
แผ่นที่ 1 

 

รายการทรัพย์สินส าหรับการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

1.งานอาคารสถานที่ 

1. ชุดโซฟา ชุดโซฟา สีด า  2 ชุด 
KPRU56-04.00-0102 
KPRU56-04.00-0103 

น.ส.ปิยวรรณ   
ค าหอม  
โทร 087-
5505264 

 

 

2. ชุดรับแขก (ไม้สัก) ชุดรับแขก (ไม้สัก) 1 ชุด KPRU44-04.00-0501 

น.ส.ปิยวรรณ   
ค าหอม  
โทร 087-
5505264 

 

 

3. เก้าอ้ีบุนวม  เกา้อ้ีบุนวม 400 ตัว 

KPRU61-04.00-1859 
ถึง 

KPRU61-04.00-1918 
 

น.ส.ปิยวรรณ   
ค าหอม  
โทร 087-
5505264 

 

 



แผ่นที่ 2 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

4. เก้าอ้ีแลคเชอร์ 
 
เก้าอ้ีแลคเชอร์ 
 

1,000 ตัว KPRU1-1000 

น.ส.ปิยวรรณ   
ค าหอม  
โทร 087-
5505264 

 

 

5. เก้าอ้ีพลาสติก 

 
เก้าอ้ีพลาสติก สีน้ าเงิน
และสีแดง 
 

500 ตัว 

KPRU59-04.00-1615  
ถึง 

 KPRU59-04.00-
1714 

น.ส.ปิยวรรณ   
ค าหอม  
โทร 087-
5505264 

 

 

6. 
โต๊ะพับหน้าขาว 
 

โต๊ะพับหน้าขาว โฟเมก้า 
 

  200 ตัว KPRU1-200 

น.ส.ปิยวรรณ   
ค าหอม  
โทร 087-
5505264 

 

 

 
 



แผ่นที่ 3 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

7. 
เก้าอ้ีล้อเลื่อน  
(ส าหรับประธาน) 

เก้าอ้ีล้อเลื่อน  สีด าตัวใหญ่ 
(ส าหรับประธาน) 

2 ตัว 
Kpru58-0400-0029 
เก้าอ้ี1/เก้าอ้ี2 

น.ส.ปิยวรรณ   
ค าหอม  
โทร 087-
5505264 

 

 
 

8. เก้าอ้ีล้อเลื่อน 
เก้าอ้ีล้อเลื่อน  สีด าตัวเล็ก 
 

50 ตัว 
Kpru58-0400-0029 
เก้าอ้ีห้องประชุม
บุษราคัม 

น.ส.ปิยวรรณ   
ค าหอม  
โทร 087-
5505264 

 

 

 
 

9. โต๊ะกลม (โต๊ะจีน) 
 
โต๊ะกลม    
  

20  ชุด      

น.ส.ปิยวรรณ   
ค าหอม  
โทร 087-
5505264 

 

 
 



แผ่นที่ 4 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

10. 
ผ้าคลุมโต๊ะพับหน้าขาว 
ผ้าคลุมโต๊ะกลม 

 
ผ้าคลุมโต๊ะ ลักษณะเป็น
ผ้า 
สีแดงผืนสี่เหลี่ยม 
  
 

100ผืน  

น.ส.ปิยวรรณ   
ค าหอม  
โทร 087-
5505264 

 

 

 
 

11. ผู้คุลมเก้าอ้ี  

 
 
 
ผู้คุลมเก้าอ้ีบุนวม (สีขาว) 

 
 

 

200ผืน  

น.ส.ปิยวรรณ   
ค าหอม  
โทร 087-
5505264 

 

 
 



แผ่นที่ 5 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

 
12. 

