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พ้ืนที่ทองเอก (งานตอนรับและสื่อสารภาพลักษณ) 

รหัส รูปภาพ สิ่งท่ีจัดเก็บ 

A1  ช้ัน1 เคานเตอร/เครื่องสแกนเนอร 

ช้ัน2 สวนตัวอุดรรัตน  ธรรมดา 

A2 

 

ช้ัน1 อุปกรณสำนักงานอุดรรัตน  ธรรมดา 

A3 

 

ช้ัน1 อุปกรณสำนักงานจรยิา  สุขช่ืน 

A4  ช้ัน1 เคานเตอร/เครื่องโทรศัพท 

ช้ัน2 สวนตัวจริยา สุขช่ืน 

A5  ช้ัน1 เอกสารเผยแพร 

ช้ัน2 เอกสารเผยแพร 

ช้ัน3 เอกสารเผยแพร 

A6 

 

ช้ัน1 เอกสารการประชุม 

ช้ัน2 ปายตั้งโตะ 

ช้ัน3 ผาปูโตะ 

A7 

 

ช้ัน1 เครื่องสังฆภัณฑ 

ช้ัน2 พระสมเดจ็ศรีธรรมโศกราช 

ช้ัน3 องคจตุคาม 

A8 

 

ช้ัน1 แฟมเอกสาร 

ช้ัน2 งานกิจกรรม/โครงการพิเศษ 

ช้ัน3 เอกสารอางอิง 
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รหัส รูปภาพ สิ่งท่ีจัดเก็บ/จัดวาง/ตำแหนง 

A9 

 

ช้ัน1 หมวก, กลองWEBCAM 

ช้ัน2 เอกสารรอดำเนินการเขา-ออก 

ช้ัน3 เอกสารอางอิง 

A10  

 

ช้ันวางหนังสือ 

A11 

 

ตูโชวของท่ีระลึก/เอกสาร 

A12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    เครื่องปริ้นเตอร 

A13-15  กระดาษถายเอกสาร,ช้ันแบบฟอรม,กระดาษและสมดุ 

A16  ตูยาสามัญ 

A17  ถังดับเพลิง 

A18-19 

 

ช้ัน1-3 เสื้อฝน 

ช้ัน4-5 กระดาษหอของขวัญ 

A20 

 

ชั้น1 ซองส.ค.ส/ซองขาว 

ชั้น2 ซองหนังสือแจงเวียน 

ชั้น3 ซองปฏิทิน/ซองน้ำตาลขยายขาง 

ชั้น4 ปกกรอบรูปแบบกระดาษ 
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รหัส รูปภาพ สิ่งท่ีจัดเก็บ 

A21-22 

 

ช้ัน1 แฟมกลาวรายงาน 

ช้ัน2 แฟมกลาวรายงาน 

ช้ัน3 กระเปาใสเอกสาร 

ช้ัน4 กระเปาใสเอกสาร 

A23 

 

ช้ัน1 ของท่ีระลึก (สัญลักษณพระธาตุ) 

ช้ัน2 ของท่ีระลึก (สัญลักษณพระธาตุ) 

ช้ัน3 เฟลชไดรฟ (อุปกรณเก็บขอมูลแบบพกพา)  

ช้ัน4 นาิกาแขวนผนัง 

A24-25 

 

ช้ัน1 พานรองพรอมผา 

ช้ัน2 พานรองพรอมผา 

ช้ัน3 ลำโพงหูหิ้ว 

ช้ัน4 สมุดปกออน  

A26 

  

ช้ัน1 ผาบาติก 

ช้ัน2 กากาแฟตรา จภ. 

ช้ัน3 รม ตรา ม.วลยัลักษณ 

ช้ัน4 กรอบรูปเปลา 

A27  มุมอ่ิมทอง  

ช้ัน1 ไมโครเวฟมตูเย็น 

ช้ัน2 แกว,ถวย 

A28  วัสดุคลังยอยสำนักงาน 

A29-34 

 

ช้ัน1 แกวกาแฟ 

ช้ัน2 แกวน้ำใส 

ช้ัน3 แกวกาแฟ 
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พ้ืนที่ทองหยิบ (ตูงานขาวและการตลาดดิจิทัล) 

รหัส รูปภาพ สิ่งท่ีจัดเก็บ 

B1 

 

ช้ัน1 ตะกราเอกสารรอดำเนินการเขา-ออก 

ช้ัน2 Clipping News 

ช้ัน3 ปลอกแขนสื่อมวลชน 

B2 

 

ช้ัน1 ตะกราเอกสารรอดำเนินการเขา-ออก 

ช้ัน2 เอกสารอางอิง 

ช้ัน3 เอกสารอางอิง 

B3  ช้ัน1 ตะกราเอกสารรอดำเนินการเขา-ออก 

ช้ัน2 สวนตัวชลธิชา 

B4  ช้ัน1 ตะกราเอกสารรอดำเนินการ 

ช้ัน2 สวนตัวศริลกานต  งามขำ 

B5  ช้ัน1 ตะกราเอกสารรอดำเนินการ 

ช้ัน2 สวนตัวนุชนาฏ   สุขแกว 

B6 

   

