
หมายเลข ลกัษณะโตะ๊ น่ังเรยีนได ้ น่ังสอบได ้

หอ้ง เกา้อี ้/ ตวั (คน) (คน)
โปรเจค

เตอร์
จอรับภาพ ไวทบ์อรด์ อปุกรณ์อืน่ๆ(ระบ)ุ

1 182101

หอ้งปฏบิตักิาร

อเิลคทรอนกิส์

(สโมสรนักศกึษา)

มี พัดลม Harati 4 เครือ่ง 11x8 = 88

2 182102 หอ้งพักครู
แอร ์Eminent(ฝ่ังขวา) ครุภัณฑ ์56.18.041.0001/32

แอร ์Eminent(ฝ่ังซา้ย) ครุภัณฑ ์...
8.5x8 = 68

3 182103 หอ้งสอบโปรเจค ชดุโตะ๊สอบโปรเจค มี มี แอร ์Eminent ครุภัณฑ ์05.64.521 8.5x4 = 34

4 182104 หอ้งสอบโปรเจค ชดุโตะ๊สอบโปรเจค มี มี แอร ์Eminent ไมม่หีมายเลขครภัุณฑ์ 8.5x4 = 34

5 182105 หอ้งเรยีนทฤษฎี โตะ๊เลคเชอร ์37 ตวั 37 37 มี มี มี
โปรเจคเตอร ์EPSON ครภัุณฑ ์...

8.5x8 = 68

6 182106 หอ้งเรยีนทฤษฎี โตะ๊เลคเชอร ์40 ตวั 40 40 มี มี มี
โปรเจคเตอร ์EPSON ครภัุณฑ ์57.06.018.0218

พัดลม Harati 4 เครือ่ง
8.5x8 = 68

7 182107 หอ้งเรยีนทฤษฎี โตะ๊เลคเชอร ์37 ตวั 40 40 มี พัดลม Harati 4 เครือ่ง 8.5x8 = 68

8 182201

หอ้งพักครูสาขา

คอมพวิเตอร์

อตุสาหกรรม

แอร ์Eminent ครภัุณฑ ์56.18.042.0001/109(หอ้งยอ่ยแรก)

แอร ์(หอ้งใหญด่า้นใน)
11x8 = 88

9 182202 หอ้งเรยีนทฤษฎี
โตะ๊แถวยาวน่ังรวม

48 ทีน่ั่ง
48 48 มี มี มี

โปรเจคเตอร ์Epson 

แอร ์3 เครือ่ง รอส ารวจ 12x8.5 = 102

ขนาดพืน้ที่

     หอ้ง     
(ยาวxกวา้ง =

ตร.ม.)

ขอ้มลูหอ้งเรยีน/หอ้งปฏบิัตกิาร ส าหรับบรกิารการศกึษา คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม ปีการศกึษา 2558

อาคาร18/2, อาคารเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 2 - สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอรอ์ตุสาหกรรม, เทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส์

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกการเรยีนการสอน

ที่ ลกัษณะหอ้ง



10 182203
หอ้งปฏบิตักิาร LAB

 คอมพวิเตอร์
ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร์ มี มี มี

โปรเจคเตอร ์Epson ครภัุณฑ ์56.06.018.0139

จอรับภาพ ครภัุณฑ ์56.06.018.0139/1

แอร ์Eminent (ตัวขวา) ครภัุณฑ ์56.18.041.0001/103

แอร ์Eminent (ตัวกลาง) ครภัุณฑ ์56.18.041.0001/102

แอร ์Eminent (ตัวซา้ย) ครภัุณฑ ์56.18.041.0001/101

12x8.5 = 102

11 182204
หอ้งปฏบิตักิาร

คอมพวิเตอร์
ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร์ มี มี มี

โปรเจคเตอร ์BenQ ครภัุณฑ ์...

แอร ์York (ตัวซา้ย) ครภัุณฑ ์53.01.010.0130/2

แอร ์York (ตัวขวา) ครภัุณฑ ์53.01.010.0130/1
8.5x8 = 68

12 182205 หอ้ง LAB หุน่ยนต์ ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร์ มี มี มี

โปรเจคเตอร ์BenQ ครภัุณฑ ์...

