
บทนํา

ขอขอบคณุในความรวมมือ

Introduction

The equipments that list in this file are managed  by the Research Affair Department, Faculty of Medicine.

These equipments are divided in to several platform based on their main function.

Loacation and the person who incharged of these equipments are listed in this file.

Researcher who want to use these equipments can contact the satffs of the Research Affair Department as specified on the list of the equipments

In case of malfunction or misuse of these equipments please inform the Research Affair Departent

Instrument Platform

ครุภัณฑวิจัยที่ปรากฏในฐานขอมูลนี้เปนครุภัณฑวิจัยที่ฝายวิจัย คณะแพทยศาสตรเปนผูรับผิดชอบในการจัดซื้อเพ่ืออํานวยความสะดวกในการใชงานใหแกนักวิจัยของคณะ

แพทยศาสตร ซึ่งในฐานขอมูลนี้จะแบงชนิดของครุภัณฑตามประโยชนการใชสอยหลัก นักวิจัยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของครุภัณฑแตละเครื่องรวมทั้งรุนหรือบริษัทที่ผลิต

ครุภัณฑเหลานั้นได ตําแหนงที่ตั้งและรายชื่อเจาหนาที่ที่รับผิดชอบรวมทั้งเบอรโทรศัพทติดตอไดแสดงไวในขอมูลครุภัณฑแตละชิ้น นักวิจัยที่ยังไมเคยมีประสบการณในการใช

ครุภัณฑเหลานี้จะตองติดตอเขารับการอบรมวิธกีารใชเครื่องเหลานั้นกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบกอน

ขอใหนักวิจัยทุกทานโปรดชวยกันดูแลรักษาครุภัณฑเหลานี้ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน ในกรณีที่พบวามีการใชงานที่ไมถูกตอง ขาดการดแูล หรือชํารุด โปรดแจงเจาหนาที่ที่

รับผิดชอบแตละเครื่องตามที่อยูมี่ไดแจงไวในฐานขอมูลนี้ดวย



ที รายการ รปูภาพ ยหีอ้/รุน่
ตวัแทน
จาํหนา่ย

จาํนวน
หมายเลข
ครภุณัฑ์

คณุสมบตัขิองครภุณัฑ์ อปุกรณ์ประกอบ
สถานที
ตดิตงั

ผูด้แูล

1 เครอืงอบนงึฆา่เชอื
ดว้ยไอนํา (Autoclave)

Hirayama/ 
HV-110

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั 

โทร
(662)615-

2929

4 600742281508-
00002
(5404)

M-00248-1/53 
(5503)

600742281508-
00002
(5503)

M-00248-2/53
(5713)

เป็นเครอืงนงึฆา่เชอืดว้ยไอนํา
แรงดันสงูชนดิตงั ทํางานดว้ย
ไฟฟ้า ใสข่องทจีะนงึฆา่เชอืทาง
ดา้นบน มคีวามจุของหอ้งนงึไม่
นอ้ยกวา่ 110 ลติร โดยมเีสน้ผา่น
ศนูยก์ลางของหอ้งนงึไมน่อ้ยกวา่ 
420 มม. และลกึไมน่อ้ยกวา่  795 
 มม. 

ตะกรา้ใสข่องนงึ
ขนาดใสใ่นหอ้งนงึ
ไดพ้อดทํีาดว้ย
โลหะทไีมเ่ป็นสนมิ
จํานวน 4 ใบ

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 
5403, 5503, 
5713

นุชนาฏ 
 โทร.
63309

2 เครอืงอบนงึฆา่เชอื
ดว้ยไอนํา (Autoclave)

Tomy/SX-
700

บ.เมดทิอป
 จํากดั

4 M-00390-1/55
(5404)

M-00390-2/55
(5603)

M-00390-3/55
(5713)

M-00390-4/55
(G1)

เป็นเครอืงนงึฆา่เชอื (Sterilizing) 
ใหค้วามรอ้น (Heating) และอุน่ 
(Warming) ตัวอยา่ง แบบตังพนื
ควบคมุดว้ยระบบ Micro- 
processor control  เป็นเครอืงนงึ
ชนดิใสข่องดา้นบน  โดยหอ้งนงึมี
ขนาดความจุไมน่อ้ยกวา่ 79 ลติร 
สามารถใชน้งึตัวอยา่ง (Effective 
volume) ไดไ้มน่อ้ยกวา่ 69 ลติร

1) ตะกรา้สแตนเล
สแบบมรีพูรนุ
ดา้นขา้งโดยรอบ
สําหรับใสข่องนงึ 2 
ใบ   
2) ถังสแตนเลส
แบบมรีพูรนุดา้นขา้ง
โดยรอบสําหรับใส่
ของนงึ จํานวน 1 ใบ

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5404, 
5603, 5713
 และ อ.
เตรยีม
วทิยาคลนิกิ
 หอ้ง G1 ชนั
 4 ภ.จุลฯ

นุชนาฏ 
 โทร.
63309

Basic Platform

Autoclave



1 เครอืงชงัไฟฟ้า 4 
ตําแหน่ง

Sartorius/BS
A 224S-CW

บรษัิท รี
เนาน ์
เทคนคิอล
 โทร. 
027121801

11 M-00396-7/53
 (5403)

M-00396-2/53
 (5406)

M-00396-3/53
 (5407)

M-00396-1/53 
(5502)

M-00396-4/53 
(5510)

M-00396-5/53
 (5516)

M-00396-6/53 
(5602)

M-00396-8/53 
(5615)

M-00396-9/53 
(5703)

M-00396-10/53
 (5706)

M-00396-11/54
 (J2)

Weighing capacity: 220 g
Readability: 0.0001 g
Repeatability: 0.0001 g
Linearity: 0.0002 g
calibration and adjustment : 
Internal

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง
5403,5406,5
407,5502,55
10,5516,560
2,5615,5703
,5706
อาคาร
เตรยีมวทิย2์
 หอ้ง J2 ชนั
 4

นุชนาฏ  
 โทร.
63310

2 เครอืงชงัไฟฟ้า 4 
ตําแหน่ง

Sartorius/CP
224S

บรษัิท รี
เนาน ์

เทคนคิอล

1 M-00410-1.5/50
(D4)

Weighing capacity: 120 g
Readability: 0.1 mg
Tare range (subtractive): -120 g
Repeatability: < ±0.1 mg
Linearity: < ±0.2 mg

/ อาคาร
เตรยีมวทิย์
 หอ้ง D4 ชนั
 4

นุชนาฏ  
 โทร.
63311

Balance (4 digits)



3 เครอืงพมิพผ์ล สําหรับ
เครอืงชงั 4 ตําแหน่ง 
(Printer)

YDP20-OCE บรษัิท รี
เนาน ์

เทคนคิอล

4 M-00396-(20-
24)/53

เป็นเครอืงพมิพผ์ลพรอ้มกระดาษ
ธรรมดาแบบมว้น ใชต้อ่กบัเครอืง
ชงั สามารถพมิพผ์ลออกเป็น
กระดาษได ้

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5602, 
5408, 5502, 
5703

นุชนาฏ  
 โทร.
63309

1 เครอืงชงัไฟฟ้า 2 
ตําแหน่ง

Sartorius/ 
BSA3202S-
CW

บรษัิท รี
เนาน ์

เทคนคิอล
 โทร. 

027121800

7  M-00396-16/53
 (5403)

M-00396-15/53
 (5407)

M-00396-13/53
 (5502)

M-00396-17/53 
(5516)

M-00396-18/53
 (5602)

M-00396-19/53
 (5608)

M-00396-14/53
 (H6)

Weighing capacity: 3200 g
Readability: 0.01 g
Repeatability: 0.01 g
Linearity: 0.02 g
calibration and adjustment : 
Internal

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 540 3,
 5407, 
5502, 5516,
 5602, 5608
อาคาร
เตรยีมวทิย์
 หอ้ง H6 ชนั
 4

นุชนาฏ  
 โทร.
63309

2 เครอืงชงัไฟฟ้า 2 
ตําแหน่ง

Sartorius/ 
BSA4202S-
CW

บรษัิท รี
เนาน ์

เทคนคิอล
 โทร. 

027121800

2 M-00397-1/53
(5406)

M-00397-2/53
(5703)

Weighing capacity: 4200 g
Readability: 0.01 g
Repeatability: 0.01 g
Linearity: 0.02 g
calibration and adjustment : 
Internal

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5406 ,
5703

นุชนาฏ  
 โทร.
63309

Balance (2 digits)



3 เครอืงชงัไฟฟ้า 2 
ตําแหน่ง

Sartorius/ 
BSA 2202s-
cw

บรษัิท รี
เนาน ์

เทคนคิอล
 โทร. 

027121800

1 M-00616-17.7/49
(J2)

Weighing capacity: 2200 g
Readability: 0.01 g
Repeatability: 0.01 g
Linearity: 0.02 g
calibration and adjustment : 
Internal

/ อาคาร
เตรยีมวทิย2์
 หอ้ง J2 ชนั
 4

นุชนาฏ  
 โทร.
63309

4 เครอืงชงัไฟฟ้า 2 
ตําแหน่ง

Sartorius/ 
BSA 822

บรษัิท รี
เนาน ์

เทคนคิอล
 โทร. 

027121799

2 M-00398-3/53
 (5615)

M-00398-2/53
 (5707)

Weighing capacity: 820 g
Readability: 0.01 g
Repeatability: 0.02 g
Linearity: 0.03 g
calibration and adjustment : 
External

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5615 ,
 5706

นุชนาฏ  
 โทร.
63308

5 เครอืงชงัไฟฟ้า 4 
ตําแหน่ง

Sartorius/Ex
tend

บรษัิท รี
เนาน ์

เทคนคิอล
 โทร. 

027121802

1 M-00551-1/49 
(5701)

M-00552-1/49 
(D4)

- / อาคารเวช
วชิชาคาร 
5701
อาคาร
เตรยีมวทิย์
 หอ้ง D4 ชนั
 4

นุชนาฏ  
 โทร.
63311

6 เครอืงพมิพผ์ลสําหรับ
เครอืงชงั 2 ตําแหน่ง 
(Printer)

YDP20-OCE บรษัิท รี
เนาน ์

เทคนคิอล
 จํากดั 
โทร. 

027121800

2 M-00397-(3-
4)/53

เป็นเครอืงพมิพผ์ลพรอ้มกระดาษ
ธรรมดาแบบมว้น ใชต้อ่กบัเครอืง
ชงั สามารถพมิพผ์ลออกเป็น
กระดาษได ้

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5406, 
5703

นุชนาฏ 
โทร.

63309



1 เครอืงปันเหวยีงชนดิ
ความเร็วสงูแบบตงัโต๊ะ 
(Centrifuge; Allegra X-
12)

Beckman 
Coulter/ 
Allegra X-12

  บรษัิท พี
 ซ ีแอล 
โฮลดงิ 
จํากดั   
โทร.

081696173
1

3 ไมอ่อกเลข สามารถปันเหวยีงดว้ยความเร็ว
สงูสดุไมตํ่ากวา่ 10,200 รอบตอ่
นาท ีและแรงเหวยีงสงูสดุไดไ้ม่
ตํากวา่ 11,400 g เมอืใชห้วัปัน
เหวยีงชนดิ Fixed Angle Rotor 
และสามารถปันเหวยีงดว้ย
ความเร็วสงูสดุไมตํ่ากวา่ 4,750 
รอบตอ่นาท ีและแรงเหวยีงสงูสดุ
ไดไ้มตํ่ากวา่ 5,250 g 

1) Swinging Bucket 
Rotor
2) ถว้ยปันป้องกนั
การฟุ้งกระจาย
3) อปุกรณ์ปรับขนาด
  สําหรับหลอด
ทดลอง 12, 15, 50 
มลิลลิติร
4) Microplate 
Carrier 

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5403, 
5602, 5703

นุชนาฏ  
 โทร.
63309

2 เครอืงปันเหวยีงชนดิ
ความเร็วสงู ชนดิ
ควบคมุอณุหภมูไิด ้
แบบตงัโต๊ะ 
(Refrigerated 
Centrifuge)

Beckman 
Coulter/ 
Allegra X-
15R

  บรษัิท พี
 ซ ีแอล 
โฮลดงิ 
จํากดั   
โทร.

081696173
1

8 M-00211-2/53 
(5403)

M-00211-1/53
 (5502)

M-00369-1/55
 (5513)

M-00369-2/55
 (5602)

M-00210-2/53
 (5703)

M-00634-1/49 
(370)

M-00411-1/53 
(D4)

M-00210-3/53
 (I2)

สามารถปันเหวยีงดว้ยความเร็ว
สงูสดุไมตํ่ากวา่ 10,200 รอบตอ่
นาท ีและแรงเหวยีงสงูสดุไดไ้ม่
ตํากวา่ 11,400 g เมอืใชห้วัปัน
เหวยีงชนดิ Fixed Angle Rotor 
และสามารถปันเหวยีงดว้ย
ความเร็วสงูสดุไมตํ่ากวา่ 4,750 
รอบตอ่นาท ีและแรงเหวยีงสงูสดุ
ไดไ้มตํ่ากวา่ 5,250 g 

1) Swinging Bucket 
Rotor
2) ถว้ยปันป้องกนั
การฟุ้งกระจาย
3) อปุกรณ์ปรับขนาด
  สําหรับหลอด
ทดลอง 12, 15, 50 
มลิลลิติร
4) Microplate 
Carrier 

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5703, 
อาคาร
เตรยีม
วทิยาคลนิกิ
 ชนั 4 หอ้ง 
I4

นุชนาฏ  
 โทร.
63309

Refrigerate centrifuge



3 เครอืงปันเหวยีง
ควบคมุอณุหภมูแิบบ
ตงัโต๊ะ (320R 
Centrifuge)

Hettich 
Zentrifugen 
Universal32
0,320R

บรษัิทเบค
ไทย 

กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั โทร
026152929

1 M-00370-3/53 เป็นเครอืงทําใหส้ารตก ตะกอนที
อณุหภมูตํิามคีวามเร็วรอบสงูสดุ
ในการปันไมน่อ้ยกวา่ 5,000 รอบ 
ตอ่นาท ีสําหรับหวัปันแบบ Swing 
rotor และไมน่อ้ยกวา่ 15,000 
รอบตอ่นาท ีสําหรับหวัปันแบบ 
Angle Rotor และตัวเครอืงมคีา่ 
แรงเหวยีงหนศีนูยก์ลางไมน่อ้ย
กวา่ 21382 g

1) หวัปันเหวยีง 
Swing roter ชนดิ 
8x50มล     
2) adapter สําหรับ
หลอด 15 ml จํานวน
 4 อัน

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5407B

นุชนาฏ  
 โทร.
63309

4 เครอืงปันเหวยีง
ตกตะกอนชนดิควบคมุ
อณุหภมู ิ(Refrigerated
 Centrifuge)  

Sartorius/ 6-
16K

   บ.กบิ
ไทย จํากดั

 โทร.
022748331

3

1 M-00425-6/52 เป็นเครอืงปันตกตะกอนทสีามารถ
ใชไ้ดก้บัหวัปันชนดิ Angle Rotor 
และ Swing out Rotor ขนาดตา่งๆ
ไดห้ลายขนาด มคีวามเร็วรอบ
ของการปันสงูสดุไมน่อ้ยกวา่ 
15,000 RPM มคีวามจุสงูสดุไม่
นอ้ยกวา่ 4 X 500 ml. 

1)หวัปันแบบ angle 
roter, Swing out 
roter 
2)อปุกรณ์ปรับขนาด
3)ขวดปัน 250 ml 4)
เครอืงชงั 2 แขน
5)Stabilter ขนาด 5 
kva

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5615

นุชนาฏ  
 โทร.
63309

5 เครอืงปันเหวยีงแบบ 
Swing rotor ชนดิ
ควบคมุอณุหภมูไิด ้
แบบตงัโต๊ะขนาดเล็ก
(Refrigerated 
Centrifuge)

BECKMAN 
COULTER/All
egra X-30R

  บรษัิท พี
 ซ ีแอล 
โฮลดงิ 
จํากดั   
โทร.

081696173
1

3 M-00369-
4/55 (5502)

M-00369-
5/55 (5701)

M-00369-
6/55 (5706)

สามารถปันตกตะกอนไดท้ี
ความเร็วสงูสดุไมน่อ้ยกวา่ 18,000
 รอบตอ่นาท ี(คา่แรงเหวยีงหนี
ศนูยก์ลางไมน่อ้ยกวา่ 29,000 xg)
สามารถปันสารตัวอยา่งไดใ้น
ปรมิาณสงูสดุไมน่อ้ยกวา่ 1,600 ml
 เมอืใชก้บัหวัปันเหวยีงชนดิ 
Swinging Bucket Rotor สามารถ
ตงัเวลาปันไดน้านถงึ 9 ชวัโมง 59
 นาที

1) อปุกรณ์ปรับ
ขนาดหลอด 15 ml 4
 อัน       
2) อปุกรณ์ปรับ
ขนาดหลอด 50 ml 4
 อัน         
3) เครอืงชงั 2 แขน

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5502, 
5701, 5706

นุชนาฏ  
 โทร.
63309



6 เครอืงปันเหวยีง
ตกตะกอนความเร็วสงู
ชนดิควบคมุอณุหภมูิ
แบบตงัพนื (Super 
speed refrigerated 
centrifuge)

Beckman 
Coulter/ 
Avanti J-E

  บรษัิท พี
 ซ ีแอล 
โฮลดงิ 
จํากดั   
โทร.

081696173
1

2 M-00210-1/53
(5502)

600741103902-
00001
(5416)

สามารถปันเหวยีงดว้ยความเร็ว
สงูสดุไมตํ่ากวา่ 21,000 รอบตอ่
นาท ีและแรงเหวยีงสงูสดุไดไ้ม่
ตํากวา่ 53,300 g เมอืใชห้วัปัน
เหวยีงแบบมมุเอยีงคงท ี(Fixed 
Angle Rotor) ควบคมุอณุหภมูอิยู่
ในชว่ง -10 ถงึ 40 องศาเซลเซยีส 

1) หวัปันเหวยีงชนดิ 
Biosafety  แบบ 
Fixed angle 
2) หวัปันเหวยีงชนดิ 
Fixed Angle Rotor 
3) ชดุตรวจสอบ
ความสมดลุย ์ 1 ชดุ

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5416, 
5502

กฤษณา
   โทร.
63309

7 เครอืงปันเหวยีง
ความเร็วสงู 
(Ultraspeed centrifuge)

Beckman 
Coulter/  
Optima L-
80XP

บรษัิท พ ีซี
 แอล โฮ

ลดงิ จํากดั 
 โทร.

081696173
1

1 M-00633-1/49 เป็นเครอืงปันเหวยีงตกตะกอนที
สามารถปันไดค้วามเร็วสงูสดุไม่
นอ้ยกวา่ 80,000 รอบตอ่นาท ี
และสามารถสรา้งแรงเหวยีงหนี
ศนูยก์ลางสงูสดุไดไ้มน่อ้ยกวา่ 
602,000xg

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5502

กฤษณา
   โทร.
63309

1 เครอืงปันเหวยีง
ความเร็วสงูขนาดเล็ก 
(Microcentrifuge)

Beckman 
coulter 
MicroFuge 
M-16

  บรษัิท พี
 ซ ีแอล 
โฮลดงิ 
จํากดั   
โทร.

