
รายละเอียดอาคารและหอง 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รายละเอียดของหองประจําอาคาร 1  
อาคาร 1 ชั้น 1 

ภ. 1101 หองผลิตเอกสาร 
ภ. 1102 หองบรรยาย(ประชุมไชยานุภาพ 2) ขนาดจุผูเรียนได 200 คน 
ภ. 1103 หองพักแมบาน 
ภ. 1104 หองเกบ็เครื่องเสียงสนาม  
 

อาคาร 1 ชั้น 2 
 ภ. 1201 หอง Reading room 
 ภ. 1202 หองประชุมไชยานุภาพ 6 ขนาดจุ ผูเขาอบรมได  50-60 คน 
 ภ. 1203 หองซอมแซมหนังสือ 
 ภ. 1204 หองพักเจาหนาที ่
 ภ. 1205 หองคอมพิวเตอรคณะเภสัชศาสตร 
 
อาคาร 1 ชั้น 3  
 ภ. 1301 หองเรียนบรรยาย ขนาดจุผูเรียนได 200 คน 
 ภ. 1302 หองกราฟฟกส /หองมืด 
 ภ. 1303 หองเกบ็เครื่องมือและอุปกรณฝายโสต 
 ภ. 1304 หองพักเจาหนาที่โสต 
 ภ. 1305 หองเรียนบรรยาย  ขนาดจุผูเรียนได 50-60 คน 
 ภ. 1306 หองเรียนบรรยาย  ขนาดจุผูเรียนได 50-60 คน 
 ภ. 1307 หองเรียนบรรยาย  ขนาดจุผูเรียนได 50-60 คน 
 ภ. 1308 หองเรียนบรรยาย  ขนาดจุผูเรียนได 50-60 คน 
 ภ. 1309 หองนิสิตปรญิญาโท และปริญญาเอก 
 ภ. 1310 หองนิสิตปรญิญาโท และปริญญาเอก 
 ภ. 1311 หองเรียนบรรยาย  ขนาดจุผูเรียนได 200 คน 
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รายละเอียดของหองประจําอาคาร 2 

อาคาร 2 ชั้น 1  
 ภ. 2101 หองควบคุมระบบ Network + โทรศัพท 
 ภ. 2102 หองเกบ็วัสดสุํานักงาน 
 ภ. 2103 หองเรียนบรรยายขนาดความจุ 15 – 20 คน  
 ภ. 2104 หองประชุมภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท 
 ภ. 2105 หองพักอาจารยภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท 
 ภ. 2106 หองพักอาจารยภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
 ภ. 2107 หองเรียนบรรยาย ขนาดจุผูเรียน 15-20 คน 
 ภ. 2108 หองประชุมภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม 
 ภ. 2109 หองประชุมภาควิชาเทคโนโลย ี
 
อาคาร 2 ชั้น 2  
 ภ. 2201 หองรบัรองอาจารยพเิศษ 
 ภ. 2202 หองเกบ็อปุกรณคอมพิวเตอร  

ภ. 2203 หองสมุดและหองสํานักงานเลขานุการภาควิชาเภสัชกรรมปฏบิัต ิ
 ภ. 2204 หองประชุมภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ

ภ. 2205 หองพักอาจารยภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ
ภ. 2206 หองพักอาจารยภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ

 ภ. 2207 หองประชุม ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ
 ภ. 2208 หองประชุม ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ

ภ. 2209 หองรบัรองอาจารยพเิศษภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบตัิ 
 

อาคาร 2 ชั้น 3 
 ภ. 2301 หองเกบ็อปุกรณคอมพิวเตอร 
 ภ. 2302 หองสํานกังานศูนยทดสอบชีวสมมูล 
 ภ. 2303 หองเกบ็เอกสาร และพัสด ุศูนยทดสอบชีวสมมูล 
 ภ. 2304 หองประชุมภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ
 ภ. 2305 หองประชุมภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ
 ภ. 2306 หองประชุมภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ
 ภ. 2307 หองหองพักอาจารยภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ
 ภ. 2308 หองหองพักอาจารยภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ
 ภ. 2309 หองหนวยวิจัยการบริบาลทางเภสัชกรรม 

ภ. 2310 หองปฏิบัตกิารวิจัยผลลัพททางเภสัชกรรม 
 ภ. 2311 หองพักนสิิตปริญญาโทและปริญญาเอก 
 ภ. 2312 หองหนวยปฏบิัติการวิจัยและวิชาการดานการควบคุมยาสบู ภาคเหนือตอนลาง 
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รายละเอียดของหองประจําอาคาร 3 
 
