
ล ำดบัท่ี รำยกำร หน่วยนบั 
1. กระดำษกำวยน่  ขนำด 1” มว้น 
2. กระดำษกำวยน่  ขนำด 2” มว้น 
3. กระดำษคำร์บอน กล่อง 
4. กระดำษถ่ำยเอกสำร ขนำด A4   รีม 
5. กระดำษถ่ำยเอกสำร ขนำด F4 รีม 
6. สมุดทะเบียนหนงัสือรับ A4 เล่ม 
7. สมุดทะเบียนหนงัสือส่ง A4 เล่ม 
8. สมุดทะเบียนส่ง A5 เล่ม 
9. กำวแท่ง แท่ง 
10. กรรไกรตดักระดำษ อนั 
11. ข้ีผึ้งนบักระดำษ ตลบั 
12. คตัเตอร์ตดักระดำษขนำด 1x8 ซม. อนั 
13. คตัเตอร์ตดักระดำษขนำด 2x10 ซม. อนั 
14. คลิปหนีบกระดำษสีด ำ  เบอร์ 108 กล่อง 
15. คลิปหนีบกระดำษสีด ำ  เบอร์ 109 กล่อง 
16. คลิปหนีบกระดำษสีด ำ  เบอร์ 110 กล่อง 
17. คลิปหนีบกระดำษสีด ำ  เบอร์ 111 กล่อง 
18. คลิปหนีบกระดำษสีด ำ  เบอร์ 112 กล่อง 
19. คีมถอนลวดเยบ็กระดำษ อนั 
20. เชือกกลุ่มสีขำว มว้น 
21. เชือกฟำง มว้น 
22. ซองขำวมีครุฑ ซอง 
23. ซองขำวไม่มีครุฑ ซอง 
24. ซองน ้ ำตำลมีครุฑ  เอ-4 ขยำยขำ้ง ซอง 
25. ซองน ้ ำตำลมีครุฑ  เอ-4 ไม่ขยำยขำ้ง ซอง 
26. ซองน ้ ำตำล ซี 5 ฝำเปิดขำ้ง ไม่มีครุฑ ซอง 
27. ซองใส่แผน่ใส (1แพค็=20 ซอง) แพค็ 
28. ถ่ำน  AAA กอ้น 
29. ถ่ำน  AA กอ้น 
30. เทปใส ขนำด ¾” มว้น 
31. เทปใส ขนำด 1” มว้น 
32. เทปกำว 2 หนำ้ อยำ่งหนำ 1” (เทปโฟม) มว้น 
33. ท่ีเยบ็กระดำษเบอร์  10 ตวั 
34. ท่ีเยบ็กระดำษเบอร์  8 ตวั 
35. แท่นใส่เทปใส อนั 
36. แท่นหมึกประทบัตรำ (สีน ้ ำเงิน,สีแดง) 

 
 

อนั 



ล ำดบัท่ี รำยกำร หน่วยนบั 
37. ปำกกำลบค ำผิด (ลิควดิ) แท่ง 
38. ใบมีดคตัเตอร์ ขนำด 2x10 ซม. ห่อ 
39. ใบมีดคตัเตอร์ ขนำด 1x8 ซม. ห่อ 
40. เป๊กกดกระดำษ กล่อง 
41. แปรงลบกระดำน อนั 
42. ผำ้หมึกพิมพดี์ดไฟฟ้ำ กล่อง 
43. แผน่ดิสเก็ต ขนำด 3.5 กล่อง 
44. แฟ้มแขง็ด ำสนัหนำ 2” แบบห่วง แฟ้ม 
45. แฟ้มแขง็ด ำสนัหนำ 3” แบบห่วง แฟ้ม 
46. แฟ้มพลำสติกสนัหนำ 1” แบบหนีบ แฟ้ม 
47. แฟ้มพลำสติกสนัหนำ 1” แบบห่วง แฟ้ม 
48. แฟ้มเสนอเซ็น แฟ้ม 
49. แฟ้มผกู แฟ้ม 
50. ฟิลมโ์ทรสำร Panasonic KX-FA57E กล่อง 
51. ฟิลมโ์ทรสำร Brother กล่อง 
52. ไมบ้รรทดัพลำสติก ขนำด 12” อนั 
53. ไมบ้รรทดัพลำสติก ขนำด 18” อนั 
54. ยำงลบดินสอ กอ้น 
55. ลวดเสียบกระดำษ กล่อง 
56. ลวดเยบ็กระดำษ ขนำด เบอร์ 8  กล่อง 
57. ลวดเยบ็กระดำษ ขนำด เบอร์ 10 กล่อง 
58. หมึกเติมแท่นประทบัตรำ (สีน ้ ำเงิน,สีแดง) ขวด 
59. ตำไก่ กล่อง 
60. ปำกกำเมจิเขียนไวทบ์อร์ด (สีน ้ ำเงิน,สีแดง,สีด ำ) ดำ้ม 
61. หมึกเติมปำกกำไวทบ์อร์ด (สีน ้ ำเงิน,สีแดง,สีด ำ) ขวด 
62. หมึกปร้ินเตอร์ HP LASERJET 1020 (Q2612A) ตลบั 
63. หมึกปร้ินเตอร์ HP TONER CARTRIDGE (CB435A) ตลบั 
64. หมึกปร้ินเตอร์ SAMAUNG MLT-D105L ตลบั 
65. แผน่ CD-R แผน่ 
66. ซองขำวใส่แผน่ CD (แบบกระดำษ)  ซอง 
67. 
68. 

กล่องใส่แผน่ CD ใส่ได ้1 แผน่ 
ซองใส่แผน่ CD 2 หนำ้ (แบบพลำสติก) 

กล่อง 
ซอง 

69. 
70. 
71. 
72. 
73. 

ถ่ำน 9 V 
ปลัก๊ไฟฟ้ำ 
ดินสอ 
ท่ีเจำะกระดำษขนำดกลำง 
ฟตุเหลก็ 12 น้ิว 

กอ้น 
อนั 
แท่ง 
อนั 
อนั 

 