แอรต์ัง้พืน้ ครภัุณฑ ์05.69.386
8.5x8 = 68

13 182301
หอ้งพักครูสาขา

อเิล็กทรอนกิส์

แอร ์Eminent (ฝ่ังซา้ย) ครภัุณฑ ์56.18.041.0001/104

แอร ์Star aire (ฝ่ังขวา) ครภัุณฑ ์05.64.461
11x8 = 88

14 182302
หอ้ง LAB 

ซอ่มคอมพวิเตอร์
ชดุโตะ๊วางอปุกรณ์ มี มี มี

โปรเจคเตอร ์Epson ครภัุณฑ ์57.06.018.0220

จอรับภาพ ครภัุณฑ ์57.06.013.0115

แอร ์Eminent (ตัวซา้ย) ครภัุณฑ ์01.126.78

แอร ์Eminent (ตัวขวา) ครภัุณฑ ์06.18.0001/111

8.5x8 = 68

15 182303
หอ้ง LAB กลอ้ง

วงจรปิด
ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร์ มี มี มี

โปรเจคเตอร ์Epson ครภัุณฑ ์54.18.009.0001/41

จอรับภาพ ครภัุณฑ ์54.18.0009.0001/41.1

แอร ์Eminent ครภัุณฑ ์56.18.041.0001/112
8.5x8 = 68

16 182304 หอ้งปฏบิตักิาร มี มี มี
โปรเจคเตอร ์Epson ครภัุณฑ.์..

แอร ์2 เครือ่ง ครภัุณฑ.์..รอส ารวจ
8.5x8 = 68

17 182305 หอ้งปฏบิตักิาร มี

แอร ์Eminent (ตัวซา้ย) ครภัุณฑ ์56.18.041.0001/106(ส.ค.

58 เสือ่มสภาพ)

แอร ์Eminent (ตัวขวา) ครภัุณฑ ์06.18.041.0001/39

8.5x8 = 68

18 182306
หอ้ง LAB

คอมพวิเตอร์

ชดุโตะ๊ซอ่มบ ารุง

คอมพวิเตอร์
มี มี มี

โปรเจคเตอร ์3M ตัง้โตะ๊ ครภัุณฑ ์53.06.018.0042

จอรับภาพ ครภัุณฑ ์06.07.169

แอร ์York ครภัุณฑ ์53.01.010.0130/3

แอร ์York ครภัุณฑ ์53.01.010.0130/4

8.5x8 = 68

19 182401 หอ้งเรยีนทฤษฎี โตะ๊เล็คเชอร ์60 ตวั 60 40 มี มี มี

โปรเจคเตอร ์Ask Proxima ครภัุณฑ ์56.06.018.0149

จอรับภาพ ครภัุณฑ ์56.06.013.0062

แอร ์Eminent (ตัวซา้ย) ครภัุณฑ ์56.18.041.0001/19

แอร ์Eminent (ตัวขวา) ครภัุณฑ ์56.18.041.0001/203

พัดลมเพดาน 4 เครือ่ง

11x8 = 88



20 182401/2
หอ้งประจ าสาขา

(หอ้งขนาดเล็ก)
แอร ์Eminent (ตัวซา้ย) ครภัุณฑ ์56.18.014.0001/114

21 182402
หอ้งปฏบิตักิาร

คอมพวิเตอร์

ชดุคอมพวิเตอร ์

22 เครือ่ง
มี มี มี

โปรเจคเตอร ์Epson ครภัุณฑ ์54.18.010.0001/76

จอรับภาพ ครภัุณฑ ์54.18.010.0001/76.1

แอร ์York (ตัวซา้ย) ครภัุณฑ ์53.01.010.0130/5

แอร ์York (ตัวกลาง) ครภัุณฑ ์53.01.010.0130/6

แอร ์York (ตัวขวา) ครภัุณฑ ์53.01.010.0130/7

12x8.5 = 102

22 182403 หอ้งเขยีนแบบ
โตะ๊เขยีนแบบ 22 

ตวั
มี

โปรเจคเตอร ์Epson ครภัุณฑ ์57.06.018.0222

จอรับภาพ ครภัุณฑ ์57.06.012.0117

แอร ์Eminent (ตัวซา้ย) ครภัุณฑ ์56.18.041.0001/25

แอร ์Eminent (ตัวกลาง) ครภัุณฑ ์56.18.041.0001/26

แอร ์Eminent (ตัวขวา) ครภัุณฑ ์56.18.041.0001/27

12x8.5 = 102

23 182404 หอ้งเรยีนทฤษฎี โตะ๊เล็คเชอร ์40 ตวั 40 40 มี

แอร ์Eminent (ตัวซา้ย) ครภัุณฑ ์56.18.041.0001/29

แอร ์Eminent (ตัวขวา) ครภัุณฑ ์56.18.041.0001/28

พัดลมตดิเพดาน 4 เครือ่ง

8.5x8 = 68

24 182405 หอ้งเรยีนทฤษฎี โตะ๊เล็คเชอร ์40 ตวั 40 40 มี

แอร ์Eminent (ตัวซา้ย) ครภัุณฑ ์56.18.041.0001/31

แอร ์Eminent (ตัวขวา) ครภัุณฑ ์56.18.041.0001/30

พัดลมตดิเพดาน 4 เครือ่ง

8.5x8 = 68

ผูใ้หข้อ้มลู..................................................ผูส้ ารวจ..............................................วันทีส่ ารวจ....................................


