
 
 
 
 

 

หมายเลขห้อง      มีรูปแบบและความหมายดงัน้ี 
 

              คอลมัน์  1–2 รหสัส่วนของพื้นท่ีตั้ง  (Location)  
               คอลมัน์  3–4 รหสัอาคาร (Building) 
  คอลมัน์  5–6 รหสัชั้น (Floor)  

คอลมัน์  7–8 ล าดบัเลขหอ้ง   
คอลมัน์ 9 อกัษรภาษาองักฤษ (ตวัพิมพใ์หญ่) 1 หลกั (ถา้มี) 
คอลมัน์ 10 ตวัเลข  1 หลกั   (ในกรณีท่ีหอ้งมีการซอยหอ้งเพิ่มข้ึนจากหอ้งเดิม      
                                         หรือเพิ่มข้ึนเพื่ออธิบายความหมายของหอ้งนั้น ๆ  (ถา้มี)) 

 
 
 

 

              01-19-1701 
  
 
 
 

 

ค าอธิบาย 
 

รหัสพืน้ที่ตั้ง       01   หมายถึง     ประสานมิตร 
              02    หมายถึง     องครักษ ์
 

รหัสอาคาร      ดูจากเอกสารแนบ ก  และ ข 
             เอกสารแนบ  ก     แสดงเลขอาคารและช่ืออาคารท่ี  ประสานมิตร 
             เอกสารแนบ ข     แสดงเลขอาคารและช่ืออาคารท่ี  องครักษ์ 

  
รหัสช้ันของอาคาร       01     หมายถึงชั้นท่ี 1    
               17     หมายถึงชั้นท่ี 17                   

 

ล าดับเลขห้อง     01     หมายถึงหอ้งท่ี  1 
12 หมายถึงหอ้งท่ี 12 

 

แสดง พืน้ทีต่ ัง้ 

แสดง  ชือ่อาคาร
อาคารร 

แสดง เลขหอ้ง 

แสดง ชัน้
ของต 

 

ค ำอธิบำยรหัสอำคำรเรียน / รหัสหมำยเลขห้องเรียน 
 



 

ตัวอย่าง ความหมาย 
   

01-17-0816 

 

01   =   เรียนท่ี ประสานมิตร 
17   =   อาคาร  17  คณะทนัตแพทยศาสตร์    (ดูในเอกสารแนบ  ก) 
08   =   ชั้น 8 
16   =   หอ้งท่ี 16    ซ่ึงจะตรงท่ีกบัเลขหนา้หอ้งคือ 17-816 

   
   

01-11-0709 

 

01   =   เรียนท่ี ประสานมิตร 
11   =   อาคาร  11  คณะสังคมศาสตร์         (ดูในเอกสารแนบ  ก) 
07   =   ชั้น 7 
09   =   หอ้งท่ี 9    ซ่ึงจะตรงท่ีกบัเลขหนา้หอ้งคือ 11-709 

   
   

02-03-0504 

 

02   =   เรียนท่ี องครักษ ์
03   =   อาคารเรียนรวม       ( ดูในเอกสารแนบ ข ) 
05   =   หมายถึง    ชั้น 5 
04   =   หอ้งท่ี 4    ซ่ึงจะตรงท่ีกบัเลขหนา้หอ้งคือ  504 

   
   

02-23-0508 

 

02   =   เรียนท่ี องครักษ ์
23   =   อาคารเรียนเอนกประสงคข์องวิชาพื้นฐาน ( ดูในเอกสารแนบ ข ) 
05   =   ชั้น 5 
08   =   หอ้งท่ี 8    ซ่ึงจะตรงท่ีกบัเลขหนา้หอ้งคือ 508  

   
   

01-99-9999 

 

01   =   เรียนท่ี ประสานมิตร 
99   =   อาคาร ARR 
99   =   ชั้น ARR                 
99   =   หอ้ง ARR 
ห้องเรียนท่ีไม่สามารถระบุได้    (โปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอน) 

   
   

02-99-9999 

 

02   =    เรียนท่ี องครักษ ์
99   =    อาคาร ARR 
99   =    ชั้น ARR                      
99   =     หอ้ง ARR 
ห้องเรียนท่ีไม่สามารถระบุได้    (โปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอน) 

   

 
 



เอกสารแนบ  ก :     รหัสอาคารที่ประสานมิตร    (ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน)  
(01-XX-XXXX) 

 

รหัสอาคาร  ช่ืออาคาร 
01  คณะพลศึกษา 
02  คณะมนุษยศาสตร์ 
03  โครงการจดัตั้งหอจดหมายเหตุ 
06  คณะวิทยาศาสตร์ 
08  ส านกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
09  ส านกังานอธิการบดี 
10  คณะวิทยาศาสตร์ 
11  คณะสงัคมศาสตร์ 