 
พัดลม 3 ขา 

พัดลม 3 ขา ขนาด 24 นิ้ว 
(สีด า) 

4  ตัว  

KPRU62-04.00-0089 
KPRU62-04.00-0090 
KPRU62-04.00-0091 
KPRU62-04.00-0092 

น.ส.ปิยวรรณ   
ค าหอม  
โทร 087-
5505264 

 

 

13. โพเดี้ยม/แท่นกล่าวรายงาน 
โพเดี้ยม/ 
แท่นกล่าวรายงาน  

2 ตัว 
KPRU43-04.00-0601 
KPRU43-04.00-0602 

น.ส.ปิยวรรณ   
ค าหอม  
โทร 087-
5505264 

 

 

14. เต็นท์เอนกประสงค์  
เต็นท์เอนกประสงค์ 
ขนาน  4x4 เมตร   
(สีเขียว) 

 8 หลัง   

น.ส.ปิยวรรณ   
ค าหอม  
โทร 087-
5505264 

 

 
 



แผ่นที่ 6 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

15 
เครื่องตัดหญ้าพร้อม
สายสะพาย   

- 6 เครื่อง - 
ว่าที่ร้อยตรี สุวัต 
ชมอุต โทร 089-
8572989 

 

 

16 นั่งร้านประกอบ    8 ชุด  
ว่าที่ร้อยตรี สุวัต 
ชมอุต โทร 089-
8572989 

 

 

17 รั้วล้อมเตี้ยไม้ไผ่  
ขนาด สูง 40 เซนติเมตร 
ยาว 300 เซนติเมตร  

 8 ม้วน - 
ว่าที่ร้อยตรี สุวัต 
ชมอุต โทร 089-
8572989 

 

 



แผ่นที่ 7 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

18 บันได  
ขนาด 7 ฟุต บันได  
ขนาด 9 ฟุต  

3 ตัว 
 1 ตัว 

- 
ว่าที่ร้อยตรี สุวัต 
ชมอุต โทร 089-
8572989 

 

 

19 . ต้นไทรเกาหลี  -  20 ต้น - 
ว่าที่ร้อยตรี สุวัต 
ชมอุต โทร 089-
8572989 

 

 



แผ่นที่ 8 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

20 ต้นจันผา  15 ต้น  
ว่าที่ร้อยตรี สุวัต 
ชมอุต โทร 089-
8572989 

 

 

21 ต้นดาบฤาษี -- 25 ต้น - 
ว่าที่ร้อยตรี สุวัต 
ชมอุต โทร 089-
8572989 

 

 



แผ่นที่ 9 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

22 ต้นชาฮกเกี้ยน - 5 ต้น  
ว่าที่ร้อยตรี สุวัต 
ชมอุต โทร 089-
8572989 

 

 

23 ต้นเฟิร์น  35 ต้น  
ว่าที่ร้อยตรี สุวัต 
ชมอุต โทร 089-
8572989 

 

 

24 ต้นจันผาเล็ก - 25 ต้น  
ว่าที่ร้อยตรี สุวัต 
ชมอุต โทร 089-
8572989 

 

 



แผ่นที่ 10 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

25 ต้นจั๋ง - 5 ต้น - 
ว่าที่ร้อยตรี สุวัต 
ชมอุต โทร 089-
8572989 

 

 
 

26 ต้นไทร - 5 ต้น - 

ว่าที่ร้อยตรี สุวัต 

ชมอุต โทร 089-

8572989 

 

 
 



แผ่นที่ 11 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

งานส านักงานผู้อ านวยการ 

1. เครื่องวัดอุณหภูมิ/วัดไข้ 
- SOS  (สีขาว) 
 

1 เครื่อง  

น.ส.ปิยวรรณ   
ค าหอม  
โทร 087-
5505264 

 

 

2. เครื่องวัดอุณหภูมิ/วัดไข้ 
รุ่น  LEPU (สีขาวแถบสีน้ า
เงิน) 
 

1 เครื่อง  

น.ส.ปิยวรรณ   
ค าหอม  
โทร 087-
5505264 

 

 

3. เครื่องวัดอุณหภูมิ/วัดไข้ รุ่น  IR  (สีขาว) 1 เครื่อง  

น.ส.ปิยวรรณ   
ค าหอม  
โทร 087-
5505264 

 