081696173
1

2 M-00210-4/53
 (5602)

M-00210-5/53 
(5606)

เป็นชดุเครอืงปันชนดิความเร็วสงู
ขนาดเล็ก สําหรับงานทาง
หอ้งปฏบิัตกิาร DNA, RNA, Protein
 ควบคมุอณุหภมูไิมไ่ด ้

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5602, 
5606

นุชนาฏ  
 โทร.
63309

Microcentrifuge



2 เครอืงปันเหวยีง
ความเร็วสงูขนาดเล็ก 
(Non-refrigerated 
Microcentrifuge)

Beckman 
Coulter/
Microfuge 
18

  บรษัิท พี
 ซ ีแอล 
โฮลดงิ 
จํากดั   
โทร.

081696173
1

4 M-00411-3/53
 (5403)

M-00226-5/53
 (5502)

M-00226-7/53
 (5608)

M-00226-8/53
 (5703)

เป็นชดุเครอืงปันชนดิความเร็วสงู
ขนาดเล็ก สําหรับงานทาง
หอ้งปฏบิัตกิาร DNA, RNA, Protein
 มคีวามเร็วสงูสดุในการปันเมอืใช ้
หวัปันเหวยีงชนดิ Fixed Angle 
Rotor ไดไ้มน่อ้ยกวา่ 14,000 รอบ
ตอ่นาท ีมแีรงเหวยีงสงูสดุไมน่อ้ย
กวา่ 18,000 g. สามารถปันสาร
ตัวอยา่งไดใ้นปรมิาณสงูสดุ 2.0 ml
 จํานวน 24 หลอด

Fixed angle  Rotor 
พรอ้มฝาปิด สามารถ
 บรรจุหลอดขนาด 
1.5/2.0 ml ไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ 96 หลอด

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5403, 
5502, 5608, 
5703

นุชนาฏ  
 โทร.
63309

3 เครอืงปันเหวยีง
ความเร็วสงูขนาดเล็ก
ชนดิควบคมุอณุหภมูิ
(Refrigerated 
Microcentrifuge) 

Beckman 
Coulter/ 
Microfuge 
22R

  บรษัิท พี
 ซ ีแอล 
โฮลดงิ 
จํากดั   
โทร.

081696173
1

4 M-00226-2/53
 (370) 

M-00226-1/53
 (D4)

M-00226-3/53 
(H6)

M-00411-2/53
 (J2)

เครอืงปันเหวยีงชนดิความเร็วสงู
ขนาดเล็กแบบควบคมุอณุหภมูมิี
ความเร็วสงูสดุในการปันไมน่อ้ย
กวา่ 14,000 รอบตอ่นาท ีและมี
แรงเหวยีงสงูสดุไมน่อ้ยกวา่ 
21,920 g

 Fixed angle 
aluminum Rotor 
พรอ้มฝาปิด

อาคาร
เตรยีม
วทิยาคลนิกิ
 ชนั 4 หอ้ง 
D4, H6, J2
อาคาร
เตรยีม
วทิยาคลนิกิ
 ชนั 3 หนา้
หอ้ง 370

นุชนาฏ  
 โทร.
63309

4 เครอืงปันเหวยีง
ความเร็วสงูขนาดเล็ก
ชนดิควบคมุอณุหภมูิ
(Refrigerated 
Microcentrifuge) 

Beckman 
Coulter/
Microfuge 
20R

  บรษัิท พี
 ซ ีแอล 
โฮลดงิ 
จํากดั   
โทร.

081696173
1

1 600741103902-
00001

เป็นชดุเครอืงปันชนดิความเร็วสงู
ขนาดเล็ก สําหรับงานทาง
หอ้งปฏบิัตกิาร DNA, RNA, 
Proteinและสามารถนงึฆา่เชอืท ี
121 องศาเซลเซยีส มคีวามเร็ว
สงูสดุในการปันเมอืใชห้วัปัน
เหวยีงชนดิ Fixed Angle Rotor ได ้
ไมน่อ้ยกวา่ 14,000 รอบตอ่นาที

Fixed angle 
aluminum Rotor 
พรอ้มฝาปิดที
สามารถบรรจุหลอด
ขนาด 1.5/2.0 ml ได ้
ไมน่อ้ยกวา่ 96  
หลอด

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5416

นุชนาฏ  
 โทร.
63309



5 เครอืงปันเหวยีง
ความเร็วสงูชนดิ
ควบคมุอณุภมูแิบบตํา
ตงัพนื (High speed 
refrigerated micro 
centrifuge)

Tomy/MX-
305

บ.เมดทิอป
 จํากดั

3 M-00390-5/55 
(5502)

M-00390-6/55
 (5602)

M-00390-7/55
 (5703)

ควบคมุการทํางานดว้ยระบบ
ไมโครโปรเซสเซอร ์แสดงคา่
ความเร็วรอบ แรงเหวยีงหนี
ศนูยก์ลาง เวลาอณุหภมู ิเป็น
ตัวเลขไฟฟ้าเรอืงแสงแบบ Digital
 LED display  ตัวเครอืงมคีวามจุ
สงูสดุไมน่อ้ยกวา่ 4 x 50 ml  
สําหรับหวัปันแบบ Angle Rotor มี
ความเร็วรอบไมน่อ้ยกวา่ 15,000 
rpm

1) Rack-in-rotors 
(Carbon Fiber)           
2) Rack for 2 ml x 24 
tubes,15,000 rpm     
 3) Rack for PCR 96 
well plate x 2 plate, 
14,000 rpm

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5502, 
5602,       
5703

นุชนาฏ  
 โทร.
63309

6 เครอืงปันเหวยีงชนดิ
ควบคมุอณุภมูแิบบตํา
ตงัโต๊ะ (Refrigerated  
Micro Centrifuge)

Tomy/Kitma
n T24

บ.เมดทิอป
 จํากดั

3 M-00362-3/53
(5403)

M-00391-4/55
(5707)

600741103902-
00004
(5602)

มคีวามเร็วรอบ (Speed) สงูสดุ
สําหรับ Microtubes rotor 24 x 2.0
 ml ไดไ้มน่อ้ยกวา่ 13,500 รอบ/
นาท ีสามารถปรับความเร็วรอบได ้
ตงัแต ่300-13,500 rpm ปรับได ้
ครงัละ 100 rpm  มคีวามจุ 
(Capacity) สงูสดุในการปันไม่
นอ้ยกวา่ 24 x 2.0 มลิลลิติร

Rack  สําหรับใส่
หลอดทดลอง ขนาด
 2 ml x 24 tubes  
จํานวน   1  ชดุ

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5403, 
5707, 5602

นุชนาฏ  
 โทร.
63309

1 เครอืงลดปรมิาณ
สารละลายแบบ
อัตโนมัตโิดยใชแ้กส๊
ไนโตรเจน  (TurboVap 
LV)

Caliper/ 
Turbo Vap 
LV

   บ.กบิ
ไทย จํากดั

 โทร.
022748331

3

1 M-00425-15/53 เป็นชดุระเหยสารทําใหส้ารเขม้ขน้
 โดยใชเ้ทคนคิการพน่แกส๊แบบ 
vortex shearing action ลงไปใน
หลอดแกว้ทบีรรจุสารซงึอุน่อยูใ่น
อา่งนําควบคมุอณุหภมู ิสามารถ
ควบคมุอณุหภมูขิองนําในอา่งได ้
ตงัแตอ่ณุหภมูหิอ้ง ถงึ 90 องศา
เซลเซยีส สามารถควบคมุความ
ดันของแกส๊ไดใ้นชว่ง 0 ถงึ 15 psi

1)หลอดแกว้กน้กลม
 ขนาด 7 ml 200 
หลอด   
2)หลอดแกว้กน้กลม
3)Rack สําหรับวาง
หลอดทดลอง   4)
ถังไนโตรเจน พรอ้ม
อปุกรณ์ควบคมุ
ความดัน

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5513

กฤษณา
  โทร.
63309

Concentration Evaporator 



เครอืงปันเหวยีงเพอื
เพมิความเขม้ขน้ของ
สารชวีภาพ (CentriVap
 concentrator)

LABCONCO  บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั   

โทร
(662)615-

2929

1 M-00284-1/54 เป็นเครอืงทําใหส้ารละลายเขม้ขน้
 สามารถทําอณุหภมูไิด ้ตงัแต ่-4 
ถงึ 100 องศาเซลเซยีสหรอืกวา้ง
กวา่ มคีวามเร็วสงูสดุในการปัน
เหวยีงไมน่อ้ยกวา่ 1400 รอบตอ่
นาท ีตงัเวลาการปันเหวยีงได ้
อยา่งนอ้ย 1 ถงึ 999 นาท ี

1) หวัปันเหวยีงใช ้
กบัหลอดทดลอง
ทาง DNA ขนาด 0.5 
 ,1.5-2 มล.    2) 
หวัปันเหวยีงใชก้บั
หลอดทดลองขนาด 
1.5-2  , 5-6 และ 5-10
 มล.

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5502

กฤษณา
  โทร.
63309

เครอืงดักจับไอระเหย
ดว้ยความเย็น 
(CentriVap Centrifugal 
Concentrator)

LABCONCO  บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั   

โทร
(662)615-

2929

1 M-00284-2/54 เป็นเครอืงดักจับไอระเหยดว้ย
ความเย็น โดยระบบทําความเย็น
สามารถทําอณุหภมูไิดไ้มน่อ้ยกวา่
 -55 องศาเซลเซยีส ภายใน 20 
นาท ีถังดักไอระเหยมคีวามจุไม่
นอ้ยกวา่ 4 ลติร ม ีGlass Trap ดัก
ไอสารเคมี

1) Glass Trap สํารอง
 จํานวน 1 อัน           
   
2)โต๊ะสําหรับวาง
เครอืงแบบสองชนั 
สามารถเคลอืนยา้ย
ได ้ จํานวน 1 ตัว

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5502

กฤษณา
  โทร.
63309

ปัมสญุญากาศ 
(Vacuum Pump)

LABCONCO  บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั   

โทร
(662)615-

2929

1 M-00284-3/54 เป็นปัมดดูอากาศสําหรับใชก้บั
สารทมีฤีทธกิดักรอ่น ประกอบไป
ดว้ยสว่นโรตารแีละไดอะแฟรมที
ทนตอ่สารเคม ีชนดิ 2 stage มชีดุ
แกว้ดักไอสารในระบบ สามารถ
ดดูอากาศดว้ยอัตราประมาณ 96 
ลติร/นาที

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5502

กฤษณา
  โทร.
63309

2



3 เครอืงกลันระเหยสาร
แบบหมนุ (Vacuum 
Pump)

Heidolph  บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั   

โทร
(662)615-

2929

1 M-00257-1/57 เป็นเครอืงกลันระเหยแบบ
สญูญากาศ

1) ป็มสญุญากาศ
ชนดิทนสารเคมี

central lab2
 ชนั 4  
preclinic

กฤษณา
  โทร.
63309

4 เครอืงกลันระเหยสาร
แบบหมนุ (Vacuum 
Pump)

Buchi/R100  บรษัิท 
ไซแอน
ตฟิิค

โปรโมชนั 
จํากดั
โทร 
02-

1854333

1 600741115821-
00002

เป็นเครอืงกลันระเหยแบบ
สญูญากาศ

1) ป็มสญุญากาศ
ชนดิทนสารเคมี
2) อา่งควบคมุ
อณุหภมูนํิาเย็น

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5503

กฤษณา
  โทร.
63309

5 เครอืงทําแหง้แบบ
เยอืกแข็ง (Freeze 
dryer)

LABCONCO  บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั   

โทร
(662)615-

2929

1 M-00359-1/57 เป็นเครอืงทตัวอยา่งใหแ้หง้ โดย
การระเหดิของนําออกจาตัวอยา่ง
ภายใตส้ภาวะสญูญากาศ

1) ภาชนะขนาด 600
 มม.  4 ใบ 
2) ภาชนะขนาด
มากกวา่ 600 มม.  4 
ใบ

central lab2
 ชนั 4  
preclinic

กฤษณา
  โทร.
63309



1 ตูอ้บลมรอ้น ชนดิมพัีด
ลมหมนุเวยีนอากาศ
ขนาดใหญ ๋ (Hot Air 
oven 400 L)

Memmert/ 
UFE 700

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั   

โทร
(662)615-

2 M-00361-1/53    
    (5404)

M-00361-2/53    
    

(สตัวท์ดลอง)

เป็นตูอ้บลมรอ้นซงึมพัีดลม
สําหรับหมุนเวยีนอากาศภายในตู ้
มคีวามจุไมน่อ้ยกวา่ 400 ลติร 
ควบคมุอณุหภมูภิายในตูไ้ดต้งัแต่
 10 องศาเซลเซยีสเหนอื
อณุหภมูหิอ้งถงึ 250 องศา
เซลเซยีส 

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5404 ,
 หน่วยสตัว์
 ทดลอง

รุง่ทพิย ์ 
 โทร.
63355

2 ตูอ้บลมรอ้น ชนดิมพัีด
ลมหมนุเวยีนอากาศ
ขนาดกลาง (Hot Air 
oven 250 L)

Memmert/ 
UFE 600

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั   

โทร
(662)615-

2 M-00361-
3/53 (5503)

M-00361-
4/53 (5603)

เป็นตูอ้บลมรอ้นซงึมพัีดลม
สําหรับหมุนเวยีนอากาศภายในตู ้
มขีนาดภายในไมน่อ้ยกวา่ 250 
ลติร ควบคมุอณุหภมูภิายในตูไ้ด ้
ตงัแต ่10 องศาเซลเซยีสเหนอื
อณุหภมูหิอ้ง ถงึ 250 องศา
เซลเซยีส

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5503 ,
 5603

รุง่ทพิย ์ 
 โทร.
63355

3 ตูค้วบคมุอณุหภมูิ
สําหรับการไฮบรดิเซชนั
 (Hybridization)

FINEPCR/Co
mbi-SV120

บรษัิท ไบ
โอแอคทฟี

 จํากดั
โทร.
02-

8845146

1 M-00477-1/57 ตูค้วบคมุอณุหภมูสิามารถตงั
อณุหภมูไิด ้5-80 องศาเซลเซยีส 
ความคาดเคลอืน 0.5 องศา
เซลเซยีส Rotation speed 0-40 
rpm Shaking speed 0-300 rpm

1)แทน่สําหรับเขยา่ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5704

นุชนาฏ  
 โทร.
63309

Hot air oven & Incubator



4 ตูอ้บลมรอ้น ชนดิมพัีด
ลมหมนุเวยีนอากาศ
ขนาดกลาง (Hot Air 

oven 150 L)

Memmert/U
FE 500

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั   

โทร
(662)615-

2929

10 M-00360-4/53 
(5404)

M-00360-7/53 
(5503)

M-00360-6/53 
(5503)

M-00360-9/53 
(5603)

M-00360-10/53 
(5603)

M-00360-11/53 
(5603)

M-00360-5/53 
(5713)

M-00360-1/53 
(5713)

M-00360-2/53 
(5713)

M-00360-12/53 
(อ.พัชร)ี 

เป็นตูอ้บลมรอ้นซงึมพัีดลม
หมนุเวยีนอากาศภายในตู ้ความจุ

ไมน่อ้ยกวา่ 108 ลติร ควบคมุ
อณุหภมูภิายในตูไ้ดต้งัแต ่10 

องศาเซลเซยีสเหนอือณุหภมูหิอ้ง
 ถงึ 250 องศาเซลเซยีส ดว้ยระบบ

 Fuzzy- supported PID 
microprocessor control 

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5404, 
5503, 5603,

 5713
อาคาร

เตรยีมวทิย์
 ชนั 4

รุง่ทพิย ์ 
 โทร.
63355

5 ตูค้วบคมุอณุหภมูิ
สําหรับการไฮบรดิได
เซชนั  (Hybridization 
incubator)

boekel 
bambino/ 
models 
230300 and 
230300-2

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั

1 M-00362-3/53 เป็นตูท้ใีชสํ้าหรับการไฮบรดิได
เซชนั สามารถควบคมุอณุหภมูิ
ชว่งตังแต ่10 องศาเหนอื
อณุหภมูหิอ้งถงึ 80 องศา
เซลเซยีส สามารถตงัเวลาและ
อัตราเร็วของการหมนุได ้  

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5403

นุชนาฏ  
 โทร.
63309



1 ชดุแทน่ใหค้วามรอ้น
กบัตัวอยา่ง (Hot Plate)

IKA/C-MAG 
HP4

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั   

โทร
(662)615-

2929

4 M-00360-21/53
 (5703)

M-00360-22/53 
(5602)

M-00360-23/53 
(5406)

M-00360-24/53
 (5502)

เป็นชดุสําหรับใหค้วามรอ้นแก่
ตัวอยา่ง ปรับอณุหภมูไิดส้งูสดุ 
500 องศาเซลเซยีส

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5703, 
5602, 5406, 
5502

นุชนาฏ 
 โทร.
63309

2 ชดุแทน่ใหค้วามรอ้น
กบัตัวอยา่ง (Hot Plate)

IKA/C-MAG 
HS7

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั   

โทร
(662)615-

2929

2 M-00360-20/53
 (5516)

M-00360-13/53
 (5615)

เป็นชดุสําหรับใหค้วามรอ้นแก่
ตัวอยา่ง ปรับอณุหภมูไิดส้งูสดุ 
500 องศาเซลเซยีส
พรอ้มกบัระบบ Magnetic stirrer 
ปรับระดับได ้

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5516 ,
 5615

นุชนาฏ 
 โทร.
63309

3 ชดุใหค้วามรอ้น(Heat 
block)

Blockel 
Digital dry 
bath two 
block/ 
model 
113020

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั  โทร
(662)615-

2929

2 M-00286-6/54
 (5516)

M-00286-7/54
 (5615)

เป็นชดุใหค้วามรอ้น ทสีามารถ
บรรจุหลอดทดลองขนาด 1.5 ml 
สามารถปรับคา่อณุหภมูไิด ้

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5516 ,
 5615

นุชนาฏ 
 โทร.
63309

Hot plate & Heat block



4 อปุกรณ์สําหรับใหค้วาม
รอ้นแกต่ัวอยา่ง (Digital
 dry bath)

BIO-
RAD/Digital 
dry bath

บ. เคโม
ไซน ์จํากดั

1 M-00315-6/54
 (5502)

สามารถทําอณุหภมูไิดอ้ยูใ่นชว่ง
สงูกวา่อณุหภมูหิอ้ง 5 องศา
เซลเซยีส ถงึไมตํ่ากวา่ 100 องศา
เซลเซยีส บล๊อกสามารถบรรจุ
หลอดขนาด 1.5 ml ไดไ้มน่อ้ยกวา่
 24 หลอด

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5502

นุชนาฏ 
 โทร.
63309

5 เครอืงควบคมุอณุหภมูิ
ชนดิแหง้ (Digital Dry 
Bath)

Benchmark/
BSH1001E

บรษัิท 
ฮอลลวีูด้
อนิเตอร์

เนชนัแนล 
จํากดั
โทร 
02-

6538556 

4 M-00283-3/56
(J2)  

M-00283-4/56
(5403)

M-00283-5/56
(5602)

M-00283-6/56
(5704)

สําหรับใหค้วามรอ้นกบัสาร
ตัวอยา่งทมีคีวามไวตอ่ความรอ้น
สงู

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5403, 
5602 , 5704
อาคาร
เตรยีมวทิย์
 หอ้ง J2 ชนั
 4

นุชนาฏ 
 โทร.
63309

1 เครอืงวัดความเป็นกรด
ดา่ง (pH meter)

Beckman 
Coulter/
pH Meter 
510

  บรษัิท พี
 ซ ีแอล 
โฮลดงิ 
จํากดั   
โทร.

