HPLC ควบคุมการทํางานและ

ประมวลผลโดยสมบูรณ์แบบด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ 

Detector มี 3 ชนิด 

1.Photodiode array detector 

2.Electrochemical detector 

3.Refractive index detector  

 

 
 

 

 

 

ห้องวิจัย  

ภาควิชาจุลชีวิทยา  

ชั น 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ยีห้อ Thermo scientific : 

SpectraSYSTEM  HPLC 

จํานวน 1 เครือง 

Detector มี 1 ชนิด 

1.UV/Vis detectors 

 

 

.       

ห้องเครืองมือกลาง

ชั น 4 

 

รอการmaintenance

เนืองจากขนย้าย

เครืองมาจากห้อง

เครือง 1 มายังห้อง

เครืองมือกลาง 2 

2 เครืองวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลและ

สารเคมีหนักทางการแพทย์ 

(FPLC : Fast protein liquid 

chromatography)  

ยืห้อ GE Healthcare :  

 AKTA purifier 

จํานวน 1 เครือง 

เป็นเครืองมือทีใช้ในการแยะวิเคราะห์สารชีว-

โมเลกุลและทําให้บริส ุทธิ   โดยใช้หลักการของ

โครมาโตกราฟฟีควบคุมการทํางานด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ 

 

 

 

ห้องหัตถการ 

ห้องสัตว์ทดลอง  

ชั น 10 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องเครืองมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับ รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ

3 เครืองถ่ายภาพจากตัวอย่างระบบ

อัตโนมัติ   

(Bio imaging navigator) 

 ยืห้อ OLYMPUS : FSX 100 

จํานวน 1 เครือง 

ใช้สําหรับถ่ายภาพตัวอย่างในงานวิจัย  

โดยรวมการทํางานของ 

1.light  microscope  

2.Phase contrast  microscope  

3.fluorescence microscope 

ไว้ภายในเครือง 

 

 
 

ห้องวิจัย 

ภาควิชากายวิภาค

ศาสตร์  ชั น 4 

 

4 เครืองสแกนสไลด์และงานแสดง

ภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์ 

(Digital histology solutions)  

ยืห้อ 3DHISTECH : 

Pannoramic MIDI  

จํานวน 1 เครือง 

ชุดอุปกรณ์สําหรับถ่ายภาพสไลด์แก้วและแสดง

ภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์ ซึงเป็น

เครืองมือสําหรับถ่ายภาพจากแผ่นสไลด์แก้วด้วย

ระบบดิจิตอลทีมีความละเอียดสูง แล้วนํามา

สร้างเป็นภาพสไลด์จําลองเสมือนจริง  

- มีโปรแกรมในการวิเคราะห์ปริมาณอัตโนมัติ 

ได้แก่ Histo Quant, Nuclear Quant (ER, PR,  

Ki67), Membrane Quant (EGFR, HER2) 

 

 
 

ห้องวิจัย 

ภาควิชากายวิภาค

ศาสตร์  ชั น 4 

 

5 เครืองวิเคราะห์การมีชีวิตของเซลล์

เพือการวินิจฉัยทางการแพทย ์

(In cell analyzer)  

ยืห้อ GE Healthcare :  

 In cell analyzer 2000 

จํานวน 1 เครือง 

เป็นเครืองวิเคราะห์การมีชีวิตของเซลล์และ

ติดตามเซลล์และโมเลกุลระบบปิดพร้อมเครือง

บันทึกภาพต่อเนือง  ตัวเครืองสามารถตรวจสอบ

ได้ทั งเซลล์ทีถูกตรึงไว้และเซลล์ทียังมีชีวิตอยู่และ

สามารถติดตามการเคลือนของเซลล์และของสาร

ชีวโมเลกุลซึงติดฉลากด้วยสีฟลูออเรสเซนต์

ภายในเซลล์ 

 

 

 

ห้องวิจัย 

ภาควิชาสรีรวิทยา  

ชั น 7 

 



 

ห้องเครืองมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับ รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ

6 เครืองวิเคราะห์และแยกเซลล์แบบ

อัตโนมัต ิ

(Flow cytometry)  

ยืห้อ Beckman coulter :  

 CyAn  ADP analyzer 

จํานวน 1 เครือง 

เป็นเครืองตรวจวิเคราะห์ปริมาณและแยกชนิด

ของเซลล์เป้าหมายหรือสารชนิดต่างๆ แบบ

อัตโนมัติทีควบคุมการทํางานและประมวลผล

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  

 

 

    
 

ห้องวิจัย 

ภาควิชาเภสัชวิทยา  

ชั น 8 

 

7 เครืองนับจํานวนอนุภาค 

ยืห้อ Beckman coulter:  

Z series COULTER COUNTER 

จํานวน 1 เครือง 

เป็นเครืองทีใช้ในการวิเคราะห์สารพันธุกรรม

แบบอัตโนมัติโดยใช้ระบบ Capillary 

electrophoresis สามารถเลือกใช้การวิเคราะห์

สารพันธุกรรมแบบอ่านลําดับเบส 

(sequencing) หรือแบบวิเคราะห์ขนาดของสาร

พันธุกรรม (fragment analysis) ได้ 

 

 

 

ห้องวิจัย 

ภาควิชาเภสัชวิทยา  

ชั น 8 

 

8 เครืองวิเคราะห์ลําดับสาร

พันธุกรรม 

(Genetic analyzers /  

DNA sequencer)  

ยืห้อ Applied biosystems :  

Genetic analyzers series   

3500 

จํานวน 1 เครือง 

เป็นเครืองทีใช้ในการวิเคราะห์สารพันธุกรรม

แบบอัตโนมัติโดยใช้ระบบ Capillary 

electrophoresis สามารถเลือกใช้การวิเคราะห์

สารพันธุกรรมแบบอ่านลําดับเบส 

(sequencing) หรือแบบวิเคราะห์ขนาดของสาร

พันธุกรรม (fragment analysis) ได้ 

 