 



แผ่นที่ 12 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

งานบ้านงานครัว 

1. ชุดกาแฟ VIP 
แก้วกาแฟ+จานรอง 
เซรามิคสีขาวล้วน 

48 ชุด 
- ใช้งานได้ 

29 ชุด  
- ช ารุด 19 

ชุด 

- 
 

นางสาวพัชรีญา ใจ
โปร่ง  
เบอร์โทร 089-
4360365 

 

 

2. ชุดวางอาหารว่าง  
แก้วกาแฟเมลามีน + ถาด
ขนมจัดเบรก สีชมพู 

200 ชุด - 

นางสาวพัชรีญา ใจ
โปร่ง  
เบอร์โทร 089-
4360365 

 

 

3. แก้วก้านยาว  45 ใบ - 

นางสาวพัชรีญา ใจ
โปร่ง  
เบอร์โทร 089-
4360365 

 

 



แผ่นที่ 13 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

4. แก้วก้านยาว GN  60 ใบ - 

นางสาวพัชรีญา ใจ
โปร่ง  
เบอร์โทร 089-
4360365 

 

 

5. แก้วน้ าดื่ม 13 ออน์ 168 ใบ - 

นางสาวพัชรีญา ใจ
โปร่ง  
เบอร์โทร 089-
4360365 

 

 

6. แก้วน้ าดื่ม GN  6 ออน์ 96 ใบ - 

นางสาวพัชรีญา ใจ
โปร่ง  
เบอร์โทร 089-
4360365 

 

 



แผ่นที่ 14 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

7. จานลองแก้ว  ปั้มตรา KPRUMS 33 ชิ้น - 

นางสาวพัชรีญา ใจ
โปร่ง  
เบอร์โทร 089-
4360365 

 

 

8. จานใส่ข้าว 
Super ware ลายดอกสี

น้ าเงิน 
27 ใบ - 

นางสาวพัชรีญา ใจ
โปร่ง  
เบอร์โทร 089-
4360365 

 

 

9. ช้อนสั้น สแตนเลส 60 ชิ้น - 

นางสาวพัชรีญา ใจ
โปร่ง  
เบอร์โทร 089-
4360365 

 

 



แผ่นที่ 15 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

10. ช้อนคนกาแฟ สแตนเลส 200 ชิ้น - 

นางสาวพัชรีญา ใจ
โปร่ง  
เบอร์โทร 089-
4360365 

 

 

11. ช้อน+ซ้อม  สแตนเลส   80 คู ่ - 

นางสาวพัชรีญา ใจ
โปร่ง  
เบอร์โทร 089-
4360365 

 

 

12. จานใส่ข้าว เซรามิค สีขาว 50 ใบ - 

นางสาวพัชรีญา ใจ
โปร่ง  
เบอร์โทร 089-
4360365 

 

 



แผ่นที่ 16 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

13. ชามแบ่ง 
Super ware สีขาวล้วน 

ใบเล็ก 
30 ใบ - 

นางสาวพัชรีญา ใจ
โปร่ง  
เบอร์โทร 089-
4360365 

 

 

14. คูเลอร์ น้ าเย็น 2 หัว 1 ใบ - 

นางสาวพัชรีญา ใจ
โปร่ง  
เบอร์โทร 089-
4360365 

 

 

15. คูเลอร์ น้ าร้อน ตราม้าลาย 2 ใบ 
 

08097-0002 
08097-0001 

นางสาวพัชรีญา ใจ
โปร่ง  
เบอร์โทร 089-
4360365 

 

 



แผ่นที่ 17 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

16. ถังน้ าแข็ง 4 เหลี่ยม  130 l. 2 ใบ - 

นางสาวพัชรีญา ใจ
โปร่ง  
เบอร์โทร 089-
4360365 

 

 
 

17. เหยือกน้ า สแตนเลส 8 ใบ - 

นางสาวพัชรีญา ใจ
โปร่ง  
เบอร์โทร 089-
4360365 

 

 
 