081696173
1

6 M-00210-9/53
(5602)

M-00210-8/53
(5703)

M-00210-6/53
(J2)

M-00380-1/53, 
M-00380-3/53, 
M-00380-4/53

(5416)

เป็นเครอืงวัดความเป็นกรด-ดา่ง
ของสารละลายชนดิตงัโต๊ะ 
สามารถวัดคา่ pH ไดต้งัแต ่-1.99 
ถงึ 19.99

1)Combination pH 
Electrode ,Epoxy 
2) Electrode Stand 
Kit 
3) pH 4.00 , 7.00 , 
10.01 Buffer(475  
ml) อยา่งละ 4 ขวด

         

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5416, 
5602, 5703
อาคาร
เตรยีมวทิย ์
J2

นุชนาฏ 
โทร.

63309

pH Meter



2 เครอืงวัดคา่ความเป็น 
กรด-ดา่ง ,คา่การนํา
ไฟฟ้า เพอืควบคมุ
คณุภาพนําทผีลติได ้
(pH meter)

-    บรษัิท 
ไทยโพล ี  

เมดคิ 
จํากดั  
โทร.

024489082
-5

1 M-00404-3/53 เป็นเครอืงทสีามารถวัดคา่  pH, 
mV และคา่การนําไฟฟ้าได ้โดย
วัดคา่  pH ไดใ้นชว่ง -2.00 ถงึ 
16.00 วัดคา่ mVไดใ้นชว่ง -600  
ถงึ  600  mV 

/ อาคาร
เตรยีม
วทิยาคลนิกิ
 ชนั 4 
หน่วยผลติ
นํา

นุชนาฏ 
โทร.

63309

3 เครอืงวัดความเป็น
กรด-ดา่ง (pH-meter)

METTLER 
TOLEDO/FEP
20-FiveEasy 
Plus™ pH

บ.เมดทิอป
 จํากดั

2 ไมอ่อกเลข เป็นเครอืงวัดความเป็นกรด-ดา่ง
ของสารละลายชนดิตงัโต๊ะ 
สามารถวัดคา่ pH ไดต้งัแต ่-1.99 
ถงึ 19.99

1)Combination pH 
Electrode ,Epoxy  4 
อัน
2) Electrode Stand 
Kit 
3) pH 4.00 , 7.00 , 
10.01 Buffer
         

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5403, 

5502

นุชนาฏ 
โทร.

63309

1 ชดุเตรยีมตัวอยา่งกอ่น
นําเขา้นงึฆา่เชอื   
(Rocker)

Boekel/rock
er II

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั   

โทร
(662)615-

2929

3 M-00248-3/53 
(5403)

M-00248-4/53
 (5703)

M-00283-3/56
 (J2)

เป็นอปุกรณ์สําหรับเขยา่ใช ้
สําหรับงาน western blot

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5403, 
 5703
อาคาร
เตรยีมวทิย์
 ชนั 4 หอ้ง 
J2

นุชนาฏ 
 โทร.
63309

Shaker & Mixer



2 ชดุปันกวนตัวอยา่ง 
(Magnetic Stirer)

IKA/C-MAG 
MS4

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั   

โทร
(662)615-

2929

6 M-00360-19/53
 (5406)

M-00360-17/53 
(5407)

M-00360-16/53
 (5502)

M-00360-15/53 
(5602)

M-00360-18/53
 (5703)

M-00360-14/53
 (5702A)

เป็นชดุสําหรับปันกวนตัวอยา่ง
โดยใช ้Magnetic ความเร็วรอบ
นอ้ยกวา่ 1,400 รอบ/นาที

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5406, 
5407, 5502, 
5602, 5703, 
5702A

นุชนาฏ 
 โทร.
63309

3 เครอืงเขยา่ผสม
สารละลาย(Magnetic 
Stirrer)

Labnet/Accu
- Plate

บ.เมดทิอป
 จํากดั

4 ไมอ่อกเลข เป็นชดุสําหรับปันกวนตัวอยา่ง
โดยใช ้Magnetic ความเร็วรอบ
นอ้ยกวา่ 1,400 รอบ/นาที

Magnetic barr 4 แทง่ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5408, 
5416

นุชนาฏ 
 โทร.
63309

4 เครอืงเขยา่สาร (Vortex
 Mixers)

 Vortex 
Genie2/G56
0E

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั  โทร
(662)615-

2929

4 M-00283-8/56
 (5403)

M-00283-9/56
 (5416)

M-00435-3/55
 (5407B)

M-00283-7/56 
(5604C)

เครอืงเขยา่สารแบบสนั  สําหรับ
เขยา่สารในเวลาสนั ๆ สามารถ
ปรับสปีดความแรงในการเขยา่ได ้
เลอืกเขยา่แบบตอ่เนอืง  หรอื
แบบสมัผสัได ้ ตงัเวลาการเขยา่
ได ้1 - 60 นาที

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5403 ,
5416, 
5407B, 
5604C

นุชนาฏ 
 โทร.
63309



5 เครอืงเขยา่สาร (Vortex
 Mixers)

Daihan/VM-
10

   บ.กบิ
ไทย จํากดั

 โทร.
022748331

3

1 M-00084-1/58 เครอืงเขยา่สารแบบสนั  สําหรับ
เขยา่สารในเวลาสนั ๆ สามารถ
ปรับสปีดความแรงในการเขยา่ได ้
เลอืกเขยา่แบบตอ่เนอืง  หรอื
แบบสมัผสัได ้ ตงัเวลาการเขยา่
ได ้1 - 60 นาที

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5411

นุชนาฏ 
 โทร.
63309

6 เครอืงเขยา่สาร (Vortex
 Mixers)

FINEPCR/MX
2

- 2 ไมอ่อกเลข Speed micro well plate &
1.5ml tube : 0 ~ 2000rpm
Capacity micro well plate 1.5ml 
tube
: 2ea 
Capacity 1.5ml tube : 48ea

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5416, 
5703

นุชนาฏ 
 โทร.
63309

1 อา่งนําทําความสะอาด
ดว้ยคลนื (Ultrasonic 
cleaner)

Ney/19H - 1 M-00545-23/54 - / อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5503

รุง่ทพิย ์ 
 โทร.
63355

2 อา่งนําทําความสะอาด
ดว้ยคลนื (Ultrasonic 
cleaner)

Elma/S70H  บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั  โทร
(662)615-

2929

1 M-00412-2/55 ความจุไมน่อ้ยกวา่ 6.9 L / อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5404

รุง่ทพิย ์ 
 โทร.
63355

Ultrasonic Cleaner



3 อา่งลา้งเครอืง มอืโดย
ใชเ้สยีงความถสีงู 
(Ultrasonic Cleaner)

Bandelin/DT
510

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั  โทร
(662)615-

2929

4 M-00172-1/56 
(5405)

M-00172-2/56
 (5503)

M-00172-3/56 
(5603)

M-00172-4/56
 (5713)

อา่งสําหรับทําความสะอาด
เครอืงใชต้า่งๆในหอ้งปฏบิัตกิาร
ดว้ยคลนืความถสีงูและสามรถ
ควบคมุความถใีหค้งท ีทปีระมาณ
 35 KHz โดยอัตโนมัต ิ โครงสรา้ง
 ทงัภายนอกและภายในทําดว้ย
โลหะ สแตนเลส

เครอืง Ultra 
Miniature Pressure 
Transducer พรอ้ม
อปุกรณ์เชอืมตอ่
สญัญาณเพอืตอ่เขา้
กบัการใชง้านอา่ง
ลา้งเครอืงมอื

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5503, 
5405, 5603, 
5713

รุง่ทพิย ์ 
 โทร.
63355

4 อา่งลา้งเครอืง มอืโดย
ใชเ้สยีงความถสีงู 
(Ultrasonic Cleaner)

Bandelin/DT
156BH

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั  โทร
(662)615-

2930

3 M-00046-1/58
(5503)

M-00046-2/58
(5603)

M-00522-2/55
(5713)

อา่งสําหรับทําความสะอาด
เครอืงใชต้า่งๆในหอ้งปฏบิัตกิาร
ดว้ยคลนืความถสีงูและสามรถ
ควบคมุความถใีหค้งท ีทปีระมาณ
 35 KHz โดยอัตโนมัต ิ โครงสรา้ง
 ทงัภายนอกและภายในทําดว้ย
โลหะ สแตนเลส

เครอืง Ultra 
Miniature Pressure 
Transducer พรอ้ม
อปุกรณ์เชอืมตอ่
สญัญาณเพอืตอ่เขา้
กบัการใชง้านอา่ง
ลา้งเครอืงมอื

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5503, 
5603, 5713

รุง่ทพิย ์ 
 โทร.
63355

1 เครอืงแตกเซลลโ์ดย
คลนืเสยีงความถสีงู 
(Ultrasonic 
Homogenizer)

Sonics /Vcx 
750

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั   

โทร
(662)615-

2929

2 M-00292-(1-
11)/56, 

610741103208-
00001

 เป็นเครอืงสลายเซลล ์ลดขนาด
ของอนุภาค เรง่การทําปฏกิริยิา
ทางเคม ีผสมและละลายอนุภาค
ในสารละลาย ดว้ยคลนืเสยีง
ความถสีงู  มกีําลังขนาดไมน่อ้ย
กวา่ 750 วัตต ์และมคีวาม 
สามารถสรา้งคลนืเสยีงไดถ้งึ 20 
กโิลเฮริตซ ์สามารถใชก้บัสาร
ตัวอยา่งตงัแตป่รมิาตร 250 
ไมโครลติร ถงึ 1 ลติร โดยขนึอยู่
กบัชนดิของหวัสนัสะเทอืน

1) เครอืงแตกเซลล ์
คลนืความถสีงู   
2) Probe ชนดิ 
threaded end 
replaceable tip   
3) ตูเ้ก็บเสยีงพรอ้ม 
Supportrod และ 
Converter clamp 
4) Probe microtip

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5502, 
5602

กฤษณา
 โทร.
63309

Ultrasonic Homogenizer



2 เครอืงปันสําหรับปันบด
เนอืเยอืความเร็วสงู 
(Digital Homogenizer)

IKA  รุน่ T25
 digital

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั   

โทร
(662)615-

1 M-00443-1/53 เครอืงบดผสมสารชนดิดจิติอล 
เหมาะสําหรับใชก้บัตัวอยา่งทเีป็น
ของเหลว และเนอืเยอื แสดงคา่
เวลา ความเร็ว และ Power 
bar-graph เป็นตัวเลขไฟฟ้า 
(Digital LCD Display)

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5502

กฤษณา
 โทร.
63309

1 อา่งนําควบคมุอณุหภมูิ
แบบเขยา่ (shaking 
water bath)

New 
brunswick/I
nnova 3100

บรษัิท ไบ
โอแอคทฟี

 จํากดั
โทร.
02-

8845146

1 M-00216-1/57 เป็นอา่งนําควบคมุอณุหภมู ิฐาน
ขนาด 12x16.5 นวิ ม ีclamp ใช ้
งานไดก้บัหลอดทดลองและขวด
ทดลองหลายขนาด ความเร็วใน
การเขยา่สงูสดุ 5 rpm

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5704

นุชนาฏ 
โทร.

63309

2 อา่งนําใหค้วามรอ้น      
 (water bath)

Memmert/
WNB7

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั   

โทร
026152929

3 M-00362-3/53
(5407)

M-00286-6/54
(5416)

M-00286-7/54
(5615)

Setting temperature range : +10 
to +95 °C and boiling stageTimer 
: integrated digital timer from 1 
min. to 99,59 hours for: ON 
continuous operation
Volume : 45 L

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5407, 
5416, 5615

นุชนาฏ  
 โทร.
63309

Water Bath



Memmert/
WNB45

Setting temperature range : +10 
to +95 °C and boiling stage
Timer : integrated digital timer 
from 1 min. to 99,59 hours for: 
ON continuous operation
Volume : 7 L

Memmert/S
V2945

Shaker device speed from 35 to 
160 strokes per min.

4 อา่งนําทสีามารถ
ควบคมุอณุหภมูไิด ้
(Water bath)

Labnet/W-
1106

บ. เมดทิ
อป จํากดั

2 ไมอ่อกเลข อา่งนําควบคมุอณุหภมู ิดว้ยคลนื 
Ultrasonic ขนาด 6 ลติร สามารถ
ควบคมุอณุหภมูไิดต้งัแต ่5 องศา
เซลเซยีสเหนอือณุหภมูหิอ้ง 99.9
 องศาเซลเซยีส 

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5408, 
5416

นุชนาฏ  
 โทร.
63309

5 อา่งนําควบคมุอณุหภมู ิ
(water bath)

Sartorius/ 
TW-12

   บ.กบิ
ไทย จํากดั

 โทร.
022748331

3

1 M-00425-7/53 อา่งนําควบคมุอณุหภมู ิสามารถ
ควบคมุอณุหภมูไิดต้งัแต ่5 องศา
เซลเซยีสเหนอือณุหภมูหิอ้งถงึ 
99.9 องศาเซลเซยีส 

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5706

นุชนาฏ  
 โทร.
63309

3 อา่งนําควบคมุอณุหภมูิ
แบบเขยา่พรอ้มอปุกรณ์
 (shaking incubator)

2 M-00362-1/53
(5503)

M-00362-2/53
(5407)

1)แร็คทําดว้ยเหล็ก
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 32
 มม.
2) ทจัีบยดึพลาสต์
3)แทน่สําหรับเขยา่

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5407, 
5503

นุชนาฏ  
 โทร.
63309

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั   

โทร
026152929



1 เครอืงเก็บรักษา
เนอืเยอืใหค้งสภาพที
อณุหภมูตํิา (Ultra Deep
 Freezer -150 oC)

Themo 
Fisher 
Scientific/ 
ULT7150-9-
V

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั   
โทร.
02-

6152929

1 M-00522-1/55 เป็นตูแ้ชแ่ข็งแบบนอนสามารถตงั
อณุหภมูไิดตํ้าสดุถงึ  -150ºC  
ความจุไมน่อ้ยกวา่ 6.8 ควิบกิฟตุ มี
 ฝาปิดดา้นบน 1 บาน พรอ้ม
กญุแจและฝาปิดชนัใน  มฉีนวน
กนัความรอ้นทําดว้ยยรูเีทนอัด
แน่น ทผีนังหนาไมน่อ้ยกวา่ 5"

1) Stainless steel 
rack สําหรับ บรรจ ุ
Cryo box 
2) ถงุมอืทนความเย็น
     
3) อปุกรณ์สํารอง
สําหรับเก็บสาร
ตัวอยา่งใหค้งสภาพ

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5413

นุชนาฏ  
 โทร.
63309

1 ตูแ้ชแ่ข็ง -80 องศา
เซลเซยีส(Deep 
Freezer)
        

DOMETIC/U
F755G

บรษัิท กบิ
ไทย จํากดั

 โทร.
022748331

4

1 M-00425-5/53 เป็นตูแ้ชแ่ข็งควบคมุอณุหภมูตํิา 
สามารถตงัคา่อณุหภมูภิายในตูไ้ด ้
ในชว่ง -80 องศาเซลเซยีส ถงึ -65
 องศาเซลเซยีสหรอืกวา้งกวา่ ตัว
ตูม้คีวามจุภายในไมน่อ้ยกวา่ 730 
ลติร ควบคมุดว้ยระบบ 
Microprocessorcontrolled

1) อปุกรณ์ควบคมุ
อณุภมูเิมอืไฟฟ้าดับ
 ดว้ย CO2  

2) เครอืงบันทกึ
อณุหภมู ิ
3) มาตรวัดแรงดัน 4)
 ถงุมอืทนความเย็น

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5613

นุชนาฏ  
 โทร.
63309

Deep Freezer -150°C

Deep Freezer -80°C



2 ตูเ้ย็น -80 องศา
เซลเซยีสแบบประต ู2 
บาน พรอ้มระบบ Back 
up เมอืไฟดับและ
ระบบบันทกึอณุหภมูิ
แบบกราฟ (Deep 
Freezer)                           
                                

Thermo 
Sciecnce/For
ma 900 
series

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั   

โทร
026152929

3 M-00359-3/53 
(5415)

M-00359-2/53
(5515)

M-00359-1/53
 (5714)

มปีระต ู2 ชนั  ชนัใน 4 บาน 
ชนันอก 2 บาน เป็นตูแ้ชแ่ข็งแบบ
ตงั ความจุไมน่อ้ยกวา่ 23 ควิบกิ
ฟตุ สามารถตงัอณุหภมูไิดต้งัแต ่-
50 องศาเซลเซยีส ถงึ -86 องศา
เซลเซยีส ทอีณุหภมูหิอ้ง 18 ถงึ 
32 องศาเซลเซยีส

1) อปุกรณ์ควบคมุ
อณุหภมูเิมอืไฟฟ้า
ดับดว้ย CO2 4 ชดุ
2) เครอืงบันทกึ
อณุหภมูดิว้ย
กระดาษกราฟแผน่
กลม
3) Rack ทําดว้ยเหล็ก
4) ถัง CO2ชนดิพเิศษ
  4 ถัง

อาคารเวช
วชิชาคาร 
5415, 5515, 
5714

นุชนาฏ  
 โทร.
63309

3 ตูเ้ย็น -80 องศา
เซลเซยีสแบบประต ู2 
บาน พรอ้มระบบ Back 
up เมอืไฟดับ               
                  

Thermo 
Sciecnce/For
ma 900 
series

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั   

โทร
026152930

4 M-00523-6/55
 (5515)

M-00523-2/55
 (5613)

M-00523-7/55 
(5613)

M-00523-3/55
 (5714)

มปีระต ู2 ชนั  ชนัใน 4 บาน 
ชนันอก 2 บาน เป็นตูแ้ชแ่ข็งแบบ
ตงั ความจุไมน่อ้ยกวา่ 23 ควิบกิ
ฟตุ สามารถตงัอณุหภมูไิดต้งัแต ่-
50 องศาเซลเซยีส ถงึ -86 องศา
เซลเซยีส ทอีณุหภมูหิอ้ง 18 ถงึ 
32 องศาเซลเซยีส

1) อปุกรณ์ควบคมุ
อณุหภมูเิมอืไฟฟ้า
ดับดว้ย CO2 4 ชดุ
2) เครอืงบันทกึ
อณุหภมูดิว้ย
กระดาษกราฟแผน่
กลม
3) Rack ทําดว้ยเหล็ก
4) ถัง CO2ชนดิพเิศษ
  4 ถัง

อาคารเวช
วชิชาคาร 
5515, 5613, 
5714

นุชนาฏ  
 โทร.
63310

4 ตูแ้ชแ่ข็งอณุหภมูตํิา 
ชนดิทบีานประตนูอก
แบบบานเดยีว (Deep 
Freezer -80 oC)

