
ใบเบกิเลขที 64 /

ใบเบกิพสัดุ
คณะสังคมศาสตร  ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

(    ) กรณีปกติ    (    )  กรณีเร ่งด่วน

วันท .ี.......เดือน ...................พ .ศ...............

เร ียน     หวัหนา้พสัดุ
              ขา้พเจา้.......................................................................... สงักดัภาควิชา/งาน........................................................................ 

มีความประสงคจ์ะขอเบกิพสัดสุาํหรบัใชใ้นราชการของคณะสงัคมศาสตร ์ โดยมีเหตผุลและความจาํเป็นเพือ   (     )  ใชใ้นการปฏิบติังานสาํนกังาน 

 (     ) ใชใ้นการเรยีนการสอน  สาํหรบัรายวิชา................................................................................. โดยขอเบกิวสัดตุามรายการดงัต่อไปนี

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 ซองนาํตาล 1/2(A4) ซอง

4 แผ่น DVD-R แผ่น 27 ซองนาํตาลขยายขา้ง A4 ซอง

5 ถ่านอลัคาไลน ์ AA กอ้น 28 ซองนาํตาลขยายขา้ง F4 ซอง

6 ถ่านอลัคาไลน ์ AAA กอ้น 29 ซองนาํตาลไม่ขยายขา้ง A4 ซอง

7 ปลกัไฟ ความยาว 3 เมตร อนั 30 ดินสอดาํ ดา้ม

8 ปลกัไฟ ความยาว 5 เมตร อนั 31 ทีเจาะกระดาษ อนั

9 ปลกัไฟ ความยาว 10 เมตร อนั 32 ทีถอนลวดเย็บกระดาษ อนั

10 กรรไกร 7 นิว อนั 33 ทีเย็บกระดาษ No.10 อนั

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

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

13 กระดาษโน๊ตชนิดมีกาว 2x3 นิว อนั 36 เทปกาวย่น 0.5 นิว มว้น

14 กระดาษโน๊ตชนิดมีกาว 3x3 นิว อนั 37 เทปกาวย่น 1 นิว มว้น

15 กระดาษบรุฟ๊ แผ่น 38 เทปกาวย่น 1.5 นิว มว้น

16 กาวแท่ง (เล็ก) แท่ง 39 เทปกาวย่น 2 นิว มว้น

17 กาวเอนกประสงค์ หลอด 40 เทปใส ขนาด 1  นิว  แกนเล็ก มว้น

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

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

20 คลิปดาํ No.110 กล่อง 43 แท่นตดัเทป อนั

21 คลิปดาํ No.111 กล่อง 44 นาํยาลบคาํผิด อนั

22 คลิปดาํ No.112 กล่อง 45 ใบมีดคตัเตอรเ์ล็ก ใบ

23 คตัเตอรเ์ล็ก ดา้ม 46 ใบมีดคตัเตอรใ์หญ่ ใบ

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 สีนาํเงิน ดา้ม

50 ปากกา non-permanent No.M สีนาํเงิน 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  สีนาํเงิน ดา้ม

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

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

55 ปากกา permanent No.M  สีเขียว ดา้ม 72 แฟ้ม ขนาด 125 F (2 นิว) 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  สีนาํเงิน 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  สีนาํเงิน ดา้ม 79 ลวดเสียบกระดาษ กล่อง

63 ปากกาเนน้ขอ้ความ อนั

อนญุาตใหจ่้ายได้

................................................. ลงชือ ................................................ ผูเ้บกิ ..........................................

(นางปภดา  ยศฉิมพลี) (..............................................)

หวัหนา้พสัดุ ตาํแหน่ง ...............................................

(นายพงศกร  เบญ็จขนัธ)์

ไดล้งบญัชีพสัดแุลว้............................................................... เจา้หนา้ทีพสัดุ

ผูจ่้ายของ/เจา้หนา้ทีพสัดุ