ช้ัน1 เอกสารรอดำเนินการเขา-ออก 

ช้ัน2 กระดาษการดทำปก 

ช้ัน3 เอกสารอางอิง 

B7  ช้ัน1 ตะกราเอกสาร 

ช้ัน2 สวนตัวธีรพงศ  หนูปลอด 

ช้ัน3 สวนตัวบรรพต  ใบมิเด็น 
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พ้ืนที่ทองเอก (งานบริหารงานทั่วไปและธุรการ) 

รหัส รูปภาพ สิ่งท่ีจัดเก็บ 

C1  ช้ัน1 งานตอนรับและสื่อสารภาพลักษณ 

ช้ัน2 สวนตัวสุภาณ ีเพชรานันท 

C2 

 

ช้ัน1 ตะกราเอกสารรอดำเนินการเขา-ออก 

ช้ัน2 งานตอนรับ/งานกิจกรรมสัมพันธ 

ช้ัน3 โครงการพิเศษ 

C3 

 

ช้ัน1 ตะกราเอกสารรอดำเนินการเขา-ออก 

คูช้ัน2 มือสวนสื่อสารองคกร/เอกสารอางอิง 

ช้ัน3 เอกสารงบประมาณ 

C4  ช้ัน1 แฟมเอกสาร 

ช้ัน2 สวนตัวมนฤทัย อินทรแกว 

 

พ้ืนที่ทองเอก (หองผูชวยอธิการบด)ี 

รหัส รูปภาพ สิ่งท่ีจัดเก็บ 

D1 

   

ช้ัน1 ตะกราเอกสารรอดำเนินการเขา-ออก 

ช้ัน2 งานผลิตสื่อ 

ช้ัน3 เอกสารอางอิง 

D2 

 

ช้ัน1 เอกสารงานวิจัย/งานสอน 

ช้ัน2 ของท่ีระลึก 

ช้ัน3 ของท่ีระลึก 

D3  ช้ัน1 เอกสารอางอิง 

ช้ั2-3 สวนตัว ผศ.ดร ฟารดีา เจะเอาะ 
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พ้ืนที่ทองนพเกา/ทองนพคุณ (งานผลิตสื่อและสารสนเทศ) 

รหัส รูปภาพ สิ่งท่ีจัดเก็บ 

F1 

 

ช้ัน1 พระบูชา 

ช้ัน2 เอกสารรอดำเนินการเขา-ออก 

ช้ัน3  งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ 

ช้ัน4  เอกสารอางอิง 

F2 

 

ช้ัน1 เอกสารงานสตดูิโอ 

ช้ัน2 เอกสารงานครุภณัฑ 

ช้ัน3 งานสหกรณ ม.วลัยลักษณ 

F3 

 

ช้ัน1 เอกสารรอดำเนินการเขา-ออก 

ช้ัน2 เอกสารรายการ Walailak Chanle 

ช้ัน3 ของท่ีระลึก (กระเปา) 

F4 

 

ช้ัน1เอกสารสารรอดำเนินการเขา-ออก 

ช้ัน2 เอกสารรายการ/พิธีกร 

ช้ัน3 สวนตัวเจนจิรา  พุมดวง 

F5 

 

ช้ัน1 กระเปาใสเลนส 

ช้ัน2 อุปกรณปลีกพวง 

ช้ัน3 ครุภัณฑหมดอาย/ุรอซอม 

ช้ัน4 อุปกรณงานผลิตสื่อและสารสนเทศ 

ช้ัน5 แบตเตอรี ่

F6 

 

ช้ัน1 แบบสอบถามรายการ Walailak Channel 

ช้ัน2 เอกสารรายการ/พิธีกร 

ช้ัน3 สวนตัวจินตนา  สุดสอาด 
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รหัส รูปภาพ สิ่งท่ีจัดเก็บ 

F7 

 

ช้ัน1  กุญแจหองสตูดิโอ  

ช้ัน2 ปกแผน CD  รายการ 

ช้ัน3 มวนเทป 

F8 

 

ช้ัน1 ของท่ีระลึก 

ช้ัน2 ของท่ีระลึก (ถวยเบญจรงค) 

ช้ัน3 ของท่ีระลึก (ถวยเบญจรงค) 

F9 

 

ช้ัน1 หนังสือมหาวิทยาลัย (เผยแพร) 

ช้ัน2 หนังสือมหาวิทยาลัย (เผยแพร) 

ช้ัน3 หนังสือมหาวิทยาลัย (เผยแพร) 

F10 

 

ช้ัน1 เบ็ดเตลด็งานผลิตสื่อและสารสนเทศ 

ช้ัน2 ลำโพง/อุปกรณคอมพิเตอร 

ช้ัน3 แปนพิมพ/สานแลนด 

 

    หองเกบ็ของ/แมบาน 
 

รหัส รูปภาพ สิ่งท่ีจัดเก็บ 

  G 

  

อุปกรณทำความสะอาด (แมบาน) 

ชุดนิทรรศการ 

งานตอนรับและสื่อสารภาพลักษณ 

 

                  

 