 
 

ห้องวิจัย 

ภาควิชาชีวเคมี 

ชั น 6 

 

 



 

ห้องเครืองมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับ รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ

9 เครืองอ่านแถบดีเอ็นเอและวิเคราะห์

ผลภาพแถบดีเอ็นเอ ชนิดเร็ว 

(Automated Electrophoresis) 

ยืห้อ QIAxcel : pure excellence 

จํานวน 1 เครือง 

เป็นเครืองวิเคราะห์สารพันธุกรรมชนิด

อัตโนมัติด้วยวิธี multicapillary 

electrophoresis โดยใช้หลักการ

ตรวจสอบแบบฟลูออเรสเซนต์ สามารถ

แยก DNA ตามนํ าหนักโมเลกุล 

 

    
 

ห้องวิจัย 

ภาควิชาสรีรวิทยา 

ชั น 7 

 

10 เครืองวิเคราะห์การทําปฏิกิริยาของดี

เอ็นเอ 

(Microarray)  

ยืห้อ Affymetrix Genechip :  

 3000  7G 

จํานวน 1 เครือง 

 

เป็นเครืองวิเคราะห์การทําปฏิกริยาด้วยเทคนิค

แผ่นชิปไมโครอะเรย์เพือใช้ตรวจสอบสาร

พันธุกรรม มี function ดังนี  Gene expression 

analysis , Genotyping analysis , Single 

nucleotide polymorphisms, non polymorphic 

probe เช่น copy number variation, ตรวจสอบ

การแสดงออกของยีนในสิงมีชีวิต เช่น Human, 

mouse, rat, Arabidopsis, bovine, 

caenorhabditis elegan, drosophila, E.coli, 

Pseudomonas aeruginosa, zebrafish , 

alternative splice   

 

    

ห้องวิจัย 

ภาควิชาชีวเคมี   

ชั น 6 

 

11 เครืองเตรียมสารละลายทางการแพทย์

และงานวิจัยแบบอัตโนมัต ิ

(Laboratory automation 

workstation) 

ยืห้อ Beckman coulter : Biomek NX 

จํานวน 1 เครือง 

เป็นเครืองเตรียมสารละลายก่อนเข้าเครือง

เพิมสารพันธุกรรมหรือเครืองหาลําดับเบส 

ซึงรวมคุณสมบัติของการจัดการกับ

ของเหลวไว้ทุกด้าน ได้แก่ pipetting, 

dilution, dispensing, intergration โดยใช้

ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมสามารถปรับ

ระดับการใช้งาน 

   

   

คณะแพทยศาสตร์ 

องครักษ์ 

ชั น... 

 

 



 

ห้องเครืองมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับที รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ

12 เครืองสกัดสารพันธุกรรมขนาดใหญ่ 

(Large DNA extraction 

ยืห้อ QIAsymphony : SP/AS/RGQ 

system 

จํานวน 1 เครือง 

เป็นเครืองสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ

ครอบคลุมการทํางานตั งแต่สกัดสาร

พันธุกรรมจนถึงการรวิเคราะห์  รองรับการ

สกัด RNA, genomic DNA, viral  nucleic 

acid, bacteria nucleic acid, protein 

สามารถใช้กับตัวอย่าง เช่น blood, 

bacteria cultures, buffy coat, tissue, 

culture cells  

 

 

คณะแพทยศาสตร์ 

องครักษ์ 

ชั น 3 

 

13 เครืองสกัดสารพันธุกรรมขนาดเล็ก 

(Small DNA extraction) 

ยืห้อ Promega : Maxwell 16 

จํานวน 1 เครือง 

เป็นเครืองสกัดสารพันธุกรรมโดยสามารถ

สกัดได้ทั ง DNA, RNA หรือ total nucleic 

acid จากตัวอย่างเพือนําไปใช้สําหรับการ

วิเคราะห์ เช่น การเพิมปริมาณสาร

พันธุกรรม โดยใช้หลักการ Paramagnetic 

particles (PMPs) 

 

   
 

ห้องวิจัย 

ภาควิชาสรีรวิทยา 

ชั น 7 

 

15 เครืองทําแห้งแบบระเหิด 

(Laboratory freeze dryer) 

ยีห้อ SCANVAC : coolsafe 

จํานวน 1 เครือง 

เป็นเครืองสําหรับทําแห้งตัวอย่าง 

(Freeze-drying) แบบ Bench top unit 

โดยอาศัยหลักการแช่แข็งและระเหิดเอานํ า

ออกจากตัวอย่างภายใต้ภาวะสุญญากาศ 

 

  
 

ห้องวิจัย 

ภาควิชาจุลชีวิทยา 

ชั น 9 

 

 



 

 

ห้องเครืองมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับที รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ

16 เครืองเพิมปริมาณสารพันธุกรรมใน

สภาพจริง 

(Real time PCR) 

1.ยีห้อ Bio-rad : CFX96 

จํานวน  1  เครือง 

เป็นเครืองเพิมปริมาณสาย DNA ในปฏิกิริยาโพลี

เมอเรสชนิดความเร็วสูงพร้อมระบบตรวจวัด

สัญญาณ สามารถวิเคราะห์ได้ทั งปริมาณและ

พิสูจน์คุณลักษณะเชิงคุณภาพของ DNA ใน

รูปแบบ melting curves, high-resolution melt  

analysis, gene expression, allelic 

discrimination (genotype), endpoint analysis 

และ FRET  มีระบบ temperature gradient ใน

การหาช่วงทีเหมาะสมของสาย primer ทีปฏิกริยา

จําเพาะดีทีสุด 

 

 

ห้องวิจัย 

ภาควิชาสรีรวิทยา 

ชั น 7 

 