18. ถาดเสริฟ์  สแตนเลส 3 ใบ - 

นางสาวพัชรีญา ใจ
โปร่ง  
เบอร์โทร 089-
4360365 

 

 



แผ่นที่ 18 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

งานศิลปวัฒนธรรม 

1. พานพุ่มเงิน 

พานพุ่มเงิน เบอร์8  
ใช้ส าหรับน าไปตั้งบูชาพระ
รัตนตรัย หรือเป็นเครื่อง

สักการะบูชา 

11 ชิ้น - 
นางสาวศิริพร บัว

ค า 
081-881-4200 

 
 
 
 
  

2. พานพุ่มทอง 

พานพุ่มทอง เบอร์8  ใช้
ส าหรับน าไปตั้งบูชาพระ
รัตนตรัย หรือเป็นเครื่อง

สักการะบูชา 

21 ชิ้น - 
นางสาวศิริพร บัว

ค า 
081-881-4200 

 
 
 
 
  

3. พานพุ่มมะลิ 

พานพุ่มมะลิ 
ส าหรับถวายพระพรสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ         
พระบรมราชชนนี           

พันปีหลวง 

14 ชิ้น - 
นางสาวศิริพร บัว

ค า 
081-881-4200 

 
 
 
 
  

 



แผ่นที่ 19 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

4. พานสีทอง 

พานลาว  
พลาสติกสีทอง 

 
 

10 ชิ้น - 
นางสาวศิริพร บัว

ค า 
081-881-4200 

 

 

5. 
กรวยกระทงดอกไม้ ธูป เทียน
แพ 

ใช้ส าหรับ ตั้งโต๊ะหมู่บูชา
หรือตั้งหน้าพระบรมฉายา

ลักษณ์ 
วัสดุท าจากผ้าเลียนแบบ

ใบตอง บรรจุพานพลาสติก 

4 ชิ้น - 
นางสาวศิริพร บัว

ค า 
081-881-4200 

 
 
 
 
 
  

6. 
ธงชาติ และธงสัญลักษณ์พระ
ปรมาภิไธย 

ธงชาติไทย 3 ผืน 
ธงพระปรมาภิไธย ภชร. 
ธงพระปรมาภิไธย วชร. 
ธงพระปรมาภิไธย สก. 
ธงพระปรมาภิไธย สท. 

7 ผืน - 
นางสาวศิริพร บัว

ค า 
081-881-4200 

 
 
 
 
 
 

 



แผ่นที่ 20 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

7. ชุดโต๊ะหมู่บูชา ลายฉลุ หมู่9 

โต๊ะหมู่บูชา  
จ านวน 9 ชิ้น พ้ืนสีขาว 
ด้านหน้าแกะลายฉลุ          

สีทอง 

1 ชุด 
KPRU50-04.00-

0018-10 

นางสาวศิริพร บัว
ค า 

081-881-4200 
 

 
 

8. 
โต๊ะหมู่บูชา แกะลายปิดทอง
หน้า หมู่9 

โต๊ะหมู่บูชา สีด า แกะลาย
ปิดทองด้านหน้า ขนาด

1x3.2 เมตร 
1 ชุด KPRU58-04.00-0052 

นางสาวศิริพร บัว
ค า 

081-881-4200 

 
 
 
  

 

9. 
ชุดโต๊ะหมู่บูชา สีทอง 
หมู่9 

โต๊ะหมู่บูชา สีทอง 
จ านวน 9 ชิ้น 

 
1 ชุด - 

นางสาวศิริพร บัว
ค า 

081-881-4200 

 
 
 
 
 

  
 



แผ่นที่ 21 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

10. พระพุทธรูป 
พระพุทธรูปทองเหลือง 

ฐานบัว 
ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว  

1 องค์ - 
นางสาวศิริพร บัว

ค า 
081-881-4200 

 
 
 
 
 
  

11. พระพุทธรูป 

พระพุทธรูป 

ปางพระพุทธชินราช 

ขนาดหน้าตัก9 นิ้ว 

ฐานกว้าง 15 นิ้ว 

ประดับกากเพชร 

1 องค์ - 

นางสาวศิริพร บัว

ค า 

081-881-4200 

 