Thermo 
Sciecnce/For
ma 900 
series
ประต ู1 บาน

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั   

โทร
026152929

2 M-00523-1/55 
(5415)

M-00523-5/55
 (5415)

มปีระต ู2 ชนั  ชนัใน 4 บาน 
ชนันอก 1 บาน พรอ้มทลี๊อคดว้ย
มอืและมกีญุแจล๊อค ภายในตูม้ี
ชอ่งเก็บของ 4 ชอ่ง สามารถตงั
อณุหภมูไิดต้งัแต ่ -50ºC  ถงึ  -
86ºC ทอีณุหภมูหิอ้ง 18ºC ถงึ 32ºC

1) Rack stainless 
steel แบบกลอ่ง 
พรอ้มลนิชกั  
2) ถงุมอืทนความ
เย็นจัด  จํานวน 1 คู่

อาคารเวช
วชิชาคาร 
5415

นุชนาฏ  
 โทร.
63309



5 ตู ้-80 องศาเซลเซยีส
สําหรับเก็บตัวอยา่ง
ชวีภาพ (Biobank)

ultracold หา้ง
หุน้สว่น

จํากดั อัลต
รา้โคลด ์

เอ็นจเินยีรงิ
โทร 
02-

2791179

3 M-00017-1/57
M-00017-2/57
M-00017-3/57

เป็นตูแ้ชแ่ข็งอณุหภมู ิ-80 องศา
เซลเซยีสแบบนอน ขนาด 10 
ควิบกิฟตุ

ชนัวางกลอ่งสแตน
เลส No.304 จํานวน 
36 ชดุ

อ.เตรยีม
วทิยาคลนิกิ
 ชนั 3 หลัง
หอ้ง 333

นุชนาฏ  
 โทร.
63309

1 ตูแ้ชแ่ข็ง -20 °C 
(Freezer)

SF-
c695(GYN)

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั

2 M-00571-1/49
(5413)

M-00571-2/49
(ทางเชอืมขา้ง

หอ้ง 333)

อณุหภมูภิายใน -20 °C (อณุหภมูิ
ภายนอก 32 °C) ปรมิาตรภายใน 
13.5 ลติร ระบบละลายนําแขง็ Off
 Cycel

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
5413
อ.เตรยีม
วทิยาคลนิกิ
 ชนั 3

นุชนาฏ  
 โทร.
63309

ตูแ้ช ่-20 องศา
เซลเซยีส   (Freezer)

Sanyo/ SF-
C1497

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั   

โทร
026152929

4 M-00359-5/53
(5515)

M-00359-6/53
(หนา้หอ้งJ4)

M-00359-7/53
(5616)

M-00359-8/53
(5413)

อณุหภมูภิายใน -20 °C (อณุหภมูิ
ภายนอก 32 °C) ปรมิาตรภายใน 
13.5 ลติร ระบบละลายนําแขง็ Off
 Cycel

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5413, 
5515, 5616,
 อ.เตรยีม
วทิยห์อ้ง J4

นุชนาฏ  
 โทร.
63309

ตูแ้ชแ่ข็ง -20 องศา
เซลเซยีส(Freezer)

Sanyo/ SF-
C1497

บรษัิท กบิ
ไทย จํากดั

 โทร.
022748331

4

2 M-00425-13/53
(J4)

M-00425-14/53
(Acro)

เป็นตูแ้ชแ่ข็งแบบแนวนอนความจุ
ไมน่อ้ยกวา่ 13 ควิบกิ สามารถ
ควบคมุอณุหภมูไิดป้ระมาณ -18 
ถงึ –20 องศาเซลเซยีส   

/ อ.เตรยีม
วทิย ์ชนั 4 
หอ้ง J4, ตกึ
 สว. (ACRO)

นุชนาฏ  
 โทร.
63309

Deep Freezer -20°C

2



1 ตูแ้ช ่-4 องศาเซลเซยีส
(Refrigerator 4OC)

sharp  บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั   

โทร
026152929

2 M-00359- 10/53
(5415)

M-00359-12/53
(370 ปรคีลนิคิ)

เป็นตูเ้ย็น -4 องศาเซลเซยีส 
ขนาดความจุไมน่อ้ยกวา่ 15 ลบ.
ฟตุ

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5208, 
5415, 5712
 อ.เตรยีม 
ชนั 3 หอ้ง 
370

นุชนาฏ 
 โทร.
63309

2 ตูค้วบคมุอณุหภมูิ
สําหรับการทดลอง
ทางชวีภาพ    
(Refrigerator 4OC)

Thermo 
Fisher 
Scientific/ 
JPR2304V

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั   

โทร
026152929

2 M-00521-2/55
 (5415)

M-00521-1/55 
(5714)

มรีะบบควบคมุความเย็นสามารถ
ปรับตงัคา่อณุหภมูทิ ี+1 ถงึ +8 
องศาเซลเซยีส โดยระบบความ
เย็นเป็นชนดิ CFC Free มขีนาดไม่
นอ้ยกวา่ 1/3 แรงมา้ ควบคมุการ
ทํางานดว้ยระบบไมโครโปรเซส 
เซอร์

Rocker 2 เครอืง อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5415, 
5714

นุชนาฏ 
 โทร.
63309

3 ตูเ้ก็บรักษาชนิเนอืทาง
พยาธวิทิยาชนดิ
ควบคมุอณุหภมู ิ2-8 
องศาเซลเซยีส   
(Refrigerator 4OC)

Evermed/ 
EVM118954

 บรษัิท 
ไซแอนทิ

ฟิก 
โปรโมชนั 

โทร.
021854333

1 630741103005-
00001

มรีะบบควบคมุความเย็นสามารถ
ปรับตงัคา่อณุหภมูทิ ี+1 ถงึ +8 
องศาเซลเซยีส โดยระบบความ
เย็นเป็นชนดิ CFC Free มขีนาดไม่
นอ้ยกวา่ 1/3 แรงมา้ ควบคมุการ
ทํางานดว้ยระบบไมโครโปรเซส 
เซอร์

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5201G

นุชนาฏ 
 โทร.
63309

Laboratory Refrigerator



4 ตูเ้ย็นขนาดความจุไม่
นอ้ยกวา่ 15 ควิบกิฟตุ
(Refrigerator)

Sharp/ SJ-
D56N

บรษัิท กบิ
ไทย จํากดั

 โทร.
022748331

4

2 M-00425-(11-
12)/53

เป็นตูเ้ย็นแบบแนวตงัความจุไม่
นอ้ยกวา่ 15 ควิบกิฟตุ ประหยัด
พลังงานสงูสดุเบอร ์5 ระบบโนฟ
รอสตใ์หค้วามเย็นสมําเสมอ ไมม่ี
นําแขง็เกาะ   

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5318, 
5417

นุชนาฏ 
 โทร.
63309

5 ตูเ้ย็นสําหรับเก็บ
สารเคม ี  (Storage 
Cupboard)

- บรษัิท เค
โมไซเอนซ์
 (ประเทศ

ไทย)จํากดั
 โทร.

(662)71750
91

1 - เป็นตูเ้ย็นชนดิสองประต ูมขีนาด
ความจุไมตํ่ากวา่ 8.5 ควิ

/ - นุชนาฏ 
 โทร.
63309

1 ตูอ้บบม่เชอืแบคทเีรยี  
(Incubator)

Memert/ 
INE 600

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั   

โทร
(662)615-

2929

2 M-00331-1/53
 (5404)

M-00331-2/53
 (5704)

เป็นตูอ้บบม่เชอืแบคทเีรยี มคีวาม
จุไมน่อ้ยกวา่ 256 ลติร ควบคมุ
อณุหภมูภิายในตูไ้ดต้งัแต ่5 องศา
เซลเซยีสเหนอือณุหภมูหิอ้งถงึ 70
 องศาเซลเซยีส ดว้ยระบบ 
Fuzzy-supported PID 
microprocessor control 

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5404, 
5704

รุง่ทพิย ์ 
 โทร.
63355

Incubator



2 เครอืงเขยา่แบบ
ควบคมุอณุหภมูอิากาศ
ในชว่ง 5จนถงึ 60 
องศาเซลเซยีส 
(Shaking incubator)

Ivymen 
System / 
100D

บรษัิท ไบ
โอแอคทฟี

 จํากดั
โทร.
02-

8845146

1 M-00382-2/53
(5404)

เป็นเครอืงเขยา่ flask ทคีวบคมุ
การทํางานดว้ยระบบ electronic 
digital control สามารถควบคมุ
อณุหภมูไิดใ้นชว่ง 5 จนถงึ 60 
องศาเซลเซยีส สามารถปรับ
ความเร็วในการเขยา่ไดร้ะหวา่ง 
30-600 รอบตอ่นาท ี

Universal platform 
tray with elastic 
tension และมแีทน่
วางหลอดทดลอง
แบบ 4 way 
microtube rack ที
สามารถเชอืมตอ่กนั
แบบ multiple rack 
ได ้

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5404

นุชนาฏ  
 โทร.
63309

3 เครอืงเขยา่แบบ
ควบคมุอณุหภมูอิากาศ
ในชว่ง 4 จนถงึ 60 
องศาเซลเซยีส 
(Shaking incubator)

JP Selecta/ 
100D,221C

บรษัิท ไบ
โอแอคทฟี

 จํากดั
โทร.
02-

8845146

1 M-00382-1/53 
(5704)

เป็นเครอืงสําหรับเขยา่ flask 
พรอ้มระบบควบคมุอณุหภมู ิโดย
ควบคมุอณุหภมูแิละเวลาดว้ย
ระบบ electronic digital control 
สามารถควบคมุอณุหภมูไิดใ้นชว่ง
 4 จนถงึ 60 องศาเซลเซยีส 
สามารถปรับความเร็วในการเขยา่
ไดร้ะหวา่ง 60-300 รอบตอ่นาที

Universal platform 
tray with elastic 
tension และแทน่
วางหลอดทดลอง
แบบ 4 way 
microtube rack ที
สามารถเชอืมตอ่กนั
แบบ multiple rack 
ได ้

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5704

นุชนาฏ  
 โทร.
63309

4 เครอืงเขยา่แบบ
ควบคมุอณุหภมูอิากาศ
ในชว่ง 5 จนถงึ 80 
องศาเซลเซยีส 
(Shaking incubator)

eppendorf/I
nnova43

บรษัิท ไบ
โอแอคทฟี

 จํากดั
โทร.
02-

8845146

1 590741104401-
00001

Temperature range : Ambient +5 
°C to 80 °C
Timer : 0.01 – 99.59 h, 
continuous
Speed range : 25 – 500 rpm with 
2.5 cm orbit; 25 – 300 rpm with 
5.1 cm orbit

Universal platform 
tray with elastic 
tension และแทน่
วางหลอดทดลอง
แบบ 4 way

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง I2

นุชนาฏ  
 โทร.
63309



1 เครอืงผลตินําบรสิทุธิ
คณุภาพสงูใน
หอ้งปฏบิัตกิาร (Water 
purification system)

PALL  บรษัิท 
พซีแีอล 
โฮลดงิ 
จํากดั 
โทร.

081696173
1

2 600741104206-
00001
(5404)

600741104206-
00001
(5713)

เป็นเครอืงผลตินําบรสิทุธิ
คณุภาพสงูสําหรับใชง้านใน
หอ้งปฏบิัตกิาร ซงึสามารถผลติ
นําไดห้ลายแบบ เชน่ Type 1, type
 2 และนํา OR

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5404, 
5713

กฤษณา
 โทร.
63309

1 เครอืงลา้งไมโครเพลท 
(Microplate washer)

Biotek/405L
S

 บรษัิท 
ไอดไีอ 
จํากดั

1 M-00412-4/57 เครอืงลา้งปฏกิริยิาบนไมโคร
เพลทชนดิ 96 well มรีะบบ Plate 
Sensor และ Liquid level Sensor 
สามารถควบคมุการทํางาน และ
ตงัโปรแกรมการลา้งไมโครเพลท
ไดจ้ากหนา้จอของเครอืง

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5703

กฤษณา
 โทร.
63309

Water purification system

Washer



ที รายการ รปูภาพ ยหีอ้/รุน่
ตวัแทน
จาํหนา่ย

จาํนวน
หมายเลข
ครภุณัฑ์

คณุสมบตัขิองครภุณัฑ์ อปุกรณ์ประกอบ
สถานที
ตดิตงั

ผูด้แูล

1 เครอืงแปลผลปฏกิริยิา
นําเหลอืง (Elisa reader)

TECAN/ 
Sunrise 
Basic

บรษัิท พ ีซี
 แอล โฮ
ลดงิ จํากดั 

 โทร.
028811350

2 M-00238-(1-
8)/53

เป็นเครอืงวัดคา่การดดูกลนืแสง
ของสารละลายในไมโครเพลท 
ชนดิ 96 หลมุ ทํางานในชว่งความ
ยาวคลนืไดต้งัแต ่340 - 750 นาโน
เมตร  หรอืกวา้งกวา่ มรีะบบนํา
แสง (Optical System) เป็น Fiber 
Optics ประกอบดว้ยชอ่งแสงใชว้ัด
 12 ชอ่งและชอ่งแสงอา้งองิ 1 ชอ่ง

1)คอมพวิเตอรต์งั
โต๊ะ   
2)เครอืงพมิพ ์Laser 
Jet 2ตัว

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5403 ,
 5602

กฤษณา
 โทร.
63309

1 เครอืงอา่นและ
วเิคราะหผ์ลสําหรับงาน 
luminescence และ 
fluorescence    
(Luminescence)

Molecular 
Devices/
SpectraMax 
L

 บรษัิท 
อารไ์อ 

เทคโนโลยี
 จํากดั 
โทร.0 

2717 1400

1 M-00239-(1-
5)/53

เป็นเครอืงวัดคา่การเรอืงแสงลู
มเินสเซนส ์(Luminescence) จาก
การเกดิปฏกิริยิาแบบ Flash และ 
Glow ของสารละลายในไมโคร
เพลท สําหรับงาน dual-luciferase
 reporter gene สามารถวัดคา่การ
เรอืงแสงทชีว่งความยาวคลนื 
380-630 นาโนเมตร

1) คอมพวิเตอรต์งั
โต๊ะ 
2) เครอืงพมิพ ์Laser
3) UPS สํารองไฟ
ขนาด 1.5 KVA

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5403

กฤษณา
 โทร.
63309

Analytical Instrument

Elisa Reader

Luminescent Microplate Reader



ชดุจัดการสารละลาย
ชนดิ Gradient 
(Gradient Pump)

บ.สทิธพิร 
แอสโซซิ
เอชนั

1 M-00545-1/54 ใชค้วบคมุการไหลและสามารถ
ผสม solvent ได ้4 ชนดิ ควบคมุ
อัตราการไหลอยา่งนอ้ยในชว่ง 
0.05-10.00 มลิลลิติรตอ่นาทหีรอื
กวา้งกวา่ ทนความดันไดส้งูสดุ 
5,000 psi และสามารถตงัความ
ดันสงูสดุของระบบได ้

1) UPS 3 KVA 
2) UPS 2 KVA 
3) ชดุกรองสาร
4) ขวดใสส่าร
ตัวอยา่ง 2 มล.
5) Insert vials 
6) Ultrasonic bath 
7) เข็มฉีดสารตัวอยา่ง

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5402

กฤษณา
 โทร. 
63309

เครอืงฉีดสารตัวอยา่ง 
ชนดิอัตโนมัต ิ(Auto 
injector)

บ.สทิธพิร 
แอสโซซิ
เอชนั

1 M-00545-4/54 สามารถใสต่ัวอยา่งทมีปีรมิาณ
นอ้ยๆ ได ้120 ตัวอยา่งหรอื
มากกวา่ กําหนดใหฉ้ีดสารในแต่
ละขวดสารตัวอยา่งไดต้งัแต ่
0.1-100 ไมโครลติรหรอืกวา้งกวา่
 และปรับการฉีดสารตัวอยา่งซาํได ้
 99 ครงัหรอืมากกวา่ สามารถทํา 
auto addition, dilution และ 
pre-column derivatization ได ้

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5402

กฤษณา
 โทร. 
63309

เครอืงควบคมุอณุหภมูิ
คอลัมน ์
(ECHOthermTM HPLC 
Column Chiller/Heater)

บ.สทิธพิร 
แอสโซซิ
เอชนั

1 M-00545-7/54 เป็นเครอืงททํีาหนา้ทคีวบคมุ
อณุหภมูขิองคอลัมน ์สามารถใส่
คอลัมนไ์ดส้งูสดุ 3 คอลัมนด์ว้ย
ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 8 
มลิลเิมตรความยาว  30 
เซนตเิมตรหรอืกวา้งกวา่ 

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5402

กฤษณา
 โทร. 
63309

High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

WATER/ 
Alliance

1



เครอืงตรวจวัดสาร
ชนดิฟลอูอเรสเซนต ์
(Detector)

WATER/ 
2475

บ.สทิธพิร 
แอสโซซิ
เอชนั

2 M-00545-8/54, 
M-00545-11/54

สามารถ Scan Spectrum ของ 
Excitation และ Emission ได ้โดย
ตงัคา่ Excitation ไดต้งัแต ่200 ถงึ
 890 นาโนเมตรหรอืดกีวา่ และตงั
คา่ Emission ไดต้งัแต ่210 ถงึ 900
 นาโนเมตร หรอืดกีวา่ 

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5502, 
5402

กฤษณา
 โทร. 
63309

เครอืงตรวจวัดชนดิ
ดดูกลนืแสงอลุตรา้ไว
โอเลตและวสิเิบลิ 
(Ultraviolet Detector)

WATER/ 
2489

บ.สทิธพิร 
แอสโซซิ
เอชนั

2 M-00545-9/54, 
M-00545-10/54

สามารถวัดทคีวามยาวคลนืได ้
ตงัแต ่190 ถงึ 700 นาโนเมตร
หรอืกวา้งกวา่ ตรวจวัดไดต้งัแต ่
0.0001 ถงึ 4.0000 AUFS หรอื
กวา้งกวา่ และตรวจวัดสารพรอ้ม
กนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 2 ความยาวคลนื
 (Dual Wavelength)

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5502 ,
 5402

กฤษณา
 โทร. 
63309

ชดุจัดการสารละลาย
ชนดิ Isocratic 
(Isocratic Pump)

WATER/ 
1515

บ.สทิธพิร 
แอสโซซิ
เอชนั

2 M-00545-2/54 สามารถปรับอัตราการไหลได ้
อยา่งนอ้ย 0.00 ถงึ 10.00 
มลิลลิติรตอ่นาท ีหรอืมากกวา่ 
(ปรับไดล้ะเอยีดถงึ 0.001 
มลิลลิติรตอ่นาท)ี ทนความดัน
สงูสดุไดส้งูสดุ 6,000 psi หรอื
มากกวา่และสามารถตงัคา่ความ
ดันสงูสดุและตําสดุของระบบได ้

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5502

กฤษณา
 โทร. 
63309

เครอืงฉีดสารตัวอยา่ง 
ชนดิ Rheodyne  
(Rheodyne injector)

WATER บ.สทิธพิร 
แอสโซซิ
เอชนั

2 M-00545-5/54 เป็นเครอืงฉีดสารตัวอยา่ง โดย
ผูใ้ชง้าน ซงึสามารถปรับเปลยีน
ปรมิาตรไดต้ามขนาด sample loop
 สามารถฉีดสารตัวอยา่งไดอ้ยา่ง
นอ้ย 20 ไมโครลติรหรอืดกีวา่ มี
ระบบรับ-สง่สญัญาณไปสู่
เครอืงตรวจวัดชนดิตา่งๆไดโ้ดย
อัตโนมัต ิ

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5502

กฤษณา
 โทร. 
63309

1



1 เครอืงโครมาโตกราฟ
ชนดิของเหลว-แมส 
สเปคโตรมเิตอร ์(Mass 
spectrometry)

Bruker/Easy-
nlc-

microOTOF-
Q II

บ.แลบ
เอ็กซเ์ปิรท์

1 M-00602-(1-
11)/55

เป็นชดุเครอืงมอืทใีชใ้นการ
ตรวจสอบวเิคราะหห์าชนดิ มวล
โมเลกลุ สตูรโมเลกลุของสาร
ตัวอยา่งและสามารถนําไปใชใ้น
การตรวจสอบหาโครงสรา้งของ
เปปไทดแ์ละโปรตนีได ้

1) NanoLC 2 ชดุ
2) Q-TOF mass 
spectrometer 1 ชดุ,
 3) คอมพวิเตอร ์5 
ชดุ,4) laser printer 1
 เครอืง
5) micro injector 1 
เครอืง
6) nitrogen 
generator 1 เครอืง
7) UPS 6KVA 1เครอืง

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5405

ตน้กลา้ 
 โทร.