 

 

 

 

 

2.ยีห้อ Applied biosystems :  

Step one plus 

จํานวน  1  เครือง 

เป็นเครืองเพิมปริมาณสาย DNA ใน

ปฏิกิริยาโพลีเมอเรสชนิดความเร็วสูง 

 

ห้องวิจัย 

ภาควิชาชีวเคมี 

ชั น 6 

 

17 เครืองกลันนํ า   

(Glass water stills for double 

distillation) 

ยีห้อ GFL  : 4L/H-2304 

จํานวน 1 เครือง 

เป็นเครืองกลันนํ าบริสุทธิ ชนิดกลันสองครั ง 

กลันนํ าได้ 4 ลิตรต่อชัวโมง แบบอัตโนมัต ิ 

 

 

ห้องปฏิบัติการรวม 

ชั น 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

ห้องเครืองมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับที รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ

18 เครืองวัดการดูดกลืนแสง UV/ visible 

(UV/ visible spectrophotometer) 

1.ยีห้อ Biotek Epoch 

จํานวน 1 เครือง 

- เป็นเครืองวัดการดูดกลืนแสงของสาร  สําหรับ

งาน Cell Culture Assays, Nucleic Acid 

Quantitation  หรือ  ELISA Assays  โดยสามารถ

อ่านค่าใน  Microplate  ชนิด  6, 12, 24, 48, 96  

หรือ  384 หลุม , biocell ,Take 3 

-มีระบบวิเคราะห์แสงในช่วงคลืน  200 – 999 nm.   

-เลือกอ่านปฏิกิริยาได้ทั ง End Point, Kinetic, 

Multi-wavelength และ Spectral scan 

 

 

ห้องเครืองมือกลาง 

ชั น 4 

 

2.ยีห้อ Thermo scientific :  

  Genesys 10 S UV-Vis 

  จํานวน 1 เครือง 

-เป็นเครืองหาปริมาณของสารตัวอย่างโดย

การเทียบสีควบคุมการทํางานด้วย

ไมโครโปรเซสเซอร์ 

-ความยาวคลืนในการตรวจจับสารได้จาก  

190 ถึง 1100 นาโนเมตร 

-อ่านค่าในหลอดใส่สารตัวอย่างแบบ

ควอทซ์ ขนาดความยาวแสงผ่าน 10 มม. 

ความจุ 3.5 มิลลิลิตร 

 

 

ห้องเครืองมือกลาง 

ชั น 4 

 

19 เครืองวัดการดูดกลืนแสงแบบธรรมดา   

(Visible spectrophotometer) 

ยีห้อ Thermo scientific :  

 Genesys 10 S Vis 

 จํานวน 6 เครือง 

 

 

-เป็นเครืองวัดค่าการดูดกลืนแสงของสาร

ตัวอย่าง โดยใช้ช่วงแสงมองเห็น  

-เลือกความยาวคลืนแสงในการใช้งานได้

อย่างต่อเนืองในช่วงความยาวคลืนตั งแต่ 

325 ถึง 1100 นาโนเมตร  

 

 

ห้องปฏิบัติการรวม 

ชั น 2 
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ห้องเครืองมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับท ี รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ

20 อ่างควบคุมอุณหภูมิ   

(Water baths) 

ยีห้อ Grant scientific  :  

SUB Aqua 34 plus  

จํานวน 1 เครือง 

เป็นอ่างนํ าทีควบคุมอุณหภูมิได้ ขนาด 34 

ลิตร 

สามารถปรับตั งค่าอุณหภูมิได้ตั งแต่ 5 

องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 99 

องศาเซลเซียส 

 

 

 
 

ห้องเครืองมือกลาง 

ชั น 4 

 

 

 

 

 

 

ยีห้อ Grant scientific  :  

SUB  Aqua 12 plus  

จํานวน 1 เครือง 

เป็นอ่างนํ าทีควบคุมอุณหภูมิได้  

 ขนาด 12 ลิตร 

สามารถปรับตั งค่าอุณหภูมิได้ตั งแต่ 5 

องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 99 

องศาเซลเซียส 

 
 

ห้องเครืองมือกลาง 

ชั น 4 

 

 

Shaking Water Bath 

ยีห้อ DAiki : KBLee2020 

จํานวน 1 เครือง 

เป็นอ่างนํ าทีควบคุมอุณหภูมิได้   

ขนาด 8 ลิตร 

สามารถปรับตั งค่าอุณหภูมิได้ตั งแต่ 5 

องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 95 

องศาเซลเซียส 

 

 

 
 

ห้องเครืองมือกลาง 

ชั น 4 

 

 

 



 

ห้องเครืองมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับที รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ

21 เครืองวัดความเป็นกรด-ด่าง   

(pH meter) 

1.ยีห้อ Thermo scientific :  

 Orion 2-star benchtop pH meter 

 จํานวน 12 เครือง 

 

 

 

เป็นเครืองทีสามารถวัดค่าความเป็น ก 

รด - ด่าง ของสารละลาย   

 

 

ห้องปฏิบัติการรวม 

ชั น 2 

 

 

 

2.ยีห้อ METTLER TOLEDO 

Delta 320 pH 

จํานวน 1 เครือง 

เป็นเครืองทีสามารถวัดค่าความเป็น  

กรด - ด่าง ของสารละลาย   

 
 

ห้องเครืองมือกลาง  

ชั น 4 

 

22 เครืองวัดการนําไฟฟ้า 

(Conductivity meter) 

ยีห้อ Thermo scientific :  

 Orion Star A112 Conductivity 

Benchtop Meter  

จํานวน 1 เครือง 

เป็นเครืองทีสามารถวัดค่าการนําไฟฟ้า  

 

 

 

 

ห้องเครืองมือกลาง  

ชั น 4 
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ห้องเครืองมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับที รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ

23 ชุดบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยา   

ยีห้อ ADInstruments :  

 ML846 PowerLab 4/26 

Single, Quad and octal bridge amps 

MLT1030/D Wide range force transducer 

 จํานวน 6 ชุด 

เป็นชุดบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยา   

 

 

 
 

ห้องปฏิบัติการรวม 

ชั น 2 

 

 

 

24 ชุดอุปกรณ์ควบคุมการไหลของ

สารละลาย (Value Control system) 

(Conductivity meter) 

ยีห้อ Thermo scientific :  

 Orion Star A112 Conductivity 

Benchtop Meter  

จํานวน 1 เครือง 

ใช้ควบคุมการไหลของสารละลายต่าง  ๆ

 

 

 
 

ห้องวิจัย 

ภาควิชาเภสัชวิทยา  

ชั น 8 

 

25 เครืองเขย่า 

(shaker) 

จํานวน 1 เครือง 

ใช้เขย่าสารละลายต่าง ๆ  

 

 ห้องเครืองมือกลาง  

ชั น 4 
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รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับท ี รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ

ห้องเครืองมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

26 เครืองอ่านเพลท 

สําหรับ fluorescence, 

luminescence, absorbance and UV 

absorpbance 

(Microplate reader) 

1.ยีห้อ Biotek : Synergy HT 

จํานวน 1 เครือง 

เป็นเครืองวัดค่าการดูดกลืนแสงและเรือง

แสงจากการเกิดปฏิกิริยาของสารบนไมโคร

เพลท วัดค่าได้อย่างน้อย 3 ระบบ คือ 

absorbance (UV-VISIBLE), fluorescence 

(fluorescence intensity, fluorescence 

polarization และ time-resolved 

fluorescence)และ luminescence ได้ 

 

 

ห้องเครืองมือกลาง  

ชั น 4 

 

 

2.ยีห้อ Thermo scientific :  

Multiskan Ex        
จํานวน 1 เครือง 

-เป็นเครืองวัดค่าการดูดกลืนแสงและเรือง

แสงจากการเกิดปฏิกิริยาของสารบนไมโคร

เพลท  

-Filter  ทีมีให้บริการ 

1.Std. มากับเครือง  405, 450 , 492 ,620 

2.ซื อเพิมเติม  595 , 520 , 570  

 

 

ห้องเครืองมือกลาง  

ชั น 4 

 

 

3.ยีห้อ Biochrom :  Anthos 2010 

Microplate reader 

จํานวน 1 เครือง 

-เป็นเครืองวัดค่าการดูดกลืนแสงและเรือง

แสงจากการเกิดปฏิกิริยาของสารบนไมโคร

เพลท 

-มีความสารถในการดูดกลืนคลืนแสงในไม

โครเพลท ในช่วง 0-3.300 OD ทีความยาว

ช่วงคลืน ระว่าง 400 ถึง 750 นาโนเมตร โดย

มีช่องตัวกรองแสงไม่น้อยกว่า 8 ช่องพร้อม

ตัวกรองแสงไม่น้อยกว่า 4 ช่วงคลืนคือ 405, 

450, 492 และ 620 นาโนเมตร 

 

 
 

ห้องเครืองมือกลาง  

ชั น 4 
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ห้องเครืองมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับท ี รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ

 4. ยีห้อ TECAN :  infinite 

จํานวน 1 เครือง 

เป็นเครืองวัดค่าการดูดกลืนแสงและเรือง

แสงจากการเกิดปฏิกิริยาของสารบนไมโคร

เพลท 

 

 

 
 

ห้องวิจัย 

ภาควิชาสรีรวิทยา 

ชั น 7 

รอการติดตั ง 

5.ยีห้อ Molecular Devices : 

SPECTRAmax 

จํานวน 1 เครือง 

 

เป็นเครืองวัดค่าการดูดกลืนแสงและเรือง

แสงจากการเกิดปฏิกิริยาของสารบนไมโคร

เพลท 

 

 

ห้องวิจัย 

ภาควิชาชีวเคมี 

ชั น 6 

 

27 เครืองผสมสารละลาย 

(Vertex) 

จํานวน 2 เครือง 

 

 

ใช้เขย่าเพือผสมสารละลาย  

 
 

ห้องเครืองมือกลาง  

ชั น 4 
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ห้องเครืองมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับที รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ

28 เครืองระเหยแห้งภายใต้ความดันตํา 

ยีห้อ Eyela 

จํานวน 1 เครือง 

 

-เป็นเครืองสําหรับทําให้สารเข้มข้น 

(Concentrated) โดยระเหยนํ าและตัวทํา

ละลายต่าง ๆ ออกไป 

 

 
 

ห้องวิจัย 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 

ชั น 9 

 

29 เครืองปันเหวียงภาวะสญูญากาศ 

ยีห้อ Martin  Christ  GmbH /  

RVC 2-18 

จํานวน 1 เครือง 

เป็นเครืองสําหรับทําให้สารเข้มข้น 

(Concentrated) ปริมาณน้อย ใช้ระบบปันเหวียง

และใช้แรงสุญญากาศช่วยในการระเหยนํ าและตัว

ทําละลายต่าง ๆ ออกไป 

-หัวปันสําหรับ Micro  tube   ขนาด 1.5 – 2.2  ml  

2  หัว 

-หัวปันสําหนับหลอดปันขนาด  10 – 15  ml  12 

ช่อง  1  หัว 

 

ห้องวิจัย 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 

ชั น 9 

 

30 เครืองทํานํ าแข็ง 

จํานวน 1 เครือง 

ใช้ผลิตนํ าแข็ง  

 
 

ห้องเครืองมือกลาง  

ชั น 5 

 

รอการติดตั ง 
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ห้องเครืองมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับท ี รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ

31 ชุดถ่ายภาพเจลอิเล็คโตรโฟรีซีส 

 (Microplate reader) 

1.ยีห้อ Syngene : Bio imaging 

systems : G-box 

 

2.ยีห้อ Syngene : Bio imaging 

systems : G-Genome 

 

จํานวน 1 ชุด 

 

-เป็นชุดอุปกรณ์สําหรับถ่ายภาพ, บันทึก, 

 พิมพ์ภาพ และวิเคราะห์ DNA,RNA  

และโปรตีนจากแผ่นเจล และงาน blotting  

ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี 

1.ระบบถ่ายภาพ ทีตรวจตามผลโดย 

chemiluminescence 

2.ระบบถ่ายภาพ ประกอบทีตรวจตามผล 

โดย Fluorescence 

3.ชุดควบคุมการถ่ายภาพ ตกแต่งและ 

พิมพ์ภาพ 

 

 
 

 

ห้องเครืองมือกลาง  

ชั น 4 

 

 

3.ยีห้อ Protein simple : 

Alphalmager HP system   :  

Versatile gel imaging 

จํานวน 1 ชุด 

 

ใช้บันทึกและถ่ายภาพจากเจลจากสาร 

พันธุกรรมทีสกัดได้ สามารถรองรับงาน  

Fluorescenceและ Chemiluminescence  

โดยมีโปรแกรมสําหรับบันทึก วิเคราะห์ผล 

และพิมพ์ภาพ 

 

 
 

ห้องวิจัย  

ภาควิชาสรีรวิทยา 

ชั น 7 
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ห้องเครืองมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับที รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ

32 ตู ้แช่แข็งอุณหภูมิตํา (-80 °C)  

(Freezer) 

ยีห้อ Thermo scientific :  

 Forma -86 C ULT chest and 

upright  freezers  

จํานวน 5 ตู ้

เป็นตู ้แช่แข็งแบบตั ง ภายในทําด้วยเหล็กไร้

สนิม (Stainless Steel) ความจุไม่น้อยกว่า 

28 คิวบิกฟุต มีช่องเก็บของ 3-5 ช่อง  มี

ประตู 2 ชั น ๆ นอก 1 บาน  พร้อมทีล๊อค

และกุญแจ ประตูชั นใน 3-5 บาน สามารถ

ตั งอุณหภูมิได้ตั งแต่  0ºซ  ถึง  -80ºซ   

 

 

 

       
 

 
 

ห้องเครืองมือกลาง  

ชั น 5 , ภาควิชาพยาธิ

วิทยา องครักษ์ 

 

33 ตู ้แช่แข็งอุณหภูมิตํา  (-150 °C) ใช้แช่แข็งตัวอย่างสําหรับวิจัย  

 
 

ห้องสัตว์ทดลอง 

ชั น 10 

รอการติดตั ง 
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ห้องเครืองมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับที รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ

34 เครืองบดสิงส่งตรวจประเภทเนื อเยือ 

(Tissue lyser) 

ยีห้อ QIAGEN : Synergy HT 

จํานวน 1 เครือง 

 

 

 

เป็นเครืองบดเนื อเยือ 

 

 

 
 

ห้องวิจัย 

ภาควิชาชีวเคมี 

ชั น 6 

 

35 เครืองบดตัวอย่าง 

(ultrasonic processor) 

ยีห้อ Hielscher : ultrasonic UP 50 H 

จํานวน 1 เครือง 

ใช้สําหรับบดตัวอย่าง 

 

 

 
 

ห้องวิจัย 

ภาควิชาชีวเคมี 

ชั น 6 

 

36 เครืองปัมสุญญากาศ 

(Vacuumm pump) 

ใช้สําหรับดูดสารละลายให้ผ่านแผ่นกรอง ห้องเครืองมือกลาง  

ชั น 4 
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ห้องเครืองมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับที รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ

37 ตู ้ปลอดเชื อ 

(Biological safety cabinet class ll) 

ยีห้อ NUAIRE  : NU 440-400E ,  

NU 440-178E 

จํานวน 5 ตู ้

 

 

 

-เป็นตู ้ปฏิบัติงานทีสามารถป้องกันอันตรายจาก

การทํางาน ทั งผู ้ปฏิบัติงานและผลิตภัณฑ์ทดลอง 

โดยภายในตู ้จะมีการควบคุมอากาศทีไหลเข้าตู ้

ด้านหน้า จะปรากฏเป็นม่านอากาศเนืองจาก

อากาศทีถูกเป่าลงมาในแนวดิง ซึงจะไม่ยอมให้

อากาศภายนอกเข้าตู ้ เข้าไปบริเวณเขตพื นที

ทํางานได้อากาศทีไหลเข้าจะถูกดูดเข้าช่อง

ด้านหน้าผ่านช่องภายในตู ้ผสมอากาศทีหมุนเวียน

อยู่ภายในตู ้จะถูกควบคุมการไหนโดย Blower 

-ตัวกรองอากาศทั งสองจะเป็นแบบ HEPA Filter 

มีประสิทธิภาพในการกรอง 99.99% โดยมีขนาด

อนุภาคในการกรอง 0.3 ไมครอน 

 

 
 

ห้องเครืองมือกลาง  

ชั น 4 ,องครักษ์ , 

ภาควิชากายวิภาค

ศาสตร์ , ห้อง

สัตว์ทดลอง 

 

 

38 ตู ้ดูดไอสารเคมี 

(Hood) 

ยีห้อ NUAIRE  : NU 813-400E 

จํานวน 1 ตู ้

 

เป็นตู้สําหรับใหค้วามปลอดภัยต่อ

ผู้ปฏิบัติงานเนืองจากการไหลของอากาศ

เข้าตู้แล้วผ่านตัวกรองอากาศ  ก่อน

ถ่ายเทออกนอกตู้ส่วนบนของตู้เป็นแบบ 

Self Exhausting  

 