 

12. แจกันทองเหลือง แจกันทองเหลืองใส่ดอกไม้ 

หน้าโต๊ะหมู่บูชา 
4 ชิ้น - 

นางสาวศิริพร บัว

ค า 

081-881-4200 

 

 



แผ่นที่ 22 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

13 ชุดกระถางธูปกระถางเทียน 

กระถางธูป-เทียน 

ทองเหลือง หน้าโต๊ะหมู่

บูชา 

1 ชุด - 

นางสาวศิริพร บัว

ค า 

081-881-4200 

 

 

14. ชุดเมียนมาร์ 

ชุดการแสดง 

ระบ าเมียนมาร์ 

ประกอบด้วย เสื้อเกาะอก

ปักลูกปัดสีทอง 4 สี, ผ้าถุง

ลายลุนตยา 4 สี, 

เสื้อคลุมไหล่และผ้าพันคอ 

4 สี 

4 ชุด - 

นางสาวศิริพร บัว

ค า 

081-881-4200 

 

 

15. ผ้าโจงกระเบน สีแดง 
โจงกระเบนสีแดง 

แบบนุ่งสด 
10 ผืน - 

นางสาวศิริพร บัว

ค า 

081-881-4200 

 

 



แผ่นที่ 23 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

16. 

 

 

 

ผ้าโจงกระเบน สีน้ าเงิน 

โจงกระเบนสีน้ าเงิน 

แบบนุ่งสด 
6 ผืน - 

นางสาวศิริพร บัว

ค า 

081-881-4200 

 

 

 

17. ผ้าโจงกระเบน สีน้ าตาล 
โจงกระเบนสีน้ าตาล 

แบบนุ่งสด 
4 ผืน 

 

 

- 

นางสาวศริิพร บัว

ค า 

081-881-4200 

 

 

18. ผ้าต่วน สีม่วง 

ใช้ส าหรับประดับอาคาร

ตกแต่งเวที ตกแต่งรั้ว และ

จับจีบลายต่างๆ หน้าโต๊ะ 

3 ม้วน 
- 

 

นางสาวศิริพร บัว

ค า 

081-881-4200 

 

 



แผ่นที่ 24 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

19. ผ้าต่วนสีขาว 

ใช้ส าหรับประดับอาคาร

ตกแต่งเวที ตกแต่งรั้ว และ

จับจีบลายต่างๆ หน้าโต๊ะ 

3 ม้วน - 

นางสาวศิริพร บัว

ค า 

081-881-4200 

 

 

20. ผ้าต่วนสีครีม 

ใช้ส าหรับประดับอาคาร

ตกแต่งเวที ตกแต่งรั้ว และ

จับจีบลายต่างๆ หน้าโต๊ะ 

2 ม้วน - 

นางสาวศิริพร บัว

ค า 

081-881-4200 

 

 

21. ผ้าต่วนสีแสด 

ใช้ส าหรับประดับอาคาร

ตกแต่งเวที ตกแต่งรั้ว และ

จับจีบลายต่างๆ หน้าโต๊ะ 

1 ม้วน - 

นางสาวศิริพร บัว

ค า 

081-881-4200 

 

 



แผ่นที่ 25 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

22. 
 

ผ้าต่วนสีทอง 

ใช้ส าหรับประดับอาคาร

ตกแต่งเวที ตกแต่งรั้ว และ

จับจีบลายต่างๆ หน้าโต๊ 

1 ม้วน - 

นางสาวศิริพร บัว

ค า 

081-881-4200 

 

 

23. ผ้าต่วนสีฟ้า 

ใช้ส าหรับประดับอาคาร

ตกแต่งเวที ตกแต่งรั้ว และ

จับจีบลายต่างๆ หน้าโต๊ะ 

1 ม้วน - 

นางสาวศิริพร บัว

ค า 

081-881-4200 

 

