
ห้องสัตว์ทดลอง   

 

ห้องเครื่องมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
Central Lab  

ล าดับ รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ หมายเลขครุภัณฑ์ หมายเหตุ 

1 เครื่องชั่งน้ าหนักหนู
แบบดิจิตอล 
(Animal weighing : 
AD series) 
จ านวน 1 เครื่อง 

-ใช้ชั่งน้ าหนักหนูทดลอง  
สามารถชั่งน้ าหนักได้ไม่น้อย
กว่า 3000 กรัม  
 

 

 

 
6650-026-003/55 

 
ชั้น 10 

 

2 ตู้แช่แขง็ซาก
สัตว์ทดลอง 

(Freezer -25 C : 
Chest type freezer   
DW-25YW508A) 
จ านวน  1 ตู้ 
ส่ังประกอบ 1 ตู ้

-ใช้ส าหรับแช่ซาก
สัตว์ทดลองเพื่อรอส่งท าลาย
ตามวิธีมาตรฐาน  
-สามารถควบคมุอุณหภูมิใช้
งานได้อยา่งน้อยในช่วง  -10 
to -25 ºC  
-มีความจใุชง้านไม่น้อยกวา่ 
500 ลิตร 

 

 
 

 
6650-033-002/55 

 

 

ชั้น 10 

 

3 เครื่องวัดความชื้นและ
อุณหภูมิ 
(Temperature and 
Humidity datalogger : 
RH monitor & logger 
8808) 
จ านวน  5 เครื่อง 

-ใช้วัดความชื้นและอุณหภูมิ
ภายในห้องเล้ียงสัตว์ทดลอง  
-สามารถวดัอุณหภูมิได้   -20 
to 70 ºC (-4 to 144 ºF)และ 
ความชื้น   0 - 100% 
 

 

 

 

 
6640-081-001/55 

 
ชั้น 10 

4 กรงเดีย่วท าจาก
พลาสติก 
จ านวน  60 กรง 
ช ารุด 5 กรง 

ใช้เล้ียงสัตว์ทดลอง เช่น หนู  

 
 

 
6640-077-001/52 

 
ชั้น 10 

5 กรงเดีย่วท าจากเหล็ก 
จ านวน   30  กรง 

ใช้เล้ียงสัตว์ทดลอง เช่น หนู  

 
 

 
6640-088-001/55(1) 

 

 
ชั้น 10 



 

 

ห้องเครื่องมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
Central Lab  

ล าดับ รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ หมายเลขครุภัณฑ์ หมายเหตุ 
6 ชั้นวางกรง 

จ านวน  15  ชุด 
ใช้วางกรงเล้ียงสัตว์ทดลอง 
หรือ อาหารและวัสดุรองนอน 

  

 
 

 
6640-001-075/51 (1) 
6640-001-076/51 (2) 

 
ชั้น 10 

7 เครื่องฉีดน้ า 
จ านวน  1  เครื่อง 

ใช้ส าหรับฉีดล้างพื้นห้องเล้ียง
สัตว์ทดลอง 

 

 

 
 

 
6640-040-001/48 

 
ชั้น 10 

8 ตู้เย็น 
จ านวน  1  ตู้ 

ส าหรับเก็บตัวอย่าง , ยา , 
สารเคมี ที่ใช้ในการวิจัย 

 

 
 

 
6630-005-049/51 

 
ชั้น 10 

9 เครื่องนึง่ฆ่าเชื้อ 
ระบบไอน้ า 
(Autoclave) 
จ านวน  1  ตู้ 

ใช้ส าหรับนึ่งฆ่าเชื้ออุปกรณ์
ผ่าตัด , ขวดน้ าดื่ม และอื่น ๆ 

 

 
 

 
4110-006-012/55(1) 

 
ชั้น 10 

10 โคมไฟผ่าตัด 
จ านวน  1  ตู้ 

ใช้ส าหรับให้แสงสว่างในการ
ผ่าตัดสัตว์ทดลอง 

 

 
 

 
วัสดุวิทยาศาสตร ์

 

ชั้น 10 



 

ห้องเครื่องมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
Central Lab  

ล าดับ รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ หมายเลขครุภัณฑ์ หมายเหตุ 
11 ตาชัง่กิโล 

จ านวน  1  ตู้ 
ใช้ส าหรับชั่งน้ าหนักซาก
สัตว์ทดลองก่อนเข้าตู้ชา 

 

 
 

 
วัสดุวทิยาศาสตร ์

 
ชั้น 10 

12 เครื่องปิดปากถุง 
จ านวน  1  ตู้ 

ใช้ส าหรับปิดปากถุงบรรจุซาก
สัตว์ทดลอง โดยผ่านความ
ร้อนให้พลาสติกหลอมรวม
ติดกัน 

 

 
 

 
วัสดุวทิยาศาสตร ์

 
ชั้น 10 

13 เครื่องซักผ้า 
จ านวน  1  ตู้ 

ใช้ส าหรับท าความสะอาดผ้า
เส้ือกาวน์ , ถุงมือจับ
สัตว์ทดลอง และอื่น ๆ 

 

 
 