2 เครอืงวเิคราะห์
โครงสรา้งของโปรตนี
และโปรตนีทถีกู
ดัดแปลงโดยเทคนคิ
แมส สเปคโตรมเิตอร ์
(Mass spectrometry)

Bruker/Spee
d ETD

บ.แลบ
เอ็กซเ์ปิรท์

1 M-00586-(1-
8)/55

เป็นเครอืงมอืทใีชใ้นการวเิคราะห์
หาโครงสรา้งและลําดับของเปป
ไทดแ์ละโปรตนี รวมถงึโปรตนีทมีี
การดัดแปลงโครงสรา้ง โดย
อาศัยหลักกการแบบ ไอออน
แทรปแมสสเปคโตรเมทรี

1) Ion trap-ETD mass
 spectrometer 1 ชดุ, 
2) คอมพวิเตอร ์1 ชดุ
3) laser printer 1 
เครอืง
4) micro injector 1 
เครอืง
5) nitrogen 
generator 1 เครอืง
6) UPS 6KVA 1
เครอืง7) ชดุกรอง 
mobile phase 1 ชดุ, 
8) เครอืงปรับอากาศ
 1 เครอืง

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5405

ตน้กลา้ 
 โทร.

LC-MS/MS



1 เครอืงตรวจวเิคราะห์
สารชวีโมเลกลุแบบ 
Multiplex beads 
(Multiplex base 
sudpension array)

Luminex/Lu
minex200

  บรษัิท 
ไอดไีอ 
จํากดั

1 M-00412-(1-
4)/57

เป็นชดุเครอืงมอืสําหรับตรวจ
วเิคราะหส์ารชวีโมเลกลุจาก
ตัวอยา่ง เชน่ เลอืด นําไขสนัหลัง 
เลอืด เซรัม พลาสมา เป็นตน้ 
สามารถวเิคราะหส์ารชวีโมเลกลุ
ได ้พรอ้มกนัหลายชนดิในตัวอยา่ง
เดยีวกนั โดยใชร้ะบบ Multiplex 
suspension Array bead systems

1) คอมพวิเตอร ์1 
เครอืง
2) Color inkjet 
printer
3) เครอืงสํารองไฟ 
UPS 2 KVA 1เครอืง

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5703

กฤษณา
 โทร.
63309

1 เครอืงวเิคราะหส์าร
ระบบชว่งคลนืแสง 
ระดับไมโครลติร 
(UV-Visible 
Spectrophotometer)

Thermo 
Fisher 
Scientific/ 
Naondrop20
00

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์
จํากดั   
โทร

(662)615-
2929

1 M-00285-1/54 เป็นเครอืงวัดปรมิาณกรด
นวิคลอิคิและโปรตนีโดยใช ้
เทคนคิของ Surface Tension 
สามารถวัดปรมิาณดเีอ็นเอสายคู่
ทมีคีวามเขม้ขน้ตังแต ่2 ถงึ 
15,000 นาโนกรัม/ไมโครลติรโดย
ไมต่อ้งทําการเจอืจาง และ ไม่
ตอ้งใช ้cuvette และวัดปรมิาณ
โปรตนีดว้ยวธิ ีBSA ทมีคีวาม
เขม้ขน้ตังแต ่0.1 ถงึ 400 
มลิลกิรัมตอ่มลิลลิติร 

1) ชดุทําความ
สะอาดสว่นใส่
ตัวอยา่ง 1 ชดุ
2) นํายาสําหรับสอบ
เทยีบเครอืง              
3) ชดุประมวลผล
สําหรับควบคมุการ
ทํางานเครอืง 
4) Laser printer 
5) UPS ขนาด  1 KVA

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5502

กฤษณา
 โทร.
63309

Multiplex - Bead based suspension

Spectrophotometer



2 เครอืงวเิคราะหส์าร
ระบบชว่งคลนืแสง 
ระดับมลิลลิติร 
(UV-Visible 
Spectrophotometer)

Thermo 
Fisher 
Scientific/ 
Evolution 
300

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์
จํากดั   
โทร

(662)615-
2929

1 M-00285-6/54 ใชว้ัดหาปรมิาณของสารตัวอยา่ง
โดยอาศัยหลักการการดดูกลนื
แสง ควบคมุการทํางานดว้ย
คอมพวิเตอร ์เลอืกความยาวคลนื
ในการตรวจจับสารไดตั้งแต ่190 
ถงึ 1100 นาโนเมตร สามารถ
วเิคราะหเ์อนไซมไ์คเนตคิและ
คํานวณอัตราการเกดิปฎกิริยิาได ้ 

1) ชดุ single cell 
peltier
2) หลอดบรรจุ
สารละลายตัวอยา่ง
3) ชดุประมวลผล
ควบคมุการทํางาน
4) ชดุพมิพผ์ลแบบ
เลเซอรช์นดิขาว-ดํา
5) UPS 1 KVA 

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5403

กฤษณา
 โทร.
63309

3 เครอืงวัดปรมิาณความ
เขม้ขน้สําหรับตัวอยา่ง
ทมีปีรมิาตรตําโดย
อาศัยหลักการดดู กลนื
คลนืแสง
(UV-Visible 
Spectrophotometer) 

Sciencentific
/Naondrop2
000c

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์
จํากดั   
โทร

(662)615-
2929

1 M-00213-1/56 สว่นฐานรองรับและหยอดสาร
ตัวอยา่งทําดว้ยสแตนเลสตลีชนดิ
 303 และ quartz fiber สามารถวัด
คา่การดดู กลนืแสงในชว่งความ
ยาวคลนื 190-840 นาโนเมตร 
แหลง่กําเนดิแสงเป็นหลอด 
ซนีอนตัวตรวจวัด(Detector)  เป็น
ชนดิ 2048-element linear silicon
 CCD arrayสามารถวัดปรมิาณด-ี
เอ็นเอสายคู ่(dsDNA)ทมีคีวาม
เขม้ขน้ตังแต ่2 ถงึ 15,000 นาโน
กรัมตอ่ไมโครลติร

1) นํายาสอบเทยีบ
เครอืง 
2) ชดุคนืสภาพของ
สว่นใสต่ัวอยา่ง   
3)ชดุประมวลผล 
พรอ้มชดุพมิพผ์ล     
   
4)หลอดใสส่าร
ตัวอยา่ง 
5)หลอดใสส่าร
ตัวอยา่งชนดิQuartz
 ขนาด 70 ไมโครลติร

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5703

กฤษณา
 โทร.
63309



1 เครอืงวเิคราะหข์นาด
อนุภาคของสารระดับ
นาโน (UV-Visible 
Spectrophotometer)

Horiba/SZ10
0

 บรษัิท 
เซริน์เทค

1 600741115821-
00002

เป็นเครอืงวเิคราะหข์นาดอนุภาค
ในสารตัวอยา่งแบบอัตโนมัต ิ
ควบคมุดว้ยระบบคอมพวิเตอร์
สามารถวัดขนาดอนุภาคโดยใช ้
เทคนคิ Dynamic Light Scattering
 วัดคา่ความตา่งศักยบ์นผวิ
อนุภาคและหานําหนักโมเลกลุ
สําหรับตัวอยา่งทขีนาดอนุภาค
ตงัแตช่ว่งนาโนเมตรจนถงึ
ไมโครเมตร

1) คอมพวิเตอร์
2) เครอืงสํารองไฟ

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5416

รุง่ทพิย ์
 โทร.
63355

1 เครอืงรามานไมโครส
โคปสเปกโตรมเิตอร ์
(Raman spectroscope)

Horiba/  บรษัิท 
เซริน์เทค

1 600741115821-
00002

เป็นเครอืงวเิคราะหโ์ครงสรา้งทาง
เคมแีละหาองคป์ระกอบของสาร
ตัวอยา่งโดยใชห้ลักการกระเจงิ
แสงของปรากฏการณ์รามาน 
สําหรับใชว้เิคราะหใ์นเชงิคณุภาพ
และปรมิาณ

1) คอมพวิเตอร์
2) เครอืงสํารองไฟ

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5416

รุง่ทพิย ์
 โทร.
63355

Particle size analyzer

Raman spectroscope



ที รายการ รปูภาพ ยหีอ้/รุน่
ตวัแทน
จาํหนา่ย

จาํนวน
หมายเลข
ครภุณัฑ์

คณุสมบตัขิองครภุณัฑ์ อปุกรณ์ประกอบ
สถานที
ตดิตงั

ผูด้แูล

1 เครอืงวัดปรมิาณของ
ยนีแบบอัตโนมัตดิว้ย
เทคนคิดจิติอลพซีอีาร์

Bio-Rad/ 
QX200 บรษัิทไลฟ์

ไซน ์เอพี
จํากดั 
โทร.

089490101
4

1 M-00258-(1-
6)/57

เป็นเครอืงมอืวัดจํานวน copy 
number ของยนีเป้าหมายอยา่ง
แทจ้รงิ ดว้ยระบบ Droplet Digital 
PCR โดยใหผ้ลการทดลองทมีี
ความถกูตอ้ง แมน่ยํา และละเอยีด

1)คอมพวิเตอร ์1 
เครอืง
2)Color inkjet printer
3)เครอืงสํารองไฟ 
UPS 2 KVA 1เครอืง

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5703

กฤษณา
 โทร.
63309

1 ชดุอเิล็กโทรโฟรซีสิ
ชนดิแนวนอน 
(horizontal gel 
electrophoresis)

- บรษัิท เค
โมไซน ์
จํากดั

2 M-00313-(5-
8)/54

เป็นเครอืงอเิล็คโตรโฟรซีสิ
สําหรับการแยกสารตรวจวเิคราะห์
ชนดิแนวนอนทใีชใ้นการตรวจ
วเิคราะห ์สารพันธกุรรม ถาดเจล
สามารถใหแ้สงอลุตรา้ไวโอเลต
สอ่งผา่นไดพ้รอ้มทงัมมีาตรวัด
เรอืงแสงทําใหส้ะดวกในการนํา
แผน่เจลไปวเิคราะหภ์ายใตแ้สง
อลุตรา้ไวโอเลตโดยตรง

เครอืงจ่าpกระแส 
ไฟฟ้าสําหรับชดุอิ
เล็กโทรโฟรซีสิ 
จํานวน 2 เครอืง

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5202

รุง่ทพิย ์
 โทร.
63355

Molecular Biology Instrument

Digital Droplet PCR

Electrophoresis



1 ชดุตัดและดดูสาร
ตัวอยา่งจากแผน่แยก
สาร เพอืนําไป
วเิคราะหห์าคณุสมบัติ
ของสาร (Spot picker)

GE/spot 
picker

บรษัิท จอี ี
เฮลธแคร ์
ไบโอไซส ์
(ประเทศ
ไทย) 
จํากดั 
โทร.
02-

6248484

1 M-00440-2/54 สามารถวางแผน่แยกสารขนาดไม่
นอ้ยกวา่  28x25 เซนตเิมตรได ้
ความเร็วในการทํางานไมน่อ้ยกวา่
 96 ตัวอยา่งภายในเวลา 30 นาท ี
 ควบคมุการทํางานไดด้ว้ย 
คอมพวิเตอร์

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5405

ตน้กลา้

ชดุแยกวเิคราะห์
โปรตนีแบบ สอง
ระนาบสําหรับระนาบที
หนงึ โดยเทคนคิการ
แยกสารแบบไอโซ
โฟกสัซงิ  (isoelecric 
focusing set)

GE/ETTAN 
IPGPHOR 3

1 M-00440-3/54 ตัวเครอืงจะมรีะบบควบคมุ
อณุหภมูแิละกระแสไฟฟ้าขณะใช ้
งานโดยสามารถตงัคา่ความตา่ง
ศักยข์ณะแยกสารไดต้งัแต ่ 50 ถงึ
 10000 โวลต ์และตงัโปรแกรมใน
การใชง้านไดไ้มน่อ้ยกวา่ 10 
โปรแกรม

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5405

ตน้กลา้

ชดุแยกวเิคราะห์
โปรตนีแบบ สอง
ระนาบสําหรับระนาบที
หนงึ โดยเทคนคิการ
แยกสารแบบไอโซ
โฟกสัซงิ  (isoelecric 
focusing set)

GE/ETTAN 
IPGPHOR 3

1 M-00426-1/56 ตัวเครอืงจะมรีะบบควบคมุ
อณุหภมูแิละกระแสไฟฟ้าขณะใช ้
งานโดยสามารถตงัคา่ความตา่ง
ศักยข์ณะแยกสารไดต้งัแต ่ 50 ถงึ
 10000 โวลต ์และตงัโปรแกรมใน
การใชง้านไดไ้มน่อ้ยกวา่ 10 
โปรแกรม

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5405

ตน้กลา้

2D-PAGE

2 บรษัิท จอี ี
เฮลธแคร ์
ไบโอไซส ์
(ประเทศ
ไทย) 
จํากดั 
โทร.
02-

6248484



3 เครอืงแยกชวีโมเลกลุ
ชนัสงูสองมติ ิ (2D 
Electrophoresis)

GE/Ettan 
Dalt six

บรษัิท จอี ี
เฮลธแคร ์
ไบโอไซส ์
(ประเทศ
ไทย) 
จํากดั 
โทร.
02-

6248484

1 M-00426-2/56 แยกสาร ดว้ยเทคนคิสองมติ ิคอื
การมปีระจุไฟฟ้าและนําหนัก
โมเลกลุ ทแีตกตา่งกนั
ประกอบดว้ยสว่นสําคัญ 4  สว่น 
คอื สว่นแยกวเิคราะห ์สารโปรตนี
ในมติทิ ี1 และ สว่นแยกวเิคราะห์
สารโปรตนีในมติทิ ี2  ,สว่นให ้
กําลังไฟฟ้า เป็นเครอืงให ้
กําลังไฟฟ้ากระแสตรงแบบคงท ี
สามารถปรับการจ่ายไฟ ตรงแบบ
คงทไีดโ้ดยอัตโนมัต ิตามความ
ตอ้ง การทตีงัไว ้แสดงผลเป็น
เป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD แบบที
สามารถมองเห็นในทมีดืได ้, 
สว่นควบคมุอณุหภมูขิณะแยกสาร
 , สว่นอา่นและบันทกึผล

1)สว่นแยกวเิคราะห ์
สารโปรตนีในมติทิ1ี 
ประกอบดว้ย
 - ทใีสแ่ผน่แยกสาร 
แบบแถบขนาด 7 
และ24 ซฒ.
-  อปุกรณ์ในการ 
rehydrate 
- ระบบควบคมุการ
ทํางาน  
2)สว่นแยกวเิคราะห ์
สารโปรตนีในมติทิ ี2
 ประกอบดว้ย           
       - ชดุเตรยีมแผน่
แยกสาร
-  แผน่กระจกชนดิ 
Low Fluorescence 
- ทวีางแผน่กระจก

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5405

ตน้กลา้

4 เครอืงใหกํ้าลังไฟ (EPS
 601 Power SUPPLY)

GE/ESP 601 บรษัิท จอี ี
เฮลธแคร ์
ไบโอไซส ์
(ประเทศ
ไทย) 
จํากดั 
โทร.
02-

6248484

1 M-00426-3/56 ตัวเครอืงจะมรีะบบควบคมุ
อณุหภมูแิละกระแสไฟฟ้าขณะใช ้
งานโดยสามารถตงัคา่ความตา่ง
ศักยข์ณะแยกสารไดต้งัแต ่ 50 ถงึ
 10000 โวลต ์และตงัโปรแกรมใน
การใชง้านไดไ้มน่อ้ยกวา่ 10 
โปรแกรม

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5405

ตน้กลา้



5 เครอืงควบคมุอณุฆภมู ิ
(MultiTemp IV 
Thermostatic 
Circulators)

GE/MultiTe
mp IV

บรษัิท จอี ี
เฮลธแคร ์
ไบโอไซส ์
(ประเทศ
ไทย) 
จํากดั 
โทร.
02-

6248484

1 M-00426-4/56 ตัวเครอืงจะมรีะบบควบคมุ
อณุหภมูแิละกระแสไฟฟ้าขณะใช ้
งานโดยสามารถตงัคา่ความตา่ง
ศักยข์ณะแยกสารไดต้งัแต ่ 50 ถงึ
 10000 โวลต ์และตงัโปรแกรมใน
การใชง้านไดไ้มน่อ้ยกวา่ 10 
โปรแกรม

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5405

ตน้กลา้

6 เครอืงแยกสารใน
แนวตงัขนาดเล็ก 
(miniVE Vertical 
Electrophoresis 
Systemt)

GE/miniVE บรษัิท จอี ี
เฮลธแคร ์
ไบโอไซส ์
(ประเทศ
ไทย) 
จํากดั 
โทร.
02-

6248484

1 M-00426-9/56 ตัวเครอืงจะมรีะบบควบคมุ
อณุหภมูแิละกระแสไฟฟ้าขณะใช ้
งานโดยสามารถตงัคา่ความตา่ง
ศักยข์ณะแยกสารไดต้งัแต ่ 50 ถงึ
 10000 โวลต ์และตงัโปรแกรมใน
การใชง้านไดไ้มน่อ้ยกวา่ 10 
โปรแกรม

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5405

ตน้กลา้

1 ชดุบันทกึภาพและ
ประมวลผล Gel 
document (Gel 
documentation)