 

 

 

24. ผ้าต่วนสีน้ าเงิน 

ใช้ส าหรับประดับอาคาร

ตกแต่งเวที ตกแต่งรั้ว และ

จับจีบลายต่างๆ หน้าโต๊ะ 

2 ม้วน - 

นางสาวศิริพร บัว

ค า 

081-881-4200 

 

 



แผ่นที่ 26 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

25. ผ้าต่วนสีเหลือง 

ใช้ส าหรับประดับอาคาร

ตกแต่งเวที ตกแต่งรั้ว และ

จับจีบลายต่างๆ หน้าโต๊ะ 

2 ม้วน - 

นางสาวศิริพร บัว

ค า 

081-881-4200 

 

 

 
 

 

26. โก๊ะติดผม 

โก๊ะผม หรือมวยผม แบบ

ส าเร็จรูป 

ลักษณะจับช่อก้นหอย 

ทรงกลม  

6 ชิ้น - 

นางสาวศิริพร บัว

ค า 

081-881-4200 

 

 

 
 

 

27. อุปกรณ์แต่งหน้าท าผม - 1 ชุด - 

นางสาวศิริพร บัว

ค า 

081-881-4200 

 

 

 
 



แผ่นที่ 27 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 Projector Hitachi รุ่น CP-EX302NF 1 kpru61-07.00-0024 
นายสุรศักดิ์ วังวงษ์ 
โทร.0884026566 

 

 

2 Projector EPSON รุน่ EB-W41 1 kpru63-07.00-0007 
นายสุรศักดิ์ วังวงษ์ 
โทร.0884026566 

 

 

3 ชุดเครื่องเสียงลากจูง BIK รุ่น usk-10vn 2 
KPRU60-06.10-0007, 
KPRU60-06.10-0008 

นายสุรศักดิ์ วังวงษ์ 
โทร.0884026566 

 

 



แผ่นที่ 28 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

4 Virtualizes VERTER รุ่น  D-1420HW 6 

IT0506 001 
IT0506 002 
IT0506 003 
IT0506 004 
IT0506 005 
IT0506 006 

 

นายสุรศักดิ์ วังวงษ์ 
โทร.0884026566 

 

 

6 คีย์บอร์และเมาส์ MD tech 10  
นายสุรศักดิ์ วังวงษ์ 
โทร.0884026566 

 

 

7 Laser Pointer OKER 3 

IT4801 001 

IT4801 002 

IT4801 003 
 

นายสุรศักดิ์ วังวงษ์ 
โทร.0884026566 

 

 



แผ่นที่ 29 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

8 วิทยุสื่อสาร Icom รุ่น UV-95 4 

IT4601 002 

IT4601 003 

IT4601 004 

IT4601 005 
 

นายสุรศักดิ์ วังวงษ์ 
โทร.0884026566 

 

 

9 ปลั๊กไฟหรือรางไฟ Toshino 5 เมตร 5 

IT3302 001 

IT3302 002 

IT3302 003 

IT3302 004 

IT3302 005 
 

นายสุรศักดิ์ วังวงษ์ 
โทร.0884026566 

 

 

10 AUDIO Cable 5 เมตร 5  
นายสุรศักดิ์ วังวงษ์ 
โทร.0884026566 

 

 



แผ่นที่ 30 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

11 AUDIO Cable 10 เมตร  10  
นายสุรศักดิ์ วังวงษ์ 
โทร.0884026566 

 

 

12 ไมค์ลอย 
Proeuro tech รุ่น et-

888b 
1 Kpru62-06.10-0003 

นายสุรศักดิ์ วังวงษ์ 
โทร.0884026566 

 

 

13 ไมค์แนบปกเสื้อ Shure รุ่น svx1 r25 1 kpru62-06.10-0005 
นายสุรศักดิ์ วังวงษ์ 
โทร.0884026566 

 

 



แผ่นที่ 31 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

14 ไมค์สาย 5 เมตร 5  
นายสุรศักดิ์ วังวงษ์ 
โทร.0884026566 

 

