
คําชีแ้จง

1. กรุณาสํารวจความต้องการใช้ โดยระบจํุานวนวสัดท่ีุต้องการใช้ลงในช่อง (จํานวน)

2. กรณีหน่วยงานของท่านต้องการใช้วสัดท่ีุไมมี่ในรายการตามแบบสํารวจความต้องการ ขอความกรุณาเพิ่มรายการวสัดท่ีุต้องการลงในตารางตอนท้ายของแบบฟอร์มนี ้

   และโปรดระบแุหล่งเงินในการจดัซือ้วสัดนุัน้ ๆ 

3. เม่ือดําเนินการเรียบร้อยแล้วโปรดส่งข้อมลูกลบัมาท่ี หน่วยพสัด ุหรือ e-mail :  pongsakornb@nu.ac.th

4. หากมีข้อสงสยัในการกรอกแบบสํารวจความต้องการ กรุณาโทรติดต่อได้ท่ีงานพสัด ุเบอร์ 1919

ท่ี รายการ หน่วยนับ จาํนวน ที่ รายการ หน่วยนับ จาํนวน

1 ซองใส่ซีดี 2 ด้าน ซอง 25 ซองขาว ครุฑ ซอง

2 ซองใส่แผ่นซีดี ซอง 26 ซองนํา้ตาล 1/2(A4) ซอง

3 แผ่น CD-R แผ่น 27 ซองนํา้ตาลขยายข้าง A4 ซอง

4 แผ่น DVD-R แผ่น 28 ซองนํา้ตาลขยายข้าง F4 ซอง

5 ถ่านอลัคาไลน์  AA ก้อน 29 ซองนํา้ตาลไม่ขยายข้าง A4 ซอง

6 ถ่านอลัคาไลน์  AAA ก้อน 30 ซองนํา้ตาลไม่ขยายข้าง F4 ซอง

7 ปลัก๊ไฟ ความยาว 3 เมตร อนั 31 ดนิสอดํา ด้าม

8 ปลัก๊ไฟ ความยาว 5 เมตร อนั 32 ตะแกรงใส่เอกสาร 1 ชัน้ อนั

9 ปลัก๊ไฟ ความยาว 10 เมตร อนั 33 ตะแกรงใส่เอกสาร 3 ชัน้ อนั

10 กรรไกร 7 นิว้ อนั 34 ท่ีเจาะกระดาษ อนั

11 กระดาษ A4 80 แกรม รีม 35 ท่ีถอนลวดเย็บกระดาษ อนั

12 กระดาษโน๊ตชนิดมีกาว 1.5x5 ซม. อนั 36 ท่ีเย็บกระดาษ No.10 อนั

13 กระดาษโน๊ตชนิดมีกาว 2x3 นิว้ อนั 37 ท่ีเย็บกระดาษ No.35 อนั

14 กระดาษโน๊ตชนิดมีกาว 3x3 นิว้ อนั 38 เทปกาว 2 หน้า(หนา)ขนาด 1 นิว้ ม้วน

15 กระดาษบรุ๊ฟ แผ่น 39 เทปกาวย่น 0.5 นิว้ ม้วน

16 กาวแทง่ (เล็ก) แทง่ 40 เทปกาวย่น 1 นิว้ ม้วน

17 กาวเอนกประสงค์ หลอด 41 เทปกาวย่น 1.5 นิว้ ม้วน

18 คลิปดํา No.108 กล่อง 42 เทปกาวย่น 2 นิว้ ม้วน

19 คลิปดํา No.109 กล่อง 43 เทปใส ขนาด 1  นิว้  แกนเล็ก ม้วน

20 คลิปดํา No.110 กล่อง 44 เทปใส ขนาด 1  นิว้  แกนใหญ่ ม้วน

21 คลิปดํา No.111 กล่อง 45 เทปใส ขนาด 2  นิว้ ม้วน

22 คลิปดํา No.112 กล่อง 46 แทน่ตดัเทป อนั

23 คตัเตอร์เล็ก ด้าม 47 นํา้ยาลบคําผิด อนั

24 คตัเตอร์ใหญ่ ด้าม

แบบสํารวจความต้องการใช้วัสดุ

สังกัด ภาควิชา........................................................ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สําหรับบุคลากรสายวิชาการ



ท่ี รายการ หน่วยนับ จาํนวน ที่ รายการ หน่วยนับ จาํนวน

48 ใบมีดคตัเตอร์เล็ก ใบ 66 ปากกาเน้นข้อความ อนั

49 ใบมีดคตัเตอร์ใหญ่ ใบ 67 ปากกาเมจิก สีดํา ด้าม

50 ปากกา non-permanent No.M สีเขียว ด้าม 68 ปากกาเมจิก สีแดง ด้าม

51 ปากกา non-permanent No.M สีดํา ด้าม 69 ปากกาเมจิก สีนํา้เงิน ด้าม

52 ปากกา non-permanent No.M สีแดง ด้าม 70 ปากกาไวท์บอร์ด  สีดํา ด้าม

53 ปากกา non-permanent No.M สีนํา้เงิน ด้าม 71 ปากกาไวท์บอร์ด  สีแดง ด้าม

54 ปากกา non-permanent No.S สีเขียว ด้าม 72 ปากกาไวท์บอร์ด  สีนํา้เงิน ด้าม

55 ปากกา non-permanent No.S สีดํา ด้าม 73 แฟ้ม No.210F (1 นิว้) แฟ้ม

56 ปากกา non-permanent No.S สีแดง ด้าม 74 แฟ้ม ขนาด 120 F (3 นิว้) แฟ้ม

57 ปากกา non-permanent No.S สีนํา้เงิน ด้าม 75 แฟ้ม ขนาด 125 F (2 นิว้) แฟ้ม

58 ปากกา permanent No.M  สีเขียว ด้าม 76 แฟ้มพลาสตกิสอดข้าง แฟ้ม

59 ปากกา permanent No.M  สีดํา ด้าม 77 แฟ้มหนีบ 1 นิว้ แฟ้ม

60 ปากกา permanent No.M  สีแดง ด้าม 78 แฟ้มหว่ง A5 แฟ้ม

61 ปากกา permanent No.M  สีนํา้เงิน ด้าม 79 ไม้บรรทดัเหล็ก อนั

62 ปากกา permanent No.S  สีเขียว ด้าม 80 ยางลบดนิสอ ก้อน

63 ปากกา permanent No.S  สีดํา ด้าม 81 ลวดเย็บเบอร์ 10 กล่อง

64 ปากกา permanent No.S  สีแดง ด้าม 82 ลวดเย็บเบอร์ 3 กล่อง

65 ปากกา permanent No.S  สีนํา้เงิน ด้าม 83 ลวดเสียบกระดาษ กล่อง

รายการวัสดุท่ีต้องการใช้โดยเบิกจ่ายจากเงนิงบประมาณรายได้คณะสังคมศาสตร์ ............................................................................................

ท่ี รายการ หน่วยนับ จาํนวน ที่ รายการ หน่วยนับ จาํนวน
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