GE-Fuji/
ImageQunan
t LAS 4000

บรษัิท จอี ี
เฮลธแคร ์
ไบโอไซส ์
(ประเทศ
ไทย) 
จํากดั 
โทร.
02-

6248484

1 M-00304-(1-
4)/53

เป็นเครอืงมอืทใีชใ้นการวเิคราะห์
หาปรมิาณและเก็บภาพของแถบ
สารตัวอยา่งทถีกูแยกดว้ย
กระแสไฟฟ้า และยอ้มดว้ยเทคนคิ
 Chemilu - minescence และ 
Fluorescense  ภายในตูม้ดืจะ
ประกอบ ดว้ยสว่นวางแผน่เจล
และอปุกรณ์ใหแ้สงสวา่งทาง
ดา้นบนของตูเ้พอืใชใ้นการอา่น
ภาพของแผน่ตัวอยา่งทมีสีไีดทั้ง
แบบใสและแบบทบึแสง    

1) คอมพวิเตอรต์งั
โต๊ะ    
2) เครอืงพมิพ ์Laser  
   
3) UPS สํารองไฟ

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5403

กฤษณา
 โทร.
63309

Molecular Imaging



2 ชดุถา่ยและบันทกึภาพ
 electrophoresis   (Gel 
documentation)

BIO-RAD บรษัิท เค
โมไซน ์
จํากดั

1 M-00315-1/54 เป็นชดุอปุกรณ์สําหรับใชใ้นการ
บันทกึ วเิคราะหข์อ้มลู และพมิพ์
ภาพสารชวีโมเลกลุจากแผน่เจล 
ประกอบดว้ยกลอ้งบันทกึภาพ 
แหลง่กําเนดิแสง ตูม้ดื และ
โปรแกรมวเิคราะห์

1) เครอืงคอมพวิ เต
อรช์นดิตงัโต๊ะ           
2) เครอืงพมิพภ์าพ 
ชนดิ Laser Jet          
3) เครอืงสํารองไฟ
ขนาดไมน่อ้ยกวา่  1 
KVA  1 เครอืง

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5502

กฤษณา
 โทร.
63309

3 ชดุอา่นและบันทกึ
สญัญาณจากแสงและ
รังส ีแนวระนาบพรอ้ม
ระบบวเิคราะห ์
(Fluorescent image 
scanner)

GE/Typhoon 
 trio

บรษัิท จอี ี
เฮลธแคร ์
ไบโอไซส ์
(ประเทศ
ไทย) 
จํากดั 
โทร.
02-

6248484

1 M-00440-1/54 เป็นเครอืงอา่นและวเิคราะหผ์ล
การแยกสาร โดยอาศัยการ
เปลง่แสงของสาร ควบคมุการ
ทํางานดว้ยระบบ
ไมโครโปรเซสเซอร ์สามารถอา่น
คา่การเปลง่แสง ไดทั้งแสงทเีป็น 
Fluorescence, 
Chemiluminescence และ 
Phosphorescence

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5405

ตน้กลา้

4 เครอืงสแกน (Image 
Scanner III)

GE/Image 
scanner III

บรษัิท จอี ี
เฮลธแคร ์
ไบโอไซส ์
(ประเทศ
ไทย) 
จํากดั 
โทร.
02-

6248484

1 M-00426-5/56 ตัวเครอืงจะมรีะบบควบคมุ
อณุหภมูแิละกระแสไฟฟ้าขณะใช ้
งานโดยสามารถตงัคา่ความตา่ง
ศักยข์ณะแยกสารไดต้งัแต ่ 50 ถงึ
 10000 โวลต ์และตงัโปรแกรมใน
การใชง้านไดไ้มน่อ้ยกวา่ 10 
โปรแกรม

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5405

ตน้กลา้



1 เครอืงขยายและเพมิ
จํานวน  DNA 
(Thermocycler)

Techne/
TC-512

บรษัิทไบ
โอแอคทฟี

 จํากดั
โทร.
02-

8845146

1 M-00304-1/53 เป็นเครอืงกําเนดิและควบคมุ
อณุหภมู ิสําหรับแตล่ะขนัตอน
ของขบวนการ Polymerase Chain 
Reaction (PCR) ซงึประกอบดว้ย
ตัวเครอืง และ Interchangeable 
Block ตัวบล็อกมคีวามจุ 96 Well 
Plate สามารถเลอืกเปิด-ปิดการ
ใหค้วามรอ้นของฝาเครอืง

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5403

รุง่ทพิย ์ 
 โทร.
63355

2 เครอืงขยายและเพมิ
จํานวน DNA 
(Thermocycler)

Bio-
rad/C1000

บรษัิท เค
โมไซน ์
จํากดั

2 M-00313-(1-
2)/54

เป็นเครอืงเพมิปรมิาณสาร
พันธกุรรมในหลอดทดลองดว้ย
เทคนคิ PCR ทใีชร้ะบบทําความ
รอ้น-เย็น แบบ Peltier โดยมอัีตรา
การเพมิอณุหภมูสิงูสดุ 5 องศา
เซลเซยีสตอ่วนิาทสีามารถ
ควบคมุอณุหภมูไิดใ้นชว่งระหวา่ง
 0-100 องศาเซลเซยีส

เครอืงสํารองไฟ
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 1 
KVA  จํานวน 2 เครอืง

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5502
 ,5602

รุง่ทพิย ์ 
 โทร.
63355

3 เครอืงขยายและเพมิ
จํานวน DNA 
(Thermocycler)

Bio-
rad/T100

  
บรษัิทไลฟ์
ไซน ์เอพี
จํากดั   
โทร.

089490101
4

1 M-00495-1/58 เป็นเครอืงเพมิปรมิาณสาร
พันธกุรรมในหลอดทดลองดว้ย
เทคนคิ PCR ทใีชร้ะบบทําความ
รอ้น-เย็น แบบ Peltier โดยมอัีตรา
การเพมิอณุหภมูสิงูสดุ 5 องศา
เซลเซยีสตอ่วนิาทสีามารถ
ควบคมุอณุหภมูไิดใ้นชว่งระหวา่ง
 0-100 องศาเซลเซยีส

เครอืงสํารองไฟ
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 1 
KVA

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5703

รุง่ทพิย ์ 
 โทร.
63355

PCR



4 เครอืงขยายและเพมิ
จํานวน DNA 
(Thermocycler)

ABI/SimpliA
mp

  
บรษัิทไลฟ์
ไซน ์เอพี
จํากดั   
โทร.

089490101
4

2 590760104000-
00001

เป็นเครอืงเพมิปรมิาณสาร
พันธกุรรมในหลอดทดลองดว้ย
เทคนคิ PCR ทใีชร้ะบบทําความ
รอ้น-เย็น แบบ Peltier โดยมอัีตรา
การเพมิอณุหภมูสิงูสดุ 5 องศา
เซลเซยีสตอ่วนิาทสีามารถ
ควบคมุอณุหภมูไิดใ้นชว่งระหวา่ง
 0-100 องศาเซลเซยีส

เครอืงสํารองไฟ
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 1 
KVA

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5403,
 F1 ชนั 3 
อาคาร
เตรยีมวทิย์

รุง่ทพิย ์ 
 โทร.
63355

1 เครอืงเพมิปรมิาณสาร
พันธกุรรมในสภาพจรงิ 
(Real time PCR ,96 
Well plate platform)

Roche/ 
LightCycler 
480

บรษัิทไบ
โอจโีนเมต

 จํากดั 
โทร.
02-

2748133

1 M-00356-(1-
5)/53

เป็นเครอืงเพมิปรมิาณสาร
พันธกุรรมซงึมฐีานควบคมุ
อณุหภมูมิรีะบบ Therma base 
เพอืใชค้วบคมุการกระจายตัวของ
อณุหภมูใิหส้มําเสมอ มี
แหลง่กําเนดิแสงเป็นหลอดไฟ
ซนีอนและอปุกรณ์รับสญัญาณ
ฟลอูอเรสเซนทแ์บบกลอ้ง คลูล์
ซซีดีี

1)คอมพวิเตอร ์1 
เครอืง
2)Color inkjet printer
3)เครอืงสํารองไฟ 
UPS 2 KVA 1เครอืง

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5403

รุง่ทพิย ์ 
 โทร.
63355

2 เครอืงเพมิปรมิาณสาร
พันธกุรรมในสภาพจรงิ 
(Real-time PCR ,384 
wells plate platform)

Roche/ 
LightCycler 
480

บรษัิทไบ
โอจโีนเมต

 จํากดั 
โทร.
02-

2748134

1 M-00356-(6-
10)/53

เป็นเครอืงเพมิปรมิาณสาร
พันธกุรรมซงึมฐีานควบคมุ
อณุหภมูมิรีะบบ Therma base 
เพอืใชค้วบคมุการกระจายตัวของ
อณุหภมูใิหส้มําเสมอ มี
แหลง่กําเนดิแสงเป็นหลอดไฟ
ซนีอนและอปุกรณ์รับสญัญาณ
ฟลอูอเรสเซนทแ์บบกลอ้ง คลูล์
ซซีดี ีมชีว่งแสงกระ ตุน้ระหวา่ง 
430-630 มลิล ิเมตร

1)คอมพวิเตอร ์1 
เครอืง
2)Color inkjet printer
3)เครอืงสํารองไฟ 
UPS 2 KVA 1เครอืง

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5703

รุง่ทพิย ์ 
 โทร.
63355

Real Time PCR



3 เครอืงวัดปรมิาณของ
ยนีแบบอัตโนมัตดิว้ย
เทคนคิดจิติอลพซีอีาร ์
(Digital real-time PCR)

ABi/fast 
7500 

 บรษัิท 
ไอดไีอ 
จํากดั

1 M-00258-(7-
10)/57

เป็นเครอืงเพมิปรมิาณสาร
พันธกุรรมซงึมฐีานควบคมุ
อณุหภมูมิรีะบบ Therma base 
เพอืใชค้วบคมุการกระจายตัวของ
อณุหภมูใิหส้มําเสมอ มี
แหลง่กําเนดิแสงเป็นหลอดไฟ
ซนีอนและอปุกรณ์รับสญัญาณ
ฟลอูอเรสเซนทแ์บบกลอ้ง คลูล์
ซซีดี ีมชีว่งแสงกระ ตุน้ระหวา่ง 
430-630 มลิล ิเมตร

1)คอมพวิเตอร ์1 
เครอืง
2)Color inkjet printer
3)เครอืงสํารองไฟ 
UPS 2 KVA 1เครอืง

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5403

รุง่ทพิย ์
 โทร.
63355

4 เครอืงวัดปรมิาณของ
ยนีแบบอัตโนมัตดิว้ย
เทคนคิดจิติอลพซีอีาร ์
(Digital real-time PCR)

ABi/Quantst
udio6

 บรษัิท 
ไอดไีอ 
จํากดั

1 M-00203-2/58 เป็นเครอืงเพมิปรมิาณสาร
พันธกุรรมซงึมฐีานควบคมุ
อณุหภมูมิรีะบบ Therma base 
เพอืใชค้วบคมุการกระจายตัวของ
อณุหภมูใิหส้มําเสมอ มี
แหลง่กําเนดิแสงเป็นหลอดไฟ
ซนีอนและอปุกรณ์รับสญัญาณ
ฟลอูอเรสเซนทแ์บบกลอ้ง คลูล์
ซซีดี ีมชีว่งแสงกระ ตุน้ระหวา่ง 
430-630 มลิล ิเมตร

1)คอมพวิเตอร ์1 
เครอืง
2)Color inkjet printer
3)เครอืงสํารองไฟ 
UPS 2 KVA 1เครอืง

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5403

รุง่ทพิย ์
 โทร.
63355



ที รายการ รปูภาพ ยหีอ้/รุน่
ตวัแทน
จาํหนา่ย

จาํนวน
หมายเลข
ครภุณัฑ์

คณุสมบตัขิองครภุณัฑ์ อปุกรณ์ประกอบ
สถานที
ตดิตงั

ผูด้แูล

1 กลอ้งจุลทรรศนช์นดิ
หวักลับเลเซอรส์แกน
นงิ (Confocal laser 
scanning)

Zeiss / 
LSM800

Rushmore 1 M-00392-(1-
4)/58

เป็นกลอ้งจุลทรรศนท์ใีชเ้ทคนคิ
ทางแสงบรเิวณจุดโฟกสั ในการ
ถา่ยภาพเพอืเพมิความละเอยีด
และความคมชดั ของภาพถา่ย 
โดยใชแ้หลง่กําเนดิแสงแบบจุด
และรขูนาดเล็กเพอืกําจัดแสง
บรเิวณนอกจุดโฟกสั สามารถ
สรา้งภาพของโครงสรา้งใน
รปูแบบสามมติไิด ้โดยใชภ้าพ
จากระนาบโฟกสัตา่งๆ มา
ประกอบกนั

1) หลอดไฟฮาโล
เจน 2 หลอด
2) Oil Immersion 20
 มม. 5 ชดุ

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5513A

กฤษณา
 โทร.
63309

กลอ้งจุลทรรศน์
สําหรับตรวจเนอืเยอืที
สามารถศกึษาได ้
หลายคนพรอ้มกนั 
(Upright microscope)

Nikkon/ NiU บ.ฮอลลี
วูด้อนิเตอร์
เนชนัแนล 

0-
26538255

1 M-00436-1/55 หวักลอ้งมรีะบบแสงของกลอ้ง
เป็นระยะอนันตม์รีะยะ Parfocal 
ไมน่อ้ยกวา่ 60 มลิลเิมตร หวั
กลอ้งเป็นชนดิ 3 กระบอกตา 
เลนสต์า มคีา่ Field of View 
(F.O.V.) ไมน่อ้ยกวา่ 22 มลิลเิมตร
 กําลังขยาย 10X จํานวน 1 คู ่ 
เลนสวั์ตถเุป็นชนดิ CFI 60 หรอื 
ICS2 หรอื UIS2

1) หลอดไฟอะไหล่
Halogen ขนาดไม่
นอ้ยกวา่ 12 โวลต ์
100 วัตต์
2) Oil Immersion 8 cc
3) โปรเจ็คเตอร ์Sony
 VPL-DX11 พรอ้มจอ
มว้น

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5513

กฤษณา
 โทร.
63309

Histology and pathology equipment

Confocal Laser Scanning Microscope

Fluorescense Imaging Microscope
1



ชดุถา่ยรปูดจิติอล
สําหรับกลอ้งจุลทรรศน์
 (Image recorder)

Nikon/ DS-
Fi1c+DS-U3 
Controller

บ.ฮอลลี
วูด้อนิเตอร์
เนชนัแนล 

0-
26538255

1 M-00283-1/56 มแีหลง่กําเนดิแสงชนดิหลอดไฟ
 Mercury กําลังไฟ 130 วัตต ์ชนดิ
ใชไ้ฟกระแสตรง สามารถลดความ
รอ้นจากหลอดไฟ มกีลอ่งควบคมุ
ซงึแสดงตัวเลขแสดงจํานวน
ชวัโมงการทํางานของหลอด
กําเนดิแสง    หลอดไฟสามารถ
ใชง้านไดเ้ฉลยี 2,000 ชม.

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5513

กฤษณา
 โทร.
63309

ชดุกําเนดิแสงสําหรับ
กลอ้งฟลอูอเรส-เซ็นต ์
(Fluorescence Imaging 
Microscope 
Equipment)

Nikon/ 
Intensilight 
Epi-
fluorescence 
 Illuminator

บ.ฮอลลี
วูด้อนิเตอร์
เนชนัแนล 

0-
26538255

1 M-00284-1/56 มแีหลง่กําเนดิแสงชนดิหลอดไฟ
 Mercury กําลังไฟ 130 วัตต ์ชนดิ
ใชไ้ฟกระแสตรง สามารถลดความ
รอ้นจากหลอดไฟ มกีลอ่งควบคมุ
ซงึแสดงตัวเลขแสดงจํานวน
ชวัโมงการทํางานของหลอด
กําเนดิแสง    หลอดไฟสามารถ
ใชง้านไดเ้ฉลยี 2,000 ชม.

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5513

กฤษณา
 โทร.
63309

2 กลอ้งจุลทรรศนช์นดิ
หวักลับพรอ้มชดุ
ถา่ยภาพระบบดจิติอล 
(Inverted microscope)

Nikon/TiU บรษัิท 
ฮอลลวีูด้
อนิเตอร์
เนชนัแนล 
จํากดั
โทร 
02-

6538556 

1 M-00571-2/57 หวักลอ้งมรีะบบแสงของกลอ้ง
เป็นระยะอนันตม์รีะยะ Parfocal 
ไมน่อ้ยกวา่ 60 มลิลเิมตร หวั
กลอ้งกระบอกตาคู ่มคีา่ Field of 
View (F.O.V.) ไมน่อ้ยกวา่ 22 
มลิลเิมตร กําลังขยาย 10X จํานวน
 1 คู ่ เลนสวั์ตถเุป็นชนดิ CFI 60 
หรอื UIS2 รองรับเทคนคิ bright 
Filed, Phase contrast และ 
Fluorescence

1) หลอดไฟอะไหล ่
Halogen ขนาดไม่
นอ้ยกวา่ 12 โวลต ์
100 วัตต์
2) Mercury Lamp 
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 
130W

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5513

กฤษณา
 โทร.
63309



1 กลอ้งจุลทรรศนช์นดิ
หวักลับ พรอ้มชดุ
ถา่ยภาพระบบดจิติอล 
(Inverted microscope)

Olympus/ 
CKX41

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์
จํากดั   
โทร.
02-

6152929

1 M-00370-(4-
7)/53

กลอ้งจุลทรรศนห์วักลับชนดิ 
PHASE CONTRAST เป็นชนดิ 3 
กระบอกตา เอยีงไมตํ่ากวา่ 30 
องศา สามารถปรับระยะหา่ง
ระหวา่งตาไดจ้าก 48-75 มม. 
เลนสต์ามกีําลังขยาย 10X ม ีField
 number 20 มม. จํานวน 1 คู ่ชอ่ง
บรรจุเลนสวั์ตถ ุอยูใ่ตแ้ทน่วาง
ตัวอยา่ง มชีอ่งบรรจุเลนสวั์ตถ ุไม่
ตํากวา่ 4 ชอ่ง

1) กลอ้งดจิติอล 
ความละเอยีด10 
ลา้นพกิเซล  
2) คอมพวิเตอร์
สําหรับประมวลผล

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5407B

กฤษณา
 โทร.
63309

2 กลอ้งจุลทรรศน ์2 
กระบอกตาพรอ้มชดุ
ถา่ยภาพ (Upright 
microscope)

Carl Zeiss/ 
AXIO

บรษัิท รัช
มอร ์พรี

ซชินั จํากดั
โทร 
02-

6538556 

3 M-00392-(5-
12)/58

หวักลอ้ง เป็นชนดิ 2 กระบอกตา
(Binocular tub ) มรีะบบแสงของ
กลอ้งเป็นระยะอนันต ์ CFI 60 มี
พนืทใีนการมองเห็น (F.O.V.) 22 
มลิลเิมตร กําลังขยาย 10 เทา่ 1 คู ่
 แป้นหมนุเลนสวั์ตถ ุบรรจุเลนส์
วัตถไุด ้6 ชอ่ง  ปุ่ มปรับภาพแบบ
หยาบสามารถหมนุไดร้ะยะ 13.8 
มลิลเิมตร

1)  หลอดไฟอะไหล่
Halogen 6V-30W.   
2) Oil immersion    
จํานวน  1 ขวด

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5513

กฤษณา
 โทร.
63309

กลอ้งจุลทรรศนห์วั
กลับชนดิ 3 กระบอกตา
 (inverted microscope)

Nikkon/ECLI
PS-TS100

บ.ฮอลลี
วูด้อนิเตอร์
เนชนัแนล 

0-
26538255

1 M-00435-1/55 เป็นกลอ้งจุลทรรศนห์วักลับชนดิ 
Phase contrast มรีะบบแสง 
(Optical System) เป็นระยะอนันต ์
CFI 60 ระยะ Parfocal 60 มลิลเิมตร
 ใหค้า่ระยะทํางานของเลนสวั์ตถุ
และคา่ N.A. สงู  , มคีวามยาวของ
ระบบแสงประมาณ 200 มลิลเิมตร

1) ถงุพลาสตกิคลมุ
กลอ้ง
2) หลอดไฟอะไหล ่
Halogen 6V-30W 
จํานวน  1  หลอด     
                      

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5615

กฤษณา
 โทร.
63309

3

Imaging Microscope



ชดุอปุกรณ์ถา่ยภาพ Nikon/ DS-
L3 Controller

บ.ฮอลลี
วูด้อนิเตอร์
เนชนัแนล 

0-
26538255

1 M-00436-3/55 มแีหลง่กําเนดิแสงชนดิหลอดไฟ
 Mercury กําลังไฟ 130 วัตต ์ชนดิ
ใชไ้ฟกระแสตรง สามารถลดความ
รอ้นจากหลอดไฟ มกีลอ่งควบคมุ
ซงึแสดงตัวเลขแสดงจํานวน
ชวัโมงการทํางานของหลอด
กําเนดิแสง    หลอดไฟสามารถ
ใชง้านไดเ้ฉลยี 2,000 ชม.