อาคาร 3 ชั้น 1 
 ภ. 3101 หองเกบ็อปุกรณซอมบํารงุ 
 ภ. 3102 หองพักเจาหนาที ่
 ภ. 3103 หองเกบ็อปุกรณครุภัณฑวิทยาศาสตร 
 ภ. 3104 หองปฏิบัตกิารภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม 
 ภ. 3105 หองเลี้ยงสัตวทดลอง 
 ภ. 3106 หองเกบ็สารเคมีภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
 
อาคาร 3 ชั้น 2 
 ภ. 3201 หองเกบ็สารเคมีและอปุกรณเครือ่งมอืวิทยาศาสตร 
 ภ. 3202 หองปฏิบัตกิารวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพของพืช (ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม) 
 ภ. 3203 หองปฏิบัตกิารวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพของพืช (ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม) 
 ภ. 3204 หองปฏิบัตกิารภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม 
 ภ. 3205 หองพักเจาหนาที ่
 ภ. 3206 หองเตรียมปฏบิัติการ (ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม) 
 
อาคาร 3 ชั้น 3 
 ภ. 3301 หองกราฟฟกส / หองมืด 
 ภ. 3302 หองเรียนบรรยาย ขนาดจุผูเรียนได 50-60 คน 
 ภ. 3303 หองปฏิบัตกิารเภสัชกรรมจายยา 
 ภ. 3303-1ถึง8 หองบรรยาย ขนาดผูเรียน 15-20 คน 
 ภ. 3304 หองปฏิบัตกิารเภสัชจลนพลศาสตรคลินิก  
 ภ. 3305 หองบรรยาย ขนาดจุผูเรียนได 10-15 คน 
 ภ. 3306 หองพักอาจารย 
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รายละเอียดของหองประจําอาคาร 4 
อาคาร 4 ชั้น 1 
 ภ. 4101 หองดนตรสีากล 
 ภ. 4102 หองสโมสรนสิิตเภสัชศาสตร 
 ภ. 4103 หองเกบ็อปุกรณซอมบํารงุและหองพักเจาหนาที ่

ภ. 4104 หองเกบ็สารเคมีและเกบ็เอกสารสํานักงานคณะเภสัชศาสตร 
 ภ. 4105 หองอุณหภูมิต่ํา 
 ภ. 4106 หองเรียนบรรยาย (หองไชยานุภาพ 1) ขนาดจุผูเรยีนได 200 คน 
 ภ. 4107 หองเลี้ยงสัตวทดลอง 
 ภ. 4108 หองเกบ็สารเคมีและอปุกรณวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร 
 ภ. 4109 หองปฏิบัตกิารกลางภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
 ภ. 4110 หองปฏิบัตกิารศึกษาคุณสมบัติทางเคมีฟสิกสขั้นพืน้ฐาน 

 (ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารียกุล) 
อาคาร 4 ชั้น 2 
 ภ. 4201 หองปฏิบัตกิารกลาง 
 ภ. 4202 หองปฏิบัตกิารกลาง 
 ภ. 4203 หองปฏิบัตกิารกลาง 
 ภ. 4204 หองพักนักวิทย 
 ภ. 4205 หองหนวยปฏบิัติการวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ 
 ภ. 4206 หองปฏิบัตกิารกลาง 
 ภ. 4207 หองพักผูชวยวิจัยและหองประชุมปฏิบัติการงานวิจัย 
 ภ. 4208 หองปฏิบัตกิารงานวิจัยเคมียา (ภาควิชาเภสัชเคมี และเภสัชเวท)  

(ผศ.ดร.เรืองวิทย กจิบรรณเดช,ผศ.ดร.สทุธาทิพย มากม)ี 
 ภ. 4209 หองปฏิบัตกิารงานวิจัยเคมียา (ภาควิชาเภสัชเคมี และเภสัชเวท) (ผศ.ดร.นันทกา โกรานา) 
อาคาร 4 ชั้น 3 
 ภ. 4301 หองปฎิบัตกิารงานวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (ผศ.ดร.อัษฎางค พลนอก , 