ห้องวิจัย 

ภาควิชาชีวเคมี 

ชั น 6 

 

39 ตู ้ดูดควันสารเคมี 

(Hood) 

ยีห้อ Labconco : 4' Protector XLE 

Laboratory Hood 

จํานวน 1 ตู ้

ใช้สําหรับดูดควันสารเคมี  

 
 

ห้องเครืองมือกลาง  

ชั น 4 

รอการติดตั ง 
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ห้องเครืองมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับท ี รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ

40 เครืองเพาะเชื อในระบบ

คาร์บอนไดออกไซด์ 

(CO2  Incubator) 

ยีห้อ NUAIRE : NU 4750E 

จํานวน 4 ตู ้

ใช้สําหรับเพาะเลี ยงเซลล์และเนื อเยือ  

สามารถปรับอุณหภูมิและปริมาณ

คาร์บอนไดออกไซด์ให้เหมาะสม 

 

 

 
 

ห้องเครืองมือกลาง  

ชั น 4 , ห้อง

สัตว์ทดลอง ,  

 

 

เครืองเพาะเชื อในระบบ

คาร์บอนไดออกไซด์ 

(CO2  Incubator) 

ยีห้อ NUAIRE : NU 5510 

จํานวน 1 ตู ้

ใช้สําหรับเพาะเลี ยงเซลล์และเนื อเยือ  

สามารถปรับอุณหภูมิและปริมาณ

คาร์บอนไดออกไซด์ให้เหมาะสม 

 
 

ห้องเครืองมือกลาง  

ชั น 4 

 

เครืองเพาะเชื อในระบบ

คาร์บอนไดออกไซด์(CO2  Incubator) 

ยีห้อ Thermo / Forma Scientific 

3110 ncubator 

จํานวน 1 ตู ้

ใช้สําหรับเพาะเลี ยงเซลล์และเนื อเยือ  

สามารถปรับอุณหภูมิและปริมาณ

คาร์บอนไดออกไซด์ให้เหมาะสม 

 

 

ภาควิชากายวิภาค

ศาสตร์ 

 

41 ตู ้อบอุณหูมิตํา  

(Cooled  Incubator) 

ยีห้อ memert 

จํานวน 1 ตู ้

ใช้สําหรับเพาะเลี ยงจุลินทรียัและอืน ๆ ที

อุณหภูมิ 4 C 

 

 

ห้องวิจัย 

ภาควิชาเภสัชวิทยา 

ชั น 8 
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ห้องเครืองมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับที รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ

42 เครืองวัดปริมาณแคทอิออนด้วยวิธีดูด

พลังงานแสงจากอะตอม 

(Atomic absorption 

spectrophotometer) 

ยีห้อ Shimadzu scientific : AA-680

จํานวน 1 เครือง 

 

-เป็นเครืองใช้สําหรับวิเคราะห์หาปริมาณ

ของโลหะในตัวอย่างต่างๆ เช่น วิเคราะห์

หาปริมาณโลหะตะกัวทีเจือปนอยู่ในหม้อ

ก๋วยเตียว วิเคราะห์หาปริมาณเงินหรือ

ทองคําทีเจืออยู่ในสินแร่ เป็นต้น ซึงเทคนิค

นี สามารถใช้วิเคราะห์หาปริมาณโลหะ

ได้มากถึง 70 ธาตุด้วยกัน ระดับความ

เข้มข้นทีวิเคราะห์ได้อยู่ในระดับ ppm 

(part per million, หนึงในล้านส่วน) 

 

 

ห้องเครืองมือกลาง  

ชั น 5 

 

รอการติดตั ง 

43 เครืองนึงฆ่าเชื อด้วยไอนํ า 

(Autoclave) 

จํานวน 1 เครือง 

Unisteri SL 

ใช้ฆ่าเชื อจุลินทรีย์ด้วยไอนํ าและแรงดันสูง  

 
 

ห้องเครืองมือกลาง  

ชั น 4 

 

รอการติดตั ง 

44 เครืองล้างความถีสูง 

Ultrasonic bath 

ยี ห้อ Elma 

จํานวน 1 เครือง 

 

ใช้สําหรับล้างทําความสะอาดชิ นงานด้วย

คลืนความถีสูง 

 

 

ห้องวิจัย 

ภาควิชาสรีรวิทยา 

ชั น 7 
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ห้องเครืองมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับท ี รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ

45 กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ    

(Inverted microscope) 

ยีห้อ Olympus : CK40-F200 , 

CKX41SF 

จํานวน 2 กล้อง 

 

สามารถใช้ในงาน Brightfield  และ Phase 

contrast 

 

 

 
 

ห้องเครืองมือกลาง  

ชั น 4 

 

 

กล้องจุลทรรศน์ชนิด  3   กระบอกตา 

(Inverted microscope) 

ยีห้อ Olympus : BX50 

จํานวน 1 กล้อง 

 

สามารถใช้ในงาน Brightfield   

 

 

 

 
 

ห้องเครืองมือกลาง  

ชั น 4 

 

46 ชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล 

ยีห้อ Olympus : DP-12 PC SET 

จํานวน 1 ชุด 

 

ใช้สําหรับถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์

ระบบ Brightfield  และ Phase contrast 

 

 

 
 

ห้องเครืองมือกลาง  

ชั น 4 
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ห้องเครืองมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับที รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ

47 กล้องจุลทรรศนร์ะบบ Confocal 

(Confocal microscope) 

ยีห้อ Olympus : ELGP-OL24M5/WE 

จํานวน 1 เครือง 

 