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5615

กฤษณา
 โทร.
63309

1 กลอ้งจุลทรรศนห์วั
กลับชนดิ 3 กระบอกตา
 (inverted microscope)

Nikkon/ECLI
PS-TS100

บ.ฮอลลี
วูด้อนิเตอร์
เนชนัแนล 

0-
26538255

1 M-00410-1.2/50 เป็นกลอ้งจุลทรรศนห์วักลับชนดิ 
Phase contrast มรีะบบแสง 
(Optical System) เป็นระยะอนันต ์
CFI 60 ระยะ Parfocal 60 มลิลเิมตร
 ใหค้า่ระยะทํางานของเลนสวั์ตถุ
และคา่ N.A. สงู  , มคีวามยาวของ
ระบบแสงประมาณ 200 มลิลเิมตร

1) ถงุพลาสตกิคลมุ
กลอ้ง
2) หลอดไฟอะไหล ่
Halogen 6V-30W 
จํานวน  1  หลอด     
                      

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5516

กฤษณา
 โทร.
63309

2 กลอ้งจุลทรรศนห์วั
กลับชนดิ 3 กระบอกตา
 (inverted microscope)

Nikkon/ECLI
PS-TS100

บ.ฮอลลี
วูด้อนิเตอร์
เนชนัแนล 

0-
26538255

1 M-00425-8/53 เป็นกลอ้งจุลทรรศนห์วักลับชนดิ 
Phase contrast มรีะบบแสง 
(Optical System) เป็นระยะอนันต ์
CFI 60 ระยะ Parfocal 60 มลิลเิมตร
 ใหค้า่ระยะทํางานของเลนสวั์ตถุ
และคา่ N.A. สงู  , มคีวามยาวของ
ระบบแสงประมาณ 200 มลิลเิมตร

1) ถงุพลาสตกิคลมุ
กลอ้ง
2) หลอดไฟอะไหล ่
Halogen 6V-30W 
จํานวน  1  หลอด     
                      

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5701

กฤษณา
 โทร.
63309

Microscope



3 กลอ้งจุลทรรศนห์วั
กลับชนดิ 3 กระบอกตา
 (inverted microscope)

Nikkon/ECLI
PS-TS100

บ.ฮอลลี
วูด้อนิเตอร์
เนชนัแนล 

0-
26538255

1 M-00286-3/54 เป็นกลอ้งจุลทรรศนห์วักลับชนดิ 
Phase contrast มรีะบบแสง 
(Optical System) เป็นระยะอนันต ์
CFI 60 ระยะ Parfocal 60 มลิลเิมตร
 ใหค้า่ระยะทํางานของเลนสวั์ตถุ
และคา่ N.A. สงู  , มคีวามยาวของ
ระบบแสงประมาณ 200 มลิลเิมตร

1) ถงุพลาสตกิคลมุ
กลอ้ง
2) หลอดไฟอะไหล ่
Halogen 6V-30W 
จํานวน  1  หลอด     
                      

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5706

กฤษณา
 โทร.
63309

4 กลอ้งจุลทรรศนห์วั
กลับชนดิ 3 กระบอกตา
 (inverted microscope)

Nikkon/ECLI
PS-TS100

บ.ฮอลลี
วูด้อนิเตอร์
เนชนัแนล 

0-
26538255

2 M-00286-4/54 เป็นกลอ้งจุลทรรศนห์วักลับชนดิ 
Phase contrast มรีะบบแสง 
(Optical System) เป็นระยะอนันต ์
CFI 60 ระยะ Parfocal 60 มลิลเิมตร
 ใหค้า่ระยะทํางานของเลนสวั์ตถุ
และคา่ N.A. สงู  , มคีวามยาวของ
ระบบแสงประมาณ 200 มลิลเิมตร

1) ถงุพลาสตกิคลมุ
กลอ้ง
2) หลอดไฟอะไหล ่
Halogen 6V-30W 
จํานวน  1  หลอด     
                      

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5615

กฤษณา
 โทร.
63309

5 กลอ้งจุลทรรศนห์วั
กลับชนดิ 3 กระบอกตา
 (inverted microscope)

Nikkon/ECLI
PS-TS100

บ.ฮอลลี
วูด้อนิเตอร์
เนชนัแนล 

0-
26538255

1 M-00524-5/55 เป็นกลอ้งจุลทรรศนห์วักลับชนดิ 
Phase contrast มรีะบบแสง 
(Optical System) เป็นระยะอนันต ์
CFI 60 ระยะ Parfocal 60 มลิลเิมตร
 ใหค้า่ระยะทํางานของเลนสวั์ตถุ
และคา่ N.A. สงู  , มคีวามยาวของ
ระบบแสงประมาณ 200 มลิลเิมตร

1) ถงุพลาสตกิคลมุ
กลอ้ง
2) หลอดไฟอะไหล ่
Halogen 6V-30W 
จํานวน  1  หลอด     
                      

อาคาร
เตรยีม
วทิยา
คลนิกิ ชนั 
4 ภ.จุลฯ

กฤษณา
 โทร.
63309



กลอ้งจุลทรรศน ์2 
กระบอกตา (Upright 
microscope)

Nikon/ 
ECLIPSE 50i

บรษัิท 
ฮอลลวีูด้
อนิเตอร์
เนชนัแนล 
จํากดั
โทร 
02-

6538556 

1 M-00284-2/56 หวักลอ้ง เป็นชนดิ 2 กระบอกตา
(Binocular tub ) มรีะบบแสงของ
กลอ้งเป็นระยะอนันต ์ CFI 60 มี
พนืทใีนการมองเห็น (F.O.V.) 22 
มลิลเิมตร กําลังขยาย 10 เทา่ 1 คู ่
 แป้นหมนุเลนสวั์ตถ ุบรรจุเลนส์
วัตถไุด ้6 ชอ่ง  ปุ่ มปรับภาพแบบ
หยาบสามารถหมนุไดร้ะยะ 13.8 
มลิลเิมตร

1) หลอดไฟอะไหล่
Halogen 6V-30W. 

2) Oil immersion
จํานวน  1 ขวด

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5513

กฤษณา
 โทร.
63309

อปุกรณ์แบบ 3 คนด ู
(Biocular head)

Nikon บรษัิท 
ฮอลลวีูด้
อนิเตอร์
เนชนัแนล 
จํากดั
โทร 
02-

6538556 

1 M-00436-2/55 หวักลอ้ง เป็นชนดิ 2 กระบอกตา 
(Binocular tube) จํานวน 2 หวั

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5513

กฤษณา
 โทร.
63309

1 เครอืงตัดชนิเนอืที
อณุหภมูเิยอืกแข็ง 
(Cryostat)

Hestion/ 
CM2850

บ. เอ เอส 
ไซน ์จํากดั

1 M-00412-1/55 ตัวเครอืงสามารถทําอณุหภมูไิด ้
ไมน่อ้ยกวา่ -35 องศาเซลเซยีส 
และใชค้อมเพสเซอรเ์พยีงตัว
เดยีวในการทําความเย็น สามารถ
ตงัคา่ความหนาในการตัดชนิเนอื
ไดไ้มน่อ้ยกวา่ 0.5-100 ไมครอน 
มรีะบบฆา่เชอืโรคในพนืทตีัดชนิ
เนอื โดยการใชร้ังส ีUV และระบบ
อบโอโซน มรีะบบพักการทํางาน
ของเครอืงอัตโนมัต ิ(Sleep 
Function)

1) ทจัีบใบมดี
2) ใบมดี

DISPOSABLE BLADE 
50/ PKG 3)OCT 
Embed- ding 
medium  
4) ชดุสยีอ้ม Frozen

5) พูก่นั ขนาดเล็ก
กลาง ใหญ ่

6) ถาดใสส่ไลด์

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5603

กฤษณา
 โทร.
63309

Cryosection

6



ที รายการ รปูภาพ ยหีอ้/รุน่
ตวัแทน
จาํหนา่ย

จาํนวน
หมายเลข
ครภุณัฑ์

คณุสมบตัขิองครภุณัฑ์ อปุกรณ์ประกอบ
สถานที
ตดิตงั

ผูด้แูล

1

ตูป้ลอดเชอื (Biohazard
 safety cabinet class II)

ESCO/AC2-
4E1

 บ.กบิ
ไทย จํากดั 

โทร.
022748331

3

1 M-00616-1.1/49 โครงสรา้งตูภ้ายนอกทําดว้ยโลหะ
เคลอืบดว้ยสารป้องกนัการกดั
กรอ่นจากสนมิ และลดการ
ปนเปือนของจุลชพีทผีวินอกของ
ตูไ้ดด้ ีผลติและผา่นการทดสอบ 
ตามมาตรฐาน EN12469 Typed – 
tested or certified 

1)ตะเกยีงแกส๊ชนดิ
เทา้เหยยีบ 2 ชดุ     

2) ถังแกส๊พรอ้มชดุ
ควบคมุ 2 ชดุ 
3) ชดุกรอง Media
พรอ้มปัมสญูญากาศ

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5701

กฤษณา
โทร.
63309

2

ตูป้ฏบิัตกิารปลอดเชอื 
(Biohazard safety 
cabinet class II)        

ESCO/ AC2-
4E1

 บ.กบิ
ไทย จํากดั 

โทร.
022748331

3

1 M-00425-3/53 โครงสรา้งตูภ้ายนอกทําดว้ยโลหะ
เคลอืบดว้ยสารป้องกนัการกดั
กรอ่นจากสนมิ และลดการ
ปนเปือนของจุลชพีทผีวินอกของ
ตูไ้ดด้ ี มรีพูรนุบรเิวณดา้นหนา้
ของแผน่พนืททํีางาน สําหรับให ้
อากาศไหลเวยีนภายในตู ้ผลติ
และผา่นการทดสอบ ตาม
มาตรฐาน EN12469 Typed 

1) ถังแกส๊พรอ้มชดุ
ควบคมุ 2 ชดุ 
2) ชดุกรอง Media
พรอ้มปัมสญูญากาศ
 2 ชดุ

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5407B

กฤษณา
โทร.
63309

Cell technology Platform

Biosafety Cabinet



3

ตูป้ฏบิัตกิารปลอดเชอื 
(Biohazard safety 
cabinet class II)               
         

ESCO/ AC2-
4E1

   บ.กบิ
ไทย จํากดั 

โทร.
022748331

3

1 M-00425-4/53 โครงสรา้งตูภ้ายนอกทําดว้ยโลหะ
เคลอืบดว้ยสารป้องกนัการกดั
กรอ่นจากสนมิ และลดการ
ปนเปือนของจุลชพีทผีวินอกของ
ตูไ้ดด้ ี มรีพูรนุบรเิวณดา้นหนา้
ของแผน่พนืททํีางาน สําหรับให ้
อากาศไหลเวยีนภายในตู ้ผลติ
และผา่นการทดสอบ ตาม
มาตรฐาน EN12469 Typed 

1) ถังแกส๊พรอ้มชดุ
ควบคมุ 2 ชดุ           
2) ชดุกรอง Media 
พรอ้มปัมสญูญากาศ
 2 ชดุ

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5516

กฤษณา
โทร.
63309

4

ตูป้ฏบิัตกิารปลอดเชอื 
(Biohazard safety 
cabinet class II)               
         

ESCO/ AC2-
4E1

   บ.กบิ
ไทย จํากดั 

โทร.
022748331

3

1 580741103504-
00001

โครงสรา้งตูภ้ายนอกทําดว้ยโลหะ
เคลอืบดว้ยสารป้องกนัการกดั
กรอ่นจากสนมิ และลดการ
ปนเปือนของจุลชพีทผีวินอกของ
ตูไ้ดด้ ี มรีพูรนุบรเิวณดา้นหนา้
ของแผน่พนืททํีางาน สําหรับให ้
อากาศไหลเวยีนภายในตู ้ผลติ
และผา่นการทดสอบ ตาม
มาตรฐาน EN12469 Typed 

1) ถังแกส๊พรอ้มชดุ
ควบคมุ 2 ชดุ  
2) ชดุกรอง Media 
พรอ้มปัมสญูญากาศ
 2 ชดุ

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5701

กฤษณา
โทร.
63309

5

ตูป้ลอดเชอืสําหรับ
เตรยีมยาเคมบํีาบัด 
(Cytotoxic safety 
cabinet)

ESCO/CYT-
4A1

   บ.กบิ
ไทย จํากดั

 โทร.
022748331

3

1 M-00616-1.2/49 เหมาะทจีะใชก้บังานเตรยีม
สารเคมกีอ่มะเร็งตา่งๆ เชน่ ยา
เคมบํีาบัด สารกอ่มะเร็งตา่งๆ

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5407B

กฤษณา
โทร.
63309

6

ตูป้ลอดเชอืสําหรับ
เตรยีมยาเคมบํีาบัด 
(Cytotoxic safety 
cabinet)

ESCO/CYT-
4A1

   บ.กบิ
ไทย จํากดั

 โทร.
022748331

3

1 M-00410-1.1/50 เป็นตูส้ําหรับเตรยีมยาเคมบํีาบัด 
ชนดิ Microbiological Safety 
Cabinet Class II เพอืความ
ปลอดภยัของผูป้ฏบิัตงิานและ
สงิแวดลอ้ม

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5706

กฤษณา
โทร.
63309



7

ตูป้ลอดเชอืชนดิ Class 
II (Biological Safety 
Cabinet Class II)

Labconco/ 
Logic

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั  
โทร.
02-

6152929

1 M-00370-2/53  เป็นชดุอปุกรณ์ทางดา้นชวีภาพ
เพอืความปลอดภยัของผู ้
ปฏบิัตกิารวจัิย และไมใ่หม้กีารฟุ้ง
กระจายของสารทเีป็นอันตราย
ออกไปสูส่งิแวดลอ้ม  ภายในตูม้ี
ระบบควบคมุ การไหลของอากาศ

1) ตะเกยีงอัตโนมัต ิ
IR-Sensor 1 ตัว         
  
2)ถังแกส๊ พรอ้มสาย
ยาง 
3)อปุกรณ์ดดูสาร 
ละลาย 1 ชดุ

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5516

กฤษณา
โทร.
63309

8

ตูป้ลอดเชอืชนดิ Class 
II (Biological Safety 
Cabinet class II)

Labconco/ 
Logic

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั  
โทร.
02-

6152929

1 M-00524-3/55 ตัวตูภ้ายในและพนืททํีางานทํา
ดว้ยแสตนเลส พรอ้มชดุดดูซบั
ของเหลวเพอืลดการปนเปือน
ภายในตูป้ลอดเชอื และมตีัวกรอง
อากาศ 2 ชดุ โดยชดุกรอง
อากาศทงัสองจะเป็นแบบ HEPA 
Filter มปีระสทิธภิาพในการกรอง
อนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได ้
อยา่งนอ้ยทสีดุ 99.99 เปอรเ์ซ็นต์

1) ตะเกยีงอัตโนมัต ิ
IR-Sensor 1 ตัว   
2)ถังแกส๊ พรอ้มสาย
ยาง 
3)อปุกรณ์ดดูสาร 
ละลาย 1 ชดุ

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5615

กฤษณา
โทร.
63309

9

ตูป้ลอดเชอืชนดิ Class 
II (Biological Safety 
Cabinet class II)

Labconco/ 
Logic

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั  
โทร.
02-

6152929

1 M-00524-4/55 ตัวตูภ้ายในและพนืททํีางานทํา
ดว้ยแสตนเลส พรอ้มชดุดดูซบั
ของเหลวเพอืลดการปนเปือน
ภายในตูป้ลอดเชอื และมตีัวกรอง
อากาศ 2 ชดุ โดยชดุกรอง
อากาศทงัสองจะเป็นแบบ HEPA 
Filter มปีระสทิธภิาพในการกรอง
อนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได ้
อยา่งนอ้ยทสีดุ 99.99 เปอรเ์ซ็นต์

1) ตะเกยีงอัตโนมัต ิ
IR-Sensor 1 ตัว   
2)ถังแกส๊ พรอ้มสาย
ยาง 
3)อปุกรณ์ดดูสาร 
ละลาย 1 ชดุ

อาคารปรี
คลนิคิ 
หอ้งปฎบิัติ
การวจัิย 
ชนั 4  ฝัง
ภาคจุลฯ

กฤษณา
โทร.
63309



10

ชดุอปุกรณ์สําหรับใช ้
ทําการวจัิยชนดิทมีี
ความปลอด-ภยัทาง
ชวีภาพ (Biological 
Safety Carbinet Class II)

Labconco/ 
Logic

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั  
โทร.
02-

6152929

1 M-00370-1/56  เป็นชดุอปุกรณ์ทางดา้นชวีภาพ
เพอืความปลอดภยัของผู ้
ปฏบิัตกิารวจัิย และไมใ่หม้กีารฟุ้ง
กระจายของสารทเีป็นอันตราย
ออกไปสูส่งิแวดลอ้ม  ภายในตูม้ี
ระบบควบคมุ การไหลของอากาศ

1) วาวล ์เปิด-ปิด 
สําหรับตอ่ทอ่จาก
ภายนอก 2 ชดุ 
2) แกส๊หงุตม้ขนาด 
15 กก. พรอ้มวาลว์ 
นริภยั สายยาง 2 
เมตร   
3)เครอืง Quanti- 
flour  ST with UV

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5704

กฤษณา
โทร.
63309

11

ชดุอปุกรณ์สําหรับใช ้
ทําการวจัิยชนดิทมีี
ความปลอด-ภยัทาง
ชวีภาพ (Biological 
Safety Carbinet Class II)

