
 

เครื่องมือ-อุปกรณ  
  กระบอกฉีดนํ้า 250 มล. (Washing Bottle) *Kartell  
  กระบอกฉีดนํ้า 500 มล. (Washing Bottle) *Nalgene  
  กระบอกตวง (Cylinder) 50 มล. *Witeg  
  กระบอกตวงแกว (Cylinder) 100 มล. *Witeg  
  กระบอกตวงแกว (Cylinder) 250 มล. *Witeg  
  กระบอกตวงแกว (Cylinder) 500 มล. *Witeg  
  กระบอกตวงแกว (Cylinder) 1000 มล. *Witeg  
  ขวดเพาะเลี้ยง 4 ออนซ พรอมฝา  
  ขวดเพาะเลี้ยง 8 ออนซ พรอมฝา  
  ขวด 100 มล. (Laboratory Bottle) *Duran  
  ขวด 500 มล. (Laboratory Bottle) *Duran  
  ขวด 1000 มล. (Laboratory Bottle) *Duran  
  เครื่องช่ังทศนิยม 2 ตําแหนงช่ังได 410 กรัม รุน N-04120 *Ohaus  
  เครื่องช่ังทศนิยม 4 ตําแหนงช่ังได 200 กรัม รุน APX-200 *Denver  
  เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง แบบพกพา *Hanna  
  เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง แบบปากกา *Index  
  เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง Epoxy-eletrode แบบต้ังโตะ *Eutech  
  จานแกว (petri dish)  
  เชกเกอร (เครื่องเขยา) แบบ 1 ช้ัน  
  เชกเกอร (เครื่องเขยา) แบบ 2 ช้ัน  
  ชอนดํา (ฟนหนู)  
  ชอนตักสารพลาสติก  
  ชอนตักสารแสตนเลส  
  ชอนโปร  
  ชอนมือเสือ/ชอนถาย  
  ดามมีดผาตัด เบอร 3 *Paragon  
  ตะเกียงแอลกอฮอล  
  ตูปลอดเช้ือแบบไมอัด 60x90x90 (กxยxส)  
  ตูปลอดเช้ือแบบเหล็ก 60x90x90 (กxยxส)  
  เทอรโมมิเตอร 0-100 องศาเซลเซียส (แอลกอฮอล) *Taiwan  
  แทงแกวคนสาร ยาว 12 น้ิว  
  บีกเกอร 50 มล. *Pyrex  
  บีกเกอร 100 มล. *Pyrex  
  บีกเกอรพลาสติก 100 มล. *Kartell  
  บีกเกอร 250 มล. *Pyrex  



  บีกเกอร 600 มล. *Pyrex  
  บีกเกอร 1000 มล. *Pyrex  
  บีกเกอรพลาสติกมีที่จับ 1000 มล. *Kartell  
  บีกเกอรพลาสติกมีที่จับ 2000 มล. *LP  
  บีกเกอรพลาสติกมีที่จับ 3000 มล. *Nikko  
  ใบมีดผาตัด เบอร 11 *Paragon  
  ปากคีบปลายแหลมตรง ยาว 5 น้ิว*Mira  
  ปากคีบปลายแหลมโคง ยาว 6 น้ิว*ATC  
  ปากคีบปลายแหลมตรง ยาว 8 น้ิว*Mira  
  ปากคีบปลายแหลมโคง ยาว 8 น้ิว*Mira  
  ปากคีบปลายตรงมน ยาว 6 น้ิว*Mira  
  ปากคีบสายฟา ยาว 8 น้ิว*Mira  
  ปเปต 1 มล. *HBG 
  ปเปต 5 มล. *HBG  
  ปเปต 10 มล. *HBG  
  ปเปต 20 มล. *HBG  
  ลูกยางสําหรับดูดปเปต ขนาดใหญ (สีแดง)  
  หมอน่ึงความดันขนาด 41.5 ควอทซ (ใชแกส) *All American  
  เออเลนเมเยอร ฟลาสก 50 มล. (ขวดรูปชมพู) *Pyrex  
  เออเลนเมเยอร ฟลาสก 125 มล. (ขวดรูปชมพู) *Pyrex  
  เออเลนเมเยอร ฟลาสก 250 มล. (ขวดรูปชมพู) *Pyrex  
  เออเลนเมเยอร ฟลาสก 500 มล. (ขวดรูปชมพู) *Pyrex  
  เออเลนเมเยอร ฟลาสก 1000 มล. (ขวดรูปชมพู) *Pyrex  
  เออเลนเมเยอร ฟลาสก 1000 มล. (ขวดรูปชมพู) *Pyrex  
  ฮอทเพลท สเตอเรอร 5x7 น้ิว *Corning 
  สารเคมี ไกลซีน (Glycine) *Fisher  
  แคลเซียมคลอไรด (Calcium Chloride 2H2O) *APS  
  แคลเซียมไนเตรท (Calcium Nitrate 4H2O) *Merck  
  แคลเซียมไฮโปคลอไรต (Calcium Hypochlorite) *Commercial  
  โคบอลทคลอไรด (Cobalt Chloride 6H2O) *APS  
  ไคเนติน (Kinetin) *Fluka  
  คอปเปอรซัลเฟต (Copper(II) Sulphate 5H2O) *APS  
  ไตร-แคลเซียมฟอสเฟต (Tri-Calcium Phosphate) *Merck  
  โคชิซิน (Cochicine) *Fluka  
  จิบเบอเรลลิก เอซิด (Gibberrellic Acid; GA) *Fluka  
  ซิตริก เอซิด โมโนไฮเดรท (Citric Acid Monohydrate) *APS  
  ซิงคซัลเฟต (Zinc Sulfate 7H2O) *APS  
  โซเดียมซิลิเกต (Sodium Silicate) *Panreac  
  โซเดียมไบคารบอเนต (Sodium Bicarbonate) *Fisher  
  โซเดียมโมลิบเดท (Sodium Molybdate) *APS  



