
1 
จัดท ำโดย คณะกรรมกำรบริหำรเครื่องมือวิทยำศำสตร์ประจ ำสถำบนัชีววิทยำศำสตรโ์มเลกุล 

User Guideline for Super-Resolution Laser Scanning Confocal 
Microscope (SR-LSCM) 

Carl Zeiss LSM800 with AiryScan 
 
Authorized users: 

1. Authorized users are PIs/researchers who have been trained by 
Rushmore Precision / Carl Zeiss Specialists AND authorized by the 
MB Instrument Committee. 
ผู้มีสทิธิ์ใช้กล้อง SR-LSCM คือ อำจำรย์หรือนกัวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยหรอืนักศึกษำที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนของห้องปฏิบัติกำร ที่ได้รับกำรอบรมโดยผู้เชีย่วชำญจำก
บริษัท Rushmore Precision หรือ Carl Zeiss และ ได้รับกำรอนญุำตให้ใช้งำน
ได้จำกคณะกรรมกำรบริหำรเครื่องมือวทิย์ฯ 

2. Accompanying students are not allowed to use or touch the SR-
LSCM by themselves, any SR-LSCM operations must only be 
performed by authorized PI. 
ไม่อนญุำตให้นักศึกษำผูต้ิดตำมใช้งำนกล้อง SR-LSCM โดยล ำพัง เฉพำะบุคคลที่
ได้รับอนุญำต (ตำมขอ้ที ่1) เท่ำนั้นที่มสีิทธิ์ใช้งำน 

3. Accompanying students cannot stay in the SR-LSCM if their PI is not 
in the room (even for a while), except there is a custodian around. 
ไม่อนญุำตให้นักศึกษำผูต้ิดตำมอยู่ในห้อง SR-LSCM โดยปรำศจำกอำจำรย์หรอื
นักวิจัยที่มีสทิธิ์ใช้งำน หรือ ผู้ดูแลกล้อง SR-LSCM ภำยในห้อง 

4. Only Optical Disc is allowed to transfer your imaging data from the 
computer. Your imaging data will be deleted from the computer 2 
weeks after the imaging is done. We are not responsible for the loss 
of your data if you forget to save them within those 2 weeks. 
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อนุญำตให้ใช้เฉพำะแผน่ Optical Disc ในกำรบันทึกข้อมูลภำพจำกคอมพิวเตอร ์
ข้อมูลจะถูกก ำจัดทิ้งออกจำกเครื่องคอมพิวเตอร์ภำยใน 2 สัปดำห์ และเจ้ำหน้ำที่
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหำกท่ำนลืมดึงข้อมูลออกมำจำกคอมพิวเตอร์ภำยใน
เวลำที่ก ำหนด 

5. If there’s something wrong with the machine or software, don’t try 
to troubleshoot it by yourself, immediately contact Khun Warat 
Wiseswong, Carl Zeiss Application Specialist, @ (084)-003-3807 for 
the solutions. 
หำกเกิดควำมผิดปกติใดๆ เกี่ยวกับกำรท ำงำนของตัวเครื่องหรอืซอฟแวร์ ไม่
อนุญำตให้แก้ไขปัญหำด้วยตัวเอง กรุณำติดต่อคุณ วรัตถ์ วิเศษวงษ์ (ผู้เชี่ยวชำญ
จำกบริษัท Rushmore) ทันที ที่เบอร์ (084)-003-3807 
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Reservation 
1. Make a reservation @ the white board in front of the central 

equipment room. 
จองกำรใช้งำนกล้อง SR-LSCM ที่กระดำนหนำ้ห้องเครือ่งมอืกลำง 

2. There are 2 slots per day; (1) Morning, 9:00 a.m. to 12:00 p.m., and 
(2) Afternoon, 13:30 to 16:30 p.m. (= 10 slots per week). 
ช่วงเวลำกำรใช้งำนมี 2 ช่วง ต่อวัน คือ ช่วงเช้ำ 9:00 – 12:00 น. และ ช่วงบ่ำย 
13:30 – 16:30 น. 

3. Limit 1 slot per week per PI (In case of more than 2 PIs working 
on the same project/publication, they have to share the slot.  
Except, there’re free slots, they can ask for an additional one). If 
SR-LSCM is not on a tight schedule, you can contact SR-LSCM 
custodians for an additional slot. 
จ ำกัดกำรใช้งำน 1 ช่วงเวลำ ต่ออำจำรย์หรอืนักวิจัยหน่ึงท่ำน (หำกอำจำรย์/
นักวิจัยหลำยท่ำนท ำงำนวิจัยโครงกำรเดยีวกัน/ตีพิมพ์งำนวิจัยด้วยกัน จะอนญุำต
ให้ใช้เพียง 1 ช่วงเวลำต่อสัปดำห์ เพรำะถอืเป็นงำนวิจัยในโครงกำรเดียวกัน) 
ยกเว้นว่ำ กำรใช้งำนภำยในอำทิตย์นั้นไม่หนำแน่น สำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแล
เพื่อขอเวลำเพิม่เติม 

4. Cancellation must be done one day before your scheduled time. 
กำรยกเลิกต้องกระท ำกอ่นล่วงหน้ำหนึ่งวันจำกวันที่ท่ำนจอง 

5. If authorized user need to do imaging longer than 3 hours, please 
contact the SR-LSCM coordinators, Lecturer Dr. Chalongrat Noree 
(chalongrat.nor@mahidol.edu) or Lecturer Dr. Poochit Nonejuie 
(poochit.non@mahidol.ac.th) 

mailto:chalongrat.nor@mahidol.edu
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หำกอำจำรย์หรือนักวิจยัต้องกำรใช้งำนกล้อง SR-LSCM ต่อเนื่องกันนำนเกินกว่ำ 
3 ชั่วโมง กรุณำติดต่ออำจำรย์ ฉลองรัตน์ โนรี (chalongrat.nor@mahidol.edu) 
หรือ อำจำรย์ ภูชิต โนนจุ้ย (poochit.non@mahidol.ac.th) 
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Super-Resolution Laser Scanning Confocal Microscope (SR-LSCM) 
Carl Zeiss LSM800 with AiryScan 

 
SR-LSCM Operators and Primary Custodians:   

Khun Naraporn Sirinonthanawech (ext. 1252) 
Khun Potchaman Sittipaisankul (ext. 1252) 

 
SR-LSCM Coordinators:  

Chalongrat Noree, PhD (ext. 1274) 
Poochit Nonejuie, PhD (ext. 1249) 

 
SR-LSCM Custodians:  

Khun Umnaj Chanama (ext. 1230) 
 
SR-LSCM Specialist (Rushmore Precision Co. Ltd.): 
 Khun Warat Wiseswong (Mobile: 084-003-3807) 

 
Chair of MB Instrument Committee: 

Kittiphong Paiboonsukwong, M.D. Ph.D. (ext. 1314) 