12  คณะศึกษาศาสตร์ 
14  อาคารเรียนรวมเอนกประสงค ์ 
15  คณะแพทยศาสตร์,   คณะวทิยาศาสตร์ 
16  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
17  คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
18  อาคารกายวภิาคศาสตร์ 
19  อาคารศูนยเ์คร่ืองมือวิทยาศาสตร์   (คณะวิทยาศาสตร์) 
20  อาคารบณัฑิตวิทยาลยั 
23  ส านกัหอสมุดกลาง 
24  อาคารวิจยัและการศึกษาต่อเน่ือง ฯ 
25  อาคารสถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ 
27  หอประชุม 
33  วิทยาลยันานาชาติเพื่อศึกษาความย ัง่ยนื   
34  นวตักรรม ศาสตราจารย ์ดร. สาโรช  บวัศรี     
35  อาคารเรียนรวม Learning Tower (หลงัส านกัหอสมุดกลาง) 
36  มศว บริการ ศาสตราจารย ์หม่อมหลวงป่ิน มาลากลุ 
37  อาคารปฏิบติัการนวตักรรมส่ือสารสังคม 
38  คณะมนุษยศาสตร์ 

 
 



รหัสห้องเรียนที่ประสานมิตรจ านวน  5  ห้องที่มีความหมายแตกต่างจากรหัสทั่วไป 
  

รหัสห้อง ช่ือห้อง อาคาร ช้ัน 
01-15-LAB1 หอ้ง LAB1 15   (คณะแพทยศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์) 2 

01-15-LAB2 หอ้ง LAB2 15   (คณะแพทยศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์) 3 

01-15-LAB3 หอ้ง LAB3 15   (คณะแพทยศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์) 5 

01-18-LAB1 หอ้ง LAB1 18   (อาคารกายวิภาคศาสตร์) 3 

01-18-LAB2 หอ้ง LAB2 18   (อาคารกายวิภาคศาสตร์) 5 
 
สถานท่ีจดัการเรียนการสอนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นหอ้งเรียน แต่ไดมี้การเรียนการสอน เช่นสนามต่าง ๆ  

ซ่ึงจะใชร้หสัของสนาม ดงัต่อไปน้ี  เพื่อสะดวกในการจดักลุ่ม และการก าหนดรหสั  
โดยเร่ิมตน้ท่ีรหสั  80 === >>>   
 

รหสัสนามท่ี   ประสานมิตร     ใชร้หสัดงัน้ี 
 

รหัสสนาม  ช่ือสนาม 
80  สนามฟุตบอล 
81  สนามบาสใน       (โรงยมิส์พลศึกษา  อาคาร 1 ) 
82  สนามบาสนอก    (สนามขา้งอาคาร 14 ) 
83  สนามเทนนิส 

  

 รหสัสนามท่ี   องครักษ์     ใชร้หสัดงัน้ี 
 

รหัสสนาม  ช่ือสนาม 
80  สนามกีฬากลาง 
81  สนามซอฟทบ์อล 1 
82  สนามซอฟทบ์อล 2 
83  สนามเทนนิส 1 
84  สนามเทนนิส 2 
85  สนามรักบ้ีฟุตบอล 
86  สนามวอลเล่ยบ์อลชายหาด  ( หลงัอาคารกีฬา 3 ) 
87  สนามยงิธนู 

 
 



เอกสารแนบ  ข  :    รหัสอาคารที่องครักษ์      (ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน)    
(02-XX-XXXX) 

 

รหัสอาคาร  ช่ืออาคาร 
01  อาคารอ านวยการ 
03  อาคารเรียนรวม 
04  อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
05  ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์เคมี 
06  ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
07  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
08  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
09  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
10  หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
12  ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพ ฯ 
13  อาคารหอสมุด 
16  ศูนยกี์ฬาสิรินธร  ( Sub Press Center ) 
17  อาคารกีฬา 1   ( โรงยมิส์เอนกประสงค ์4,000 ท่ีนัง่ ) 
18  อาคารกีฬา 2 
19  อาคารกีฬา 3   ( Fields House ) 
21  อาคารฝึกกีฬาทางน ้า 
23  อาคารเรียนเอนกประสงคข์องวิชาพื้นฐาน 
25  คณะเภสัชศาสตร์ 
26  คณะกายภาพบ าบดั 
29  คณะพยาบาลศาสตร์ 
43   อาคารซอฟทบ์อล 
60  คณะแพทยศาสตร์ 

 