ใช้ในการวิเคราะห์เซลล์หรือเนื อเยือต่าง  ๆที

ต้องการความหนาของเนื อเยือหรือเซลล์นั น โดย

หลักการทํางานั น จะอาศัยแสง Laser เป็น

แหล่งกําเนิดแสง ส่องผ่านไปยังวัตถุ เมือวัตถุได้รับ

พลังงานจากแสง Laser ก็จะปลดปล่อยพลังงาน

ออกมาในรูปแบบของการเรืองแสง ซึงจะทําให้

สามารถมองเห็นได้จากกล้อง Microscope 

กล้องชนิดนี นั นสามารถทําการวิเคราะห์ภาพ

ออกมาเป็น 3 มิติได้ โดยการใช้โปรแกรมจาก

เครือง computer เป็นตัวประมวลผลภาพ  

 

 
 

ห้องเครืองมือกลาง  

ชั น 4 

 

 

48 เครืองผลิตนํ าบริสุทธิ คุณภาพสูง 

(Water purification systems) 

ยีห้อ Merck : Simplicity 

จํานวน 1 เครือง 

 

ใช้ผลิตนํ าบริสุทธิ  เพือใช้ในงานทางด้าน 

Molecular และ tissue culture 

 

 

ห้องสัตว์ทดลอง 

ชั น 10 

รอการติดตั ง 

49 เครืองวิเคราะห์ชนิดและปริมาณ

สารละลาย  

(nanodrop) 

ยีห้อ Thermo scientific 

จํานวน 1 เครือง 

 

ใช้สําหรับวัดปริมาณกรดนิวคลีอิคและ

โปรตีนช่วงความยาวคลืน 190-840 nm. 

สามาถวัดตัวอย่างได้ทีปริมาณน้อยๆ  

 

 
 

ห้องวิจัย 

ภาควิชาชัวเคมี 

ชั น 6 
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ห้องเครืองมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับที รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ

50 เครืองปันเหวียงควบคุมอุณหภูมิแบบ

ตั งโต๊ะ 

ยีห้อ Jouan MR 23i 

จํานวน  1  เครือง 

เป็นเครืองปันสารละลายควบคุมอุณหภูมิด้วย

เทคนิคของแรงเหวียงหนีศูนย์กลางควบคุมด้วย

ระบบไมโครโพรเซสเซอร์    
 

ห้องเครืองมือกลาง  

ชั น 4 

 

 

ยีห้อ HERMLE Z400K 

จํานวน  1  เครือง 

เป็นเครืองปันสารละลายควบคุมอุณหภูมิด้วย

เทคนิคของแรงเหวียงหนีศูนย์กลางควบคุมด้วย

ระบบไมโครโพรเซสเซอร์    

-Swing Out rotor Max. speed 3,500 RPM 

-Angle rotor Max. speed 13,500  RPM  

ห้องเครืองมือกลาง  

ชั น 4 

 

ยีห้อ Backman coulter 

จํานวน  1  เครือง 

เป็นเครืองปันสารละลายควบคุมอุณหภูมิด้วย

เทคนิคของแรงเหวียงหนีศูนย์กลางควบคุมด้วย

ระบบไมโครโพรเซสเซอร์    
 

ห้องวิจัย 

ภาควิชาชัวเคมี 

ชั น 6 

 

จํานวน  1  เครือง เป็นเครืองปันสารละลายควบคุมอุณหภูมิด้วย

เทคนิคของแรงเหวียงหนีศูนย์กลางควบคุมด้วย

ระบบไมโครโพรเซสเซอร์    
 

ห้องวิจัย 

ภาควิชาสรีรวิทยา 

ชั น 7 

 

Miniplate spinner 

ยีห้อ Labnet  

จํานวน  2 เครือง 

สําหรับปันเหวียง PCR microplate 

  

ห้องเครืองมือกลาง  

ชั น 4 

 

ยีห้อ Heathrow scientific 

จํานวน  3  เครือง 

สําหรับปันเหวียง ependorf 

 

ห้องเครืองมือกลาง  

ชั น 4 

 



23
 

 

ห้องเครืองมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับที รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ

51 เครืองชังอย่าละเอียด 

ยีห้อ Mettler  Toledo : ABS204-S 

จํานวน  1 เครือง 

ใช้สําหรับชังนํ าหนักสารบอกค่าเป็น

ทศนิยม 4 ตําแหน่ง 

 

 

ห้องเครืองมือกลาง  

ชั น 4 

 

 

52 เครืองชังอย่างหยาบ 

ยีห้อ Mettler  Toledo : PBS3002-S 

จํานวน  1 เครือง 

 

ใช้สําหรับชังนํ าหนักสารบอกค่าเป็น

ทศนิยม 2 ตําแหน่ง 

 

 

 

ห้องเครืองมือกลาง  

ชั น 4 
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ห้องเครืองมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับที รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ

51 ถังไนโตรเจนเหลวสําหรับเก็บตัวอย่าง 

(Liqiud nitrogen tank) 

จํานวน  2 ถัง 

ถังสําหรับเก็บตัวอย่างแช่แข็งใน

ไนโตรเจนเหลว 

 

 
 

 
 

 

ห้องเครืองมือกลาง 

ชั น 4 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องวิจัย 

ภาควิชาชัวเคมี 

ชั น 6 

ได้รับบริจาคจาก 

ศ.นพ.สมเกียรติ 

วัฒนศิริชัยกุล 
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ห้องเครืองมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับท ี รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ

52 ชุดดูดสารละลายอัตโนมัต ิ

(Autopipette) 

ยีห้อ Biohit  : HT 19088  

1.ไปเปต  ขนาด P 20  1  อัน 

2.ไปเปต  ขนาด P 100  1  อัน 

3.ไปเปต  ขนาด P 1000  1  อัน 

 

 

 
 

ห้องเครืองมือกลาง 

ชั น 4 

 

 

ชุดดูดสารละลายอัตโนมัต ิ

(Autopipette) 