 
 

15 หูฟัง Rapoo  10 

IT0601 001 
IT0601 002 
IT0601 003 
IT0601 004 
IT0601 005 
IT0601 006 
IT0601 007 
IT0601 008 
IT0601 009 
IT0601 010 

 

นายสุรศักดิ์ วังวงษ์ 
โทร.0884026566 

 

 



แผ่นที่ 32 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

งานวิทยบริการ (ห้องสมุด) 

1 โต๊ะอ่านหนังสือ ขนาด 1.20 x 0.75 CM 15 Kpru 120 
นายธวัชชัย แดงซิว
081971793 

 

 
 

2 เก้าอ้ีบุนวมสีม่วง 
ขนาด กว้าง 43 x ลึก 56 

xสูง 90 cm 
60 

Kpru 119 
Kpru56-0400-0125 
Kpru56-0400-0127 
Kpru56-0400-0141 

นายธวัชชัย แดงซิว
081971793 

 

 
 



แผ่นที่ 33 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

3 โซฟาขนาด 2 ที่นั่ง 
กว้าง 1.23 x  ลึก 75 x สูง 

77 cm. 
20  

นายธวัชชัย แดงซิว
081971793 

  

 

4 

เก้าอ้ีสตูลหุ้มเบาะทรงสี่เหลี่ยม

ลูกเต๋า 

 

ก 38 X ย 38 ซม ที่นั่งสูง 
38 ซม. 

6 
Kpru61-0400-1950-

1955 
นายธวัชชัย แดงซิว
081971793 

 

 

5 โต๊ะกลางทรงรี 
กว้างไม่น้อย 45 ซม. ยาว
ไม่น้อยกว่า 80  สูงไม่น้อย

กว่า 38 ซม 
3 

Kpru61-0400-1956-
1958 

นายธวัชชัย แดงซิว
081971793 

 

 



แผ่นที่ 34 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

6 โซฟา 

โซฟาชุดรับแขก 1 ชุด 
ขนาด 3 ที่นั่งจ านวน 1 ตัว

และขนาดที่นั่ง 1 ตัว
จ านวน 2 ตัว 

1 ชุด  
นายธวัชชัย แดงซิว
081971793 

 

 
 

7 โต๊ะรับแขก 
โต๊ะรับแขกทรงสูง1 ตัว

พร้อมเก้าอ้ี 4 ตัว 
1 ชุด  

นายธวัชชัย แดงซิว
081971793 

 

 
 

 
 
 



แผ่นที่ 35 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

งานยานพาหนะ 

1 รถตู้โตโยต้า 
     ทะเบียน นข1939 
ก าแพงเพชร จ านวน 10 ที่
นั่ง 

1 
วันที่จดทะเบียน วันที่  

4 มิถุนายน 2553 
นายธวัชชัย แดงซิว
081971793 

 

 

2 รถตู้นิสสัน 
ทะเบียน นข3120

ก าแพงเพชร จ านวน 10 ที่
นั่ง 

1 
วันที่จดทะเบียน วันที่  
19 มิถุนายน 2560 

นายธวัชชัย แดงซิว
081971793 

 

 



แผ่นที่ 36 

 

ล าดั
บ 

ชื่อวัสดุ – ครุภัณฑ์ รายละเอียด จ านวน 
หมายเลขวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบและ

เบอร์ติดต่อ 

เงื่อนไข
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

3 รถกระบะวีโก้แคป 
ทะเบียน บม 89 ก าแพงเพชร 

จ านวน 4 ที่นั่ง 
1 

วันที่จดทะเบียน วันที่  
20 ธันวาคม 2556 

นายธวัชชัย แดงซิว
081971793 

 

 

4 
รถบัส 

 

ทะเบียน 40-0130 
ก ำแพงเพขชร จ ำนวนท่ี น่ัง 

32 
1 

วันที่จดทะเบียน วันที่  
22 ธันวาคม 2551 

นายธวัชชัย แดงซิว
081971793 

 

 
 