ผศ.ดร.วรี ติยะบุญชัย) 
 ภ. 4302 หองพักผูชวยวิจัย (ผศ.ดร.กรกกนก อิงคนินันท) 
 ภ. 4303 หองปฎิบัตกิารงานวิจัยกัมมันตรังส ี
 ภ. 4304 หองปฏิบัตกิารงานวิจัยทางชีววัตถุเพื่อการแพทยฟนฟู (ดร.อนันต อุนอรุณ) 
 ภ. 4305 หองปฏิบัตกิารงานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเภสัชกรรม (ดร.พัฒนา ศรีพลากจิ) 
 ภ. 4306 หองปฏิบัตกิารวิจัยเภสัชจลนศาสตร 
 ภ. 4307 หองปฏิบัตกิารวิจัยนําสงยา 
 ภ. 4308 หองปฏิบัตกิารงานวิจัย การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ (ผศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท) 
 ภ. 4309 หองปฏิบัตกิารงานวิจัยการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว (ผศ.ดร.จารุภา วิโชยน) 
 ภ. 4310 หองปฏิบัตกิารวิจัยการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว (Cell culture) 
 ภ. 4311 หองปฎิบัตกิารงานวิจัยทางเภสัชวิทยา 
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รายละเอียดของหองประจําอาคาร 5 

 
อาคาร 5 ชั้น 1  
 ภ. 5101 หองพักนักวิทย   
 ภ. 5102 หองเตรียมปฏบิัติการ (ไมมีแอร) 
 ภ. 5103 หองปฏิบัตกิารกลาง (ไมมีแอร) ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท 
 ภ. 5104 หองศึกษาเรียนรูดวยตนเอง (Self-Learning Study Room) 
 ภ. 5105 หองเกบ็เครื่องมือกลาง (ไมมีแอร) 
 ภ. 5106 หองเกบ็วัสดุอปุกรณจัดนิทรรศการ 
 
อาคาร 5 ชั้น 2  
 ภ. 5201 หองเตรียมปฏบิัติการ 
 ภ. 5202 หองพักนักวิทยาศาสตร  
 ภ. 5203 หองปฏิบัตกิารรวมภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท 
 ภ. 5204  หองเครื่องชั่ง 
 ภ. 5205 หองเกบ็กลองจลุทรรศน 
 ภ. 5206 หองทําน้ําบรสิุทธิ ์
 
อาคาร 5 ชั้น 3  
 ภ. 5301 หองพักนักวิทย 
 ภ. 5302 หองวาง 
 ภ. 5303 หองเตรียมปฏบิัติการ 
 ภ. 5304 หองปฏิบัตกิารรวม 
 ภ. 5305 หองดนตรีไทย / โยคะ 
 ภ. 5306 หองเกบ็ขอสอบ 
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อาคาร 6 ชั้น 1  
 ภ. 6101 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 ภ. 6102 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 ภ. 6103 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 ภ. 6104 หองหัวหนาสํานักงานเลขานุการ 
 ภ. 6105 หองสํานกังานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร 
 ภ. 6106 หองผลิตเอกสารคณะฯ 
 ภ. 6107 หองผลิตเอกสารคณะฯ 
 ภ. 6108 หองพสัดุคณะเภสัชศาสตร 
 
อาคาร 6 ชั้น 2  
 ภ. 6201 หองอาหารเพื่อสุขภาพ 
 ภ. 6202 หองเกบ็เอกสารสมุนไพร 
 ภ. 6203 หองเรียนบรรยาย(ไชยานุภาพ 3) ขนาดจุผูเรียนได 100 -120 คน 
 ภ. 6204 หองรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร 
 ภ. 6205 หองคณบดีคณะเภสัชศาสตร 
 ภ. 6206 หองประกันคุณภาพการศึกษา 
 ภ. 6207 หองรบัรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร 
 
อาคาร 6 ชั้น 3  
 ภ. 6301 หองวาง (มีแอร) 
 ภ. 6302 หองเรียนบรรยายขนาดความจุ 20-25 คน 
 ภ. 6303 หองเรียนบรรยาย (ไชยานุภาพ 4)  ขนาดจุผูเรียนได 100-120 คน 
 ภ. 6304 หองเรียนบรรยาย (ไชยานุภาพ 5)  ขนาดจุผูเรียนได 100-120 คน 
 ภ. 6305 หองเจาหนาทีง่านกจิการนสิิต  
 ภ. 6306 หองเรียนบรรยาย ขนาดจุผูเรียนได 40-50 คน 
 ภ. 6307 หนวยประสานงานนิสิตฝกปฏิบัติงาน 
 ภ. 6308 หองประชุม ขนาดจุ 10-15 คน  
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