
คาํช ีแ้จง

1. กรุณาสาํรวจความตอ้งการใช ้โดยระบจุาํนวนวสัดท่ีุตอ้งการใชล้งในช่อง (จาํนวน)

2. กรณีหน่วยงานของทา่นตอ้งการใชว้สัดท่ีุไม่มีในรายการตามแบบสาํรวจความตอ้งการ ขอความกรุณาเพิ่มรายการวสัดท่ีุตอ้งการลงในตารางตอนทา้ยของแบบฟอรม์นี ้

   และโปรดระบแุหลง่เงินในการจดัซือ้วสัดนุัน้ ๆ 

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

4. หากมีขอ้สงสยัในการกรอกแบบสาํรวจความตอ้งการ กรุณาโทรตดิตอ่ไดท่ี้งานพสัด ุเบอร ์1919

ท ี่ รายการ หน่วยนับ จาํนวน ท ี่ รายการ หน่วยนับ จาํนวน

1 ซองใส่ซดีี 2 ดา้น ซอง 24 คตัเตอรใ์หญ่ ดา้ม

2 ซองใส่แผ่นซดีี ซอง 25 ซองขาว ครุฑ ซอง

3 แผ่น CD-R แผ่น 26 ซองนํา้ตาล 1/2(A4) ซอง

4 แผ่น DVD-R แผ่น 27 ซองนํา้ตาลขยายขา้ง A4 ซอง

5 ถ่านอลัคาไลน ์ AA กอ้น 28 ซองนํา้ตาลขยายขา้ง F4 ซอง

6 ถ่านอลัคาไลน ์ AAA กอ้น 29 ซองนํา้ตาลไม่ขยายขา้ง A4 ซอง

7 ปลั๊กไฟ ความยาว 3 เมตร อนั 30 ดินสอดาํ ดา้ม

8 ปลั๊กไฟ ความยาว 5 เมตร อนั 31 ท่ีเจาะกระดาษ อนั

9 ปลั๊กไฟ ความยาว 10 เมตร อนั 32 ท่ีถอนลวดเย็บกระดาษ อนั

10 กรรไกร 7 นิว้ อนั 33 ท่ีเย็บกระดาษ No.10 อนั

11 กระดาษ A4 80 แกรม รมี 34 ท่ีเย็บกระดาษ No.35 อนั

12 กระดาษโน๊ตชนิดมีกาว 1.5x5 ซม. อนั 35 เทปกาว 2 หนา้(หนา)ขนาด 1 นิว้ มว้น

13 กระดาษโน๊ตชนิดมีกาว 2x3 นิว้ อนั 36 เทปกาวย่น 0.5 นิว้ มว้น

14 กระดาษโน๊ตชนิดมีกาว 3x3 นิว้ อนั 37 เทปกาวย่น 1 นิว้ มว้น

15 กระดาษบรุฟ๊ แผ่น 38 เทปกาวย่น 1.5 นิว้ มว้น

16 กาวแท่ง (เล็ก) แท่ง 39 เทปกาวย่น 2 นิว้ มว้น

17 กาวเอนกประสงค์ หลอด 40 เทปใส ขนาด 1  นิว้  แกนเล็ก มว้น

18 คลิปดาํ No.108 กล่อง 41 เทปใส ขนาด 1  นิว้  แกนใหญ่ มว้น

19 คลิปดาํ No.109 กล่อง 42 เทปใส ขนาด 2  นิว้ มว้น

20 คลิปดาํ No.110 กล่อง 43 แท่นตดัเทป อนั

21 คลิปดาํ No.111 กล่อง 44 นํา้ยาลบคาํผิด อนั

22 คลิปดาํ No.112 กล่อง 45 ใบมีดคตัเตอรเ์ล็ก ใบ

23 คตัเตอรเ์ล็ก ดา้ม 46 ใบมีดคตัเตอรใ์หญ่ ใบ

แบบสาํรวจความต้องการใช้วัสดุ

สังกัด ภาควชิา........................................................ คณะสังคมศาสตร  ์มหาวทิยาลัยนเรศวร

สําหรับบุคลากรสายวิชาการ



ท ี่ รายการ หน่วยนับ จาํนวน ท ี่ รายการ หน่วยนับ จาํนวน

47 ปากกา non-permanent No.M สีเขียว ดา้ม 64 ปากกาเมจิก สีดาํ ดา้ม

48 ปากกา non-permanent No.M สีดาํ ดา้ม 65 ปากกาเมจิก สีแดง ดา้ม

49 ปากกา non-permanent No.M สีแดง ดา้ม 66 ปากกาเมจิก สีนํา้เงิน ดา้ม

50 ปากกา non-permanent No.M สีนํา้เงิน ดา้ม 67 ปากกาไวทบ์อรด์  สีดาํ ดา้ม

51 ปากกา non-permanent No.S สีเขียว ดา้ม 68 ปากกาไวทบ์อรด์  สีแดง ดา้ม

52 ปากกา non-permanent No.S สีดาํ ดา้ม 69 ปากกาไวทบ์อรด์  สีนํา้เงิน ดา้ม

53 ปากกา non-permanent No.S สีแดง ดา้ม 70 แฟ้ม No.210F (1 นิว้) แฟ้ม

54 ปากกา non-permanent No.S สีนํา้เงิน ดา้ม 71 แฟ้ม ขนาด 120 F (3 นิว้) แฟ้ม

55 ปากกา permanent No.M  สีเขียว ดา้ม 72 แฟ้ม ขนาด 125 F (2 นิว้) แฟ้ม

56 ปากกา permanent No.M  สีดาํ ดา้ม 73 แฟ้มพลาสติกสอดขา้ง แฟ้ม

57 ปากกา permanent No.M  สีแดง ดา้ม 74 แฟ้มห่วง A5 แฟ้ม

58 ปากกา permanent No.M  สีนํา้เงิน ดา้ม 75 ไมบ้รรทดัเหล็ก อนั

59 ปากกา permanent No.S  สีเขียว ดา้ม 76 ยางลบดินสอ กอ้น

60 ปากกา permanent No.S  สีดาํ ดา้ม 77 ลวดเย็บเบอร ์10 กล่อง

61 ปากกา permanent No.S  สีแดง ดา้ม 78 ลวดเย็บเบอร ์3 กล่อง

62 ปากกา permanent No.S  สีนํา้เงิน ดา้ม 79 ลวดเสียบกระดาษ กล่อง

63 ปากกาเนน้ขอ้ความ อนั

รายการวัสดุท ีต่ ้องการใช ้โดยเบกิจา่ยจากเงนิงบประมาณรายได้คณะสังคมศาสตร  ์............................................................................................
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