ยีห้อ Socorex   

1.ไปเปต  ขนาด  0.2-2 l   1  อัน 

2.ไปเปต  ขนาด  1-10 l   1  อัน 

3.ไปเปต  ขนาด  2-20 l   1  อัน 

4.ไปเปต  ขนาด  10-100 l   1  อัน 

 

 

 
 

ห้องเครืองมือกลาง 

ชั น 4 

 

 

ชุดดูดสารละลายอัตโนมัต ิ

(Autopipette) 

ยีห้อ masterpette   

1.ไปเปต  ขนาด P 00  1  อัน 

2.ไปเปต  ขนาด P 100  1  อัน 

3.ไปเปต  ขนาด P 1000  1  อัน 

 

 

 
 

ห้องเครืองมือกลาง 

ชั น 4 
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ห้องเครืองมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับที รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ

53 เครืองกวนสารละลายพร้อมปรับ

อุณหภูมิได้ 

ยีห้อ Thermolyne : Cimarec 

จํานวน 6 เครือง 

เป็นเครืองให้ความร้อนทีสามารถควบคุม

อุณหภูมิและกวนสารละลายได้พร้อมกัน 

 

ห้องเครืองมือกลาง 

ชั น 4 

 

 

ยีห้อ CAT : ?6 

จํานวน 6 เครือง 

เป็นเครืองให้ความร้อนทีสามารถควบคุม

อุณหภูมิและกวนสารละลายได้พร้อมกัน 

 

ห้องเครืองมือกลาง 

ชั น 4 

 

 

ยีห้อง IKA 

จํานวน 6 เครือง 

เป็นเครืองให้ความร้อนทีสามารถควบคุม

อุณหภูมิและกวนสารละลายได้พร้อมกัน 

 

 
 

ห้องสัตว์ทดลอง  

 เครืองเขย่าสารละลาย 

ยีห้อ HL magnetic stirrer 

จํานวน 12 เครือง 

เป็นเครืองสําหรับใช้กวนสารละลาย โดยใช้

ก้อน magnetic ฟพ 

 

ห้องปฏิบัติการรวม 

ชั น 2 
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ห้องเครืองมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับที รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ

54 ตู ้ เย็นเก็บสารเคมีอุณหภูมิตํา 

ยีห้อ SHARP 

จํานวน  2 ตู ้

สําหรับเก็บสารเคมี , media  

 

ห้องเครืองมือกลาง 

ชั น 4 

 

ชํารุด 

รอซ่อม 

ตู ้ เย็นเก็บสารเคมีอุณหภูมิตํา 

ยีห้อ  SANYO 

จํานวน  2 ตู ้

สําหรับเก็บสารเคมี , media  

 

ห้องเครืองมือกลาง 

ชั น 4 
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ห้องเครืองมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับท ี รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ

55 เครืองตรวจสอบคุณภาพ DNA ใช้ตรวจสอบคุณภาพของ DNA  

 
 

  

56 ชุดกล้องจุลทรรศน์หัวกลับแบบฟลูออ

เรสเซนต์ชนิด 2 กระบอกตา พร้อม

อุปกรณ์  

จํานวน 1 ชุด 

  

 

 รอเปิดซอง+ตรวจ

รับ 
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ห้องสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับท ี รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ

23 เครืองชังนํ าหนักหนูแบบดิจิตอล 

 

(pH meter) 

ยีห้อ Thermo scientific :  

 Orion 2-star benchtop pH meter 

 จํานวน 12 เครือง 

เป็นเครืองทีสามารถวัดค่าความเป็น กรด 

- ด่าง ของสารละลาย   

 

 

ห้องปฏิบัติการรวม 

ชั น 2 

 

 

 

24 ตู ้แช่แข็งซากสัตว์ทดลอง 

 

(Conductivity meter) 

ยีห้อ Thermo scientific :  

 Orion Star A112 Conductivity 

Benchtop Meter  

จํานวน 1 เครือง 

เป็นเครืองทีสามารถวัดค่าการนําไฟฟ้า  

 

 

 

 

ห้องเครืองมือกลาง  

ชั น 4 

 

 เครืองวัดความชื นและอุณหภูมิ 

 

(Conductivity meter) 

ยีห้อ Thermo scientific :  

 Orion Star A112 Conductivity 

Benchtop Meter  

จํานวน 1 เครือง 

เป็นเครืองทีสามารถวัดค่าการนําไฟฟ้า  
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ห้องสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับที รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ

 กรงเดียว รอเปิดซอง+ตรวจรับ 

 

  

 กรง  
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 ชั นวางกรง  

 

  

 เครืองฉีดนํ า  

 

  

 

 

ห้องสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับท ี รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ

 ตู ้ เย็น  
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 Hood  

 

  

 Autocalve  

 

  

 โคมไฟผ่าตัด  

 

  

 

ห้องสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับท ี รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ

 ตาชังกิโล  
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 เครืองปิดปากถุง  

 

  

 เครืองซักผ้า  

 

  

 ตัวกรองนํ า  

 

  

 

 

 

 

ห้องสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายการเครืองมือวิจัย  

ลําดับท ี รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ สถานทีตั ง หมายเหต ุ



34 
 

 คอมพิวเตอร์     

 เครืองปรับอากาศ     

24 กล้องฟล-ู2 รอเปิดซอง+ตรวจรับ  ห้องเครืองมือกลาง  

ชั น 4 

 

 เครืองฟอกอากาศ-55 รอเปิดซอง+ตรวจรับ    

 กรงหนูถีบจักรปลอดเชื อ-56 รอเปิดซอง+ตรวจรับ    

 กรงหนูขาวปลอดเชื อ รอเปิดซอง+ตรวจรับ    

 กรงเดียวหนูถีบจักร รอเปิดซอง+ตรวจรับ    

 

 

 

 

 

 