  โซเดียมไฮดรอกไซด (Sodium Hydroxide) *Merck  
  ซัลฟูริก เอซิด (Sulfuric Acid) *Merck  
  ทวีน 20 (Tween 20; สารจับใบ) *BP  
  ไทเอมีนไฮโดรคลอไรด (Thiamine Hydrochloride; B1) *Fluka  
  นิโคตินิก เอซิด (Nicotinic Acid) *Fluka  
  แนบทาลีน อะซิติก เอซิด (Naphthalene Acetic Acid) *Fluka  
  บอริก เอซิด (Boric Acid) *Merck  
  เบนซิล อะดินีน (Benzyl adenine; BA) *Fluka  
  เปปโตน (Peptone) *Difco  
  โปแตสเซียมคลอไรด (Potassium Chloride) *Merck  
  โปแตสเซียมซัลเฟต (Potassium Sulphate) *Merck  
  โปแตสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (Potassium Dihydrogen Phosphate) *Merck  
  โปแตสเซียมไนเตรท (Potassium Nitrate) *APS  
  โปแตสเซียมเปอรแมงกาเนต (Potassium Permanganate) *Commercial  
  โปแตสเซียมไอโอไดด (Potassium Iodide) *APS  
  โปแตสเซียมไฮดรอกไซด (Potassium Hydroxide) *Merck  
  ผงถาน (Activated Charcoal) *Merck  
  ผงวุน (Agar Powder) *Chile  
  ไพริดอกซินไฮโดรคลอไรด (Pyridoxin Hydrochloride; B6) *Fluka  
  เฟอรัสซัลเฟต (Ferrous Sulphate 7H2O) *APS  
  เฟอริกคลอไรด (Ferric Chloride) *APS  
  เฟอริก ทาเตต (Ferric Tartrate) *Sigma  
  ฟอรมาลดีไฮด 40% (Formaldehyde 40%) *Commercial  
  เมทานอล (Methanol) *Commercial  
  แมกนีเซียมซัลเฟต (Magnesium Sulphate) *APS  
  แมกนีเซียมซัลเฟตโมโนไฮเดรท (Magnesium Sulphate Monohydrate) *APS  
  ไมโอ-อินโนซิทอล (Myo-Inosital) *Sigma  
  สารละลายบัพเฟอร พีเอช 4 (Buffer Solution pH 4) *Merck  
  สารละลายบัพเฟอร พีเอช 7 (Buffer Solution pH 7) *Merck  
  อินดอลบิวทีริก เอซิด (Indole Butyric Acid; IBA) *BDH  
  อินดอลอะซิติก เอซิด (Indole Acetic Acid; IAA) *Fluka  
  โซเดียมอีดีทีเอ (EDTA Disodium Salt) *Merck  
  แอลกอฮอล 95% (Alcohol 95% with Tank) *Commercial  
  แอมโมเนียมซัลเฟต (Ammonium Sulphate) *Merck  
  แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (Ammonium Dihydrogen Phoaphate) *APS  
  แอมโมเนียมไนเตรท (Ammonium Nitrate) *PCHM  
  ไฮโดรคลอริก เอซิด *Merck  
 

อางอิงจาก http://www.siamptc.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538713904 