Labconco/ 
Logic

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั  
โทร.
02-

6152929

1 M-00370-2/56  เป็นชดุอปุกรณ์ทางดา้นชวีภาพ
เพอืความปลอดภยัของผู ้
ปฏบิัตกิารวจัิย และไมใ่หม้กีารฟุ้ง
กระจายของสารทเีป็นอันตราย
ออกไปสูส่งิแวดลอ้ม  ภายในตูม้ี
ระบบควบคมุ การไหลของอากาศ

1) วาวล ์เปิด-ปิด 
สําหรับตอ่ทอ่จาก
ภายนอก 2 ชดุ 
2) แกส๊หงุตม้ขนาด 
15 กก. พรอ้มวาลว์ 
นริภยั สายยาง 2 
เมตร   
3)เครอืง Quanti- 
flour  ST with UV

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5706

กฤษณา
โทร.
63309

12

ชดุอปุกรณ์สําหรับใช ้
ทําการวจัิยชนดิทมีี
ความปลอด-ภยัทาง
ชวีภาพ (Biological 
Safety Carbinet Class II)

Labconco/ 
Logic

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั  
โทร.
02-

6152929

1 M-00286-2/54  เป็นชดุอปุกรณ์ทางดา้นชวีภาพ
เพอืความปลอดภยัของผู ้
ปฏบิัตกิารวจัิย และไมใ่หม้กีารฟุ้ง
กระจายของสารทเีป็นอันตราย
ออกไปสูส่งิแวดลอ้ม  ภายในตูม้ี
ระบบควบคมุ การไหลของอากาศ

1) วาวล ์เปิด-ปิด 
สําหรับตอ่ทอ่จาก
ภายนอก 2 ชดุ 
2) แกส๊หงุตม้ขนาด 
15 กก. พรอ้มวาลว์ 
นริภยั สายยาง 2 
เมตร 
3)เครอืง Quanti- 
flour  ST with UV

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง5615

กฤษณา
โทร.
63309



1 ตูบ้ม่เพาะเชอืดว้ยกา๊ซ
คารบ์อนได ออกไซด ์
(Automatic 
carbondioxide 
incubator)

SHELLAB/35
07-2

   บ.กบิ
ไทย จํากดั

 โทร.
022748331

3

1 M-00410-1.3/50 เป็นตูเ้พาะเลยีงเนอืเยอืใน
บรรยากาศของกา๊ซคารบ์อน ได
ออกไซด ์ดว้ยThermo 
Conductivity

1) Co2 tank 
withges and 
regubter 2 ชดุ 
2) โต๊ะสําหรับวาง
เครอืง 1 ตัว

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5701

กฤษณา
โทร.
63309

2 ตูบ้ม่เพาะเชอืดว้ยกา๊ซ
คารบ์อนได ออกไซด ์
(Automatic 
carbondioxide 
incubator)

SHELLAB/35
07-2

   บ.กบิ
ไทย จํากดั

 โทร.
022748331

3

1 580741103513-
00001

เป็นตูเ้พาะเลยีงเนอืเยอืใน
บรรยากาศของกา๊ซคารบ์อน ได
ออกไซด ์ดว้ยThermo 
Conductivity

1) Co2 tank 
withges and 
regubter 2 ชดุ 
2) โต๊ะสําหรับวาง
เครอืง 1 ตัว

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5701

กฤษณา
โทร.
63309

3 ตูเ้พาะเลยีงเซลลโ์ดย
ควบคมุกา๊ซคารบ์อน
ไดออก ไซดแ์ละกา๊ซ
ออกซเิจน      
(Multi-gas cell culture 
incubator)

SANYO/ 
MCO-18M

   บ.กบิ
ไทย จํากดั

 โทร.
022748331

3

1 M-00425-1/53 เป็นตูบ้ม่เพาะเลยีงเชอืทสีามารถ
ควบคมุอณุหภมู ิรวมทงัควบคมุ
ระดับของกา๊ซคารบ์อนได 
ออกไซด ์และออกซเิจนได ้มี
ความจุภายในตูไ้มน่อ้ยกวา่ 170 
ลติร (6 cu.ft.) สามารถควบคมุ
อณุหภมูใินชว่ง 5 องศาเซลเซยีส
เหนอือณุหภมูหิอ้งจนถงึ 50 องศา
เซลเซยีส

1) Co2 tank 
withges and 
regubter 2  ชดุ 
2) N2 tank with 
gas & regutater  
3) Stabilizer  1 ชดุ 
4) โต๊ะสําหรับวาง
เครอืง 1 ตัว

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5407B

กฤษณา
โทร.
63309

4 ตูเ้พาะเลยีงเซลลโ์ดย
ควบคมุกา๊ซคารบ์อน
ไดออก ไซดแ์ละกา๊ซ
ออกซเิจน      
(Multi-gas cell culture 
incubator)

SANYO/ 
MCO-18M

   บ.กบิ
ไทย จํากดั

 โทร.
022748331

3

1 M-00425-2/53 เป็นตูบ้ม่เพาะเลยีงเชอืทสีามารถ
ควบคมุอณุหภมู ิรวมทงัควบคมุ
ระดับของกา๊ซคารบ์อนได 
ออกไซด ์และออกซเิจนได ้มี
ความจุภายในตูไ้มน่อ้ยกวา่ 170 
ลติร (6 cu.ft.) สามารถควบคมุ
อณุหภมูใินชว่ง 5 องศาเซลเซยีส
เหนอือณุหภมูหิอ้งจนถงึ 50 องศา
เซลเซยีส

1) Co2 tank 
withges and 
regubter 2 ชดุ 
2) N2 tank with 
gas & regutater  
3) Stabilizer 1 ชดุ 
4) โต๊ะสําหรับวาง
เครอืง 1 ตัว

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5516

กฤษณา
โทร.
63309

CO2 incubator



5 ตูค้วบคมุอณุหภมูิ
ภายใตส้ภาวะกา๊ซ
คารบ์อนไดออก ไซด ์  
              (carbondioxide 
incubator)

Thermoscien
ti fic/Series 
II Water 
Jacket

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั   
โทร.
02-

6152929

1 M-00370-1/53 เป็นตูเ้พาะเลยีงเนอืเยอืใน
บรรยากาศของกา๊ซคารบ์อนได-
ออกไซด ์มคีวามจุภายในตูไ้ม่
นอ้ยกวา่ 180 ลติรควบคมุ
อณุหภมูแิละปรมิาณของกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซด ์ดว้ยระบบ
ไมโครโปรเซสเซอร ์สามารถปรับ
อณุหภมูไิดต้งัแต ่5 องศา
เซลเซยีสเหนอือณุหภมูหิอ้งถงึ 55
 องศาเซลเซยีส

1)ชนัวางของแบบ
เจาะร ู  
2)ชดุจ่ายกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซด ์ 
3)ถังแกส๊ คารบ์อน 
ไดออกไซด ์2 ถัง  
4)อปุกรณ์วัดแรงดัน
แกส๊ 2 อัน

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5516

กฤษณา
โทร.
63309

6 ตูค้วบคมุอณุหภมูิ
ภายใตส้ภาวะกา๊ซ
คารบ์อนไดออก ไซด ์  
              (carbondioxide 
incubator)

Thermoscien
ti fic/Series 
II Water 
Jacket

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั   
โทร.
02-

6152929

1 M-00292-12/56 สามารถเลยีงและเก็บตัวอยา่ง
ภายใตบ้รรยากาศของกา๊ซ
คารบ์อนไดออก- ไซดค์วบคมุดว้ย
ระบบ T/C แบบ  Water-Jacket 
ขนาดความจุ 6.5 cu.ft.

1)ชนัวางของแบบ
เจาะร ู  
2)ชดุจ่ายกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซด ์ 
3)ถังแกส๊ คารบ์อน 
ไดออกไซด ์2 ถัง  
4)อปุกรณ์วัดแรงดัน
แกส๊ 2 อัน

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5706

กฤษณา
โทร.
63309

7 ตูเ้พาะเลยีงเนอืเยอืใน
บรรยากาศของกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซด ์
(carbondioxide 
incubator)

Thermoscie
nti fic/ 3111

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั   
โทร.
02-

6152929

1 M-00286-1/54 เป็นตูเ้พาะเลยีงเนอืเยอืใน
บรรยากาศของกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซด ์ความจุไม่
นอ้ยกวา่ 6.5 ลบ.ฟตุ ภายในตูทํ้า
ดว้ยเหล็กไรส้นมิ สามารถปรับ
ปรมิาณของกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซดไ์ดตั้งแต ่0 
ถงึ 20 เปอรเ์ซ็นต ์สามารถปรับ
อณุหภมูไิดต้งัแต ่+5o C เหนอื
อณุหภมูหิอ้งถงึ +55 องศา
เซลเซยีส

1)ชนัวางของแบบ
เจาะร ู  
2)ชดุจ่ายกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซด ์ 
3)ถังแกส๊ คารบ์อน 
ไดออกไซด ์2 ถัง  
4)อปุกรณ์วัดแรงดัน
แกส๊ 2 อัน

1) อาคาร
เวชวชิชา
คาร หอ้ง 
5615

กฤษณา
โทร.
63309



8 ตูเ้พาะเลยีงเนอืเยอืใน
บรรยากาศของกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซด ์
(carbondioxide 
incubator)

Thermoscie
nti fic/ 3111

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั   
โทร.
02-

6152929

1 M-00524-1/55 เป็นตูเ้พาะเลยีงเนอืเยอืใน
บรรยากาศของกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซด ์ความจุไม่
นอ้ยกวา่ 6.5 ลบ.ฟตุ ภายในตูทํ้า
ดว้ยเหล็กไรส้นมิ สามารถปรับ
ปรมิาณของกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซดไ์ดตั้งแต ่0 
ถงึ 20 เปอรเ์ซ็นต ์สามารถปรับ
อณุหภมูไิดต้งัแต ่+5o C เหนอื
อณุหภมูหิอ้งถงึ +55 องศา
เซลเซยีส

1)ชนัวางของแบบ
เจาะร ู  
2)ชดุจ่ายกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซด ์ 
3)ถังแกส๊ คารบ์อน 
ไดออกไซด ์2 ถัง  
4)อปุกรณ์วัดแรงดัน
แกส๊ 2 อัน

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5615

กฤษณา
โทร.
63309

9 ตูเ้พาะเลยีงเนอืเยอืใน
บรรยากาศของกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซด ์
(carbondioxide 
incubator)

Thermoscie
nti fic/ 3111

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั   
โทร.
02-

6152929

1 M-00524-2/55 เป็นตูเ้พาะเลยีงเนอืเยอืใน
บรรยากาศของกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซด ์ความจุไม่
นอ้ยกวา่ 6.5 ลบ.ฟตุ ภายในตูทํ้า
ดว้ยเหล็กไรส้นมิ สามารถปรับ
ปรมิาณของกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซดไ์ดตั้งแต ่0 
ถงึ 20 เปอรเ์ซ็นต ์สามารถปรับ
อณุหภมูไิดต้งัแต ่+5o C เหนอื
อณุหภมูหิอ้งถงึ +55 องศา
เซลเซยีส

1)ชนัวางของแบบ
เจาะร ู  
2)ชดุจ่ายกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซด ์ 
3)ถังแกส๊ คารบ์อน 
ไดออกไซด ์2 ถัง  
4)อปุกรณ์วัดแรงดัน
แกส๊ 2 อัน

อ.เตรยีม
วทิยา
คลนิกิ ชนั 
4  ภาคจุล
ชวีวทิยา

กฤษณา
โทร.
63309

1 ปัมสําหรับกรองหรอืดดู
 Media (Diaphragm 
Vacuum Pump)

-  บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั   
โทร.
02-

6152929

1 M-00435-2/55 เป็นเครอืงดดูอากาศแบบใช ้
Diaphragm เพอืทําสญุญากาศ 
และพน่อากาศเพอืทําความดันได ้
ในเครอืงเดยีวกนั โดยไมต่อ้งใช ้
นํามันในการหลอ่ลนื ทําสญุญา 
กาศไดไ้มน่อ้ยกวา่ 24 นวิปรอท 
และทําความดันไดไ้มน่อ้ยกวา่ 20
 ปอนด/์ตารางนวิ

ขวดสําหรับสําหรับ
เก็บกกั media ทดีดู
ออกจากขวดเลยีง
เชอื (Suction flask) 
พรอ้มสายยาง
สําหรับตอ่เขา้ปัม

หอ้งปฎบิัติ
การวจัิย 
ชนั 4 ฝัง
ภาควชิา
จุลชวีวทิยา

กฤษณา
โทร.
63309

Suction Pump and Gas burner



2 ตะเกยีง (Laboratory 
gas burner)

Fuego SCS 
Basic/WLD-
TEC

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั   
โทร.
02-

6152929

1 M-00292-7/56 ตัวเครอืงและทเีหยยีบ ทําจาก 
stanless steel มปีุ่ มหมนุสําหรับ
การควบคมุการทํางานของเครอืง 
2 ปุ่ มอยูด่า้นหนา้ของเครอืง

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5615

กฤษณา
โทร.
63309

3 ตะเกยีง (Laboratory 
gas burner)

Fuego SCS 
Basic/WLD-
TEC

 บรษัิท 
เบคไทย 
กรงุเทพ
อปุกรณ์

เคมภีณัฑ ์
จํากดั   
โทร.
02-

6152929

1 M-00292-8/56 ตัวเครอืงและทเีหยยีบ ทําจาก 
stanless steel มปีุ่ มหมนุสําหรับ
การควบคมุการทํางานของเครอืง 
2 ปุ่ มอยูด่า้นหนา้ของเครอืง

/ อ.ปรคีลนิคิ
 หอ้งปฎบิัติ
 การวจัิย
ชนั 4 ฝัง
ภาควชิา
จุลชวีวทิยา

กฤษณา
โทร.
63309

4 ตะเกยีง (Laboratory 
gas burner)

Fireboy บรษัิทกบิ
ไท

1 M-00410-1.8/50 ตัวเครอืงและทเีหยยีบ ทําจาก 
stanless steel มปีุ่ มหมนุสําหรับ
การควบคมุการทํางานของเครอืง
ดว้ยปุ่ มอยูด่า้นหนา้ของเครอืง

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5516

กฤษณา
โทร.
63309

5 ตะเกยีง (Laboratory 
gas burner)

Fireboy บรษัิทกบิ
ไท

1 M-00410-1.9/50 ตัวเครอืงและทเีหยยีบ ทําจาก 
stanless steel มปีุ่ มหมนุสําหรับ
การควบคมุการทํางานของเครอืง
ดว้ยปุ่ มอยูด่า้นหนา้ของเครอืง

/ อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5706

กฤษณา
โทร.
63309



1 ชดุเครอืงนับจํานวน
เซลลแ์ละวเิคราะห์
ปรมิาณชวีภาพจําเพาะ
ของเซลล ์(Flow 
Cytometry)

Becton 
dickinson/FA
CS Canto II

1 M-00310-(1-
7)/54

เครอืงวเิคราะหป์รมิาณเซลลแ์บบ
อัตโนมัต ิทคีวบคมุการทํางาน 
และประมวลผลดว้ยระบบ
คอมพวิเตอร ์หลักการทํางานของ
เครอืง จะทําการตรวจวเิคราะห์
เซลลท์กีําลังไหลผา่นโดยใช ้
เทคนคิใหแ้สงผา่นตัวอยา่งไปยัง
เครอืงรับแสง ขอ้มลูทไีดจ้ะถกู
ป้อนเขา้เครอืงคอมพวิเตอรเ์พอื
วเิคราะห ์ประมวลผล พรอ้มทงั
แสดงผลการวเิคราะหท์างจอภาพ

1) เครอืงควบคมุ
และสํารองไฟ ให ้
สมําเสมอ (UPS) 
2) คอมพวิเตอรแ์ละ
จอภาพ พรอ้มเครอืง
ควบคมุและสํารอง
ไฟ (UPS) 1 ชดุ 
3) เครอืงพมิพช์นดิ 
Laser Printer 

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5411

พรรัชดา

2 เครอืงตรวจวเิคราะห์
และแยกเซลลแ์บบ
อัตโนมัต ิ(Flow 
Cytometry cell sorter)

Becton 
dickinson/FA
CS aria

1 600741103206-
00001

เครอืงวเิคราะหป์รมิาณเซลลแ์บบ
อัตโนมัต ิทคีวบคมุการทํางาน 
และประมวลผลดว้ยระบบ
คอมพวิเตอร ์หลักการทํางานของ
เครอืง จะทําการตรวจวเิคราะห์
เซลลท์กีําลังไหลผา่นโดยใช ้
เทคนคิใหแ้สงผา่นตัวอยา่งไปยัง
เครอืงรับแสง ขอ้มลูทไีดจ้ะถกู
ป้อนเขา้เครอืงคอมพวิเตอรเ์พอื
วเิคราะห ์ประมวลผล พรอ้มทงั
แสดงผลการวเิคราะหท์างจอภาพ

1) เครอืงควบคมุ
และสํารองไฟ ให ้
สมําเสมอ (UPS) 
2) คอมพวิเตอรแ์ละ
จอภาพ พรอ้มเครอืง
ควบคมุและสํารอง
ไฟ (UPS) 1 ชดุ 
3) เครอืงพมิพช์นดิ 
Laser Printer 

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5411

พรรัชดา

Flow cytometry



1 ชดุตดิตามเซลลแ์ละ
โมเลกลุระบบปิด พรอ้ม
เครอืงบันทกึภาพ
ตอ่เนอืง
(In cell analyzer)

GE/InCell 
analyzer 
2000

1 M-00310-(1-
7)/54

เป็นเครอืงมอืทใีชถ้า่ยภาพ 
สามารถตรวจสอบดไูดทั้งเซลลท์ี
ถกูตรงึไวแ้ละเซลลท์ยีังมชีวีติอยู่
และสามารถตดิตามการเคลอืนที
ของและของสารชวีโมเลกลุซงึ
ตดิฉลากดว้ยสฟีลอูอเรสเซนตใ์น
เซลล ์และมโีปรแกรมทสีามารถน
นําภาพมาวเิคราะหผ์ล

1) เครอืงควบคมุ
และสํารองไฟ ให ้
สมําเสมอ (UPS) 
2) คอมพวิเตอรแ์ละ
จอภาพ พรอ้มเครอืง
ควบคมุและสํารอง
ไฟ (UPS) 1 ชดุ 
3) เครอืงดดูความชนื

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5407

ศภุจริา 
โทร.

67024

1 เครอืงวเิคราะหเ์ซลล์
ภายใตส้ภาวะการไหล
ของแรงเฉือน (Bioflux)

Bioflux/Fuxi
on

บรษัิท อาร์
ไอ

เทคโนโลยี
 จํากดั 
โทร 
02-

7269562-5

1 M-00571-1/57 เป็นเครอืงวเิคราะหเ์ซลลภ์ายใต ้
สภาวะการไหลของแรงเฉือน ใช ้
ในการศกึษาเซลลต์น้กําเนดิ,การ
สรา้งไบโอฟิลม์, Vascular biology,
 Microbiology เป็นตน้

1)อปุกรณ์
คอมพวิเตอรสํ์าหรับ
การประมวลผล 1 ชดุ

อาคารเวช
วชิชาคาร 
หอ้ง 5513

กฤษณา
 โทร.

63309

In Cell Analyzer

Bioflux