 
วัสดุวทิยาศาสตร ์

 
ชั้น 10 

14 คอมพิวเตอร์+พร้ินเตอร ์
จ านวน  1  ชุด 

ส าหรับใช้เก็บข้อมูล , สถิติ 
และปฏิบัติงานเอกสารต่าง ๆ  

 

 
 

 
4110-006-012/55(2) 

 
ชั้น 10 

15 เครื่องปรับอากาศ 
จ านวน 11 เครื่อง 

ใช้ส าหรับควบคุมอุณหภูมิใน

ห้องเล้ียงสัตว์ทดลอง มีขนาด

ตั้งแต่ 18000-36000 BTU  

4120-001-172/47 
4120-001-192/49 
4120-001-193/49 
4120-001-194/49 
4120-001-225/50 
4120-001-226/50 
4120-001-517/56 
4120-001-518/56 
4120-001-519/56 
4120-001-577/56 
4120-001-578/56 

 
ชั้น 10 

16 เครื่องฟอกอากาศ 
จ านวน  4 เครื่อง 

ใช้ฟอกอากาศภายในห้องเลี้ยง

สัตว์ทดลอง 

 

 
 

 

4120-003-006/56 
4120-003-007/56 
4120-003-008/56 
4120-003-009/56 

 
ชั้น 10 



 

 

 

ห้องเครื่องมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
Central Lab  

ล าดับ รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ หมายเลขครุภัณฑ์ หมายเหตุ 
17 ชุดกรงเล้ียงสัตว์ทดลอง

ภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ
ส าหรับหนูถีบจักร 1 ชดุ 
จ านวน 1 ชุด (36 กรง) 

ใช้เลี้ยงหนูถีบจักรในสภาวะปลอด

เชื้อ 

 

 
 

 
8711-003-097/56 

 
ชั้น 10 

18 ชุดกรงเล้ียงสัตว์ทดลอง
ภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ
ส าหรับหนูขาว   
จ านวน 1 ชุด (30 กรง) 

ใช้เลี้ยงหนูขาวในสภาวะปลอดเชื้อ  

 
 

 
8711-003-096/56 

 
ชั้น 10 

19 เครื่องสแกนลายนิว้มือ 

จ านวน 1 เครื่อง 

เป็นเครื่องบันทึกเวลาและควบคุม

ประตูด้วยลายนิว้มือ 

 

 
 

 

7430-035-011/56 

 
ชั้น 10 

20 กล้อง sterio microscope 

จ านวน 1 กล้อง 

ใช้ส าหรับการดูพื้นผิวภายนอกของ

วัตถ ุ

 

 
 

 
6650-026-004/56(1) 

 
ชั้น 10 

21 ชุดกล้องจุลทรรศน์หัวกลบั 

แบบฟลูออเรสเซนต์ชนิด 2 

กระบอกตา พร้อมอุปกรณ์  

จ านวน 1 ชุด 

ใช้ส าหรับงาน Fluorescence  

 
 

 
6650-026-004/56(1) 

 

 
ชั้น 10 

22 ตู้ดูดควนัสารเคมี (Hood : 
Labconco : 4' Protector 

XLE Laboratory Hood) 
จ านวน 1 ตู้ 

ใช้ส าหรับดดูควันสารเคมี  

 
 

 
4460-002-011/39 

 
ชั้น 10 



 

 

ห้องเครื่องมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
Central Lab  

ล าดับ รายการ คุณลักษณะ รูปภาพประกอบ หมายเลขครุภัณฑ์ หมายเหตุ 
23 ตู้ปลอดเชื้อ 

(Biological safety cabinet 
class ll NUAIRE  : NU 
440-400E , NU 440-178E) 
จ านวน 5 ตู้ 
 
 
 

เป็นตู้ปฏิบตัิงานที่สามารถป้องกัน
อันตรายจากการท างาน ทั้ง
ผู้ปฏิบตัิงานและผลิตภัณฑ์ทดลอง 
โดยภายในตู้จะมีการควบคุมอากาศ
ที่ไหลเข้าตู้ด้านหนา้ อากาศที่
หมุนเวียนอยู่ภายในตู้จะถูกควบคุม
การไหนโดย Blower ตัวกรอง
อากาศทั้งสองจะเป็นแบบ HEPA 
Filter มีประสิทธิภาพในการกรอง 
99.99% โดยมีขนาดอนุภาคในการ
กรอง 0.3 ไมครอน 
 

 

 
 

 
6640-043-004/38 

 
ฝากวางไวท้ี ่

ห้อง
สัตว์ทดลอง
เพ่ือรอขน
ย้าย 

24 เครื่องกรองน้ าบริสุทธิ ์ ใช้กรองน้ าส าหรับเลี้ยง 

สัตว์ทดลอง 

 

  
 

 

6420-005-009/58 

 
ชั้น 10 

25 กรงเดียวเลี้ยงสัตว์ทดลอง 
จ านวน 1 ชุด  
(หนูขาว 9 กรง , หนูถีบจักร 
9 กรง) 

กรงเลี้ยงหนูระหว่างท าการวิจัย  

 
 

 

8711-002-064/56 

 
ชั้น 10 

26 ชุดดมยาสลบส าหรับ
สัตว์ทดลอง 
จ านวน  1 ชุด 

ใช้สลบสัตว์ทดลอง  

  
 

 
 

 
6630-033-002/58 

 
ชั้น 10